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Voorwoord 

 

Ik moet ongeveer vier jaar zijn geweest. Zelf herinner ik het me niet meer, maar 

het is een anekdote die mijn ouders soms oprakelen: over hoe we tijdens een 

daguitstap een middeleeuws kasteel gingen bezoeken – en hoe ik achteraf zo 

teleurgesteld was: geen roze gordijntjes, geen schilderijen van engeltjes aan het 

plafond,… niets van de Disneyversie die ik me in mijn hoofd had geprent, 

helemaal niets. Je zou voor minder beginnen te mokken en de middeleeuwen de 

rug toekeren. 

Niets bleek minder waar. Mijn fascinatie voor De Middeleeuwen (met 

hoofdletters) kwam weliswaar vroeg, maar bleef gelukkig niet tot de 

Disneyversie beperkt. Aan het einde van mijn middelbare schooltijd stond ik dan 

ook voor de moeilijke beslissing: Geschiedenis of Taal- en Letterkunde? 

Uiteindelijk werd het het laatste. Ik heb het voorrecht gehad om van bijzonder 

enthousiaste professoren historische letterkunde les te krijgen. Ik denk 

bijvoorbeeld aan de lessen van Dirk Coigneau of Remco Sleiderink. Beide hebben 

mijn passie voor de historische letterkunde nog sterker aangewakkerd en ik 

koester warme herinneringen aan de seminariegroepjes van toen. Remco werd 

de promotor van mijn bachelorpaper over het literaire leven in Kortrijk en voor 

het eerst ervoer ik echt wat het was om een wetenschappelijk werkje te schrijven. 

In mijn master richtte ik me volledig op de Middelnederlandse letterkunde en 

ging ik op zoek naar de apocalyptische motieven in het oeuvre van Jacob van 

Maerlant.  

En toen kreeg ik de mogelijkheid om zelf echt op queeste te vertrekken. Net 

zoals een mysterieus schaakbord dat komt aanzweven, kwam het onderwerp van 

mijn proefschrift in het najaar van 2011 toevallig voorbijwaaien. Bij het 

doorbladeren van Axters’ Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden (1950-

1960) viel mijn oog op de naam Godfried Wevel. Daarbij herinner ik me vooral 

mijn verontwaardiging: hoe kon een man die zo’n wijdverspreide tekst heeft 

geschreven zo stiefmoederlijk behandeld worden tijdens de lessen? Toen wist ik 

nog niet dat Wevel in feite weinig bekend was en er relatief weinig onderzoek 

naar hem was verricht. Mijn queeste was geboren: Vanden twaelf dogheden op 
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de kaart zetten. Met dank aan een aspirantenmandaat van het FWO kon ik op 

weg. 

Van bij het begin heb ik me deze tocht vaak voorgesteld, maar veel zaken zijn 

anders gelopen dan ik in gedachten had. Het is goed om te weten dat 

middeleeuwse queestes meestal wel een happy end hebben, al heeft het er in mijn 

geval heel lang niet zo naar uitgezien. Meer dan eens heb ik me verloren gevoeld 

op de donkere paden die mijn queeste kenmerkten. Het is goed om te ervaren 

hoeveel lichtpunten er toen waren en nu nog steeds zijn. 

 

De afgelopen jaren heb ik vaak de vraag gekregen welke deugd ik de 

allerbelangrijkste vind. Ik moet toegeven dat het er geen is uit Vanden twaelf 

dogheden, sorry Godfried. Ondanks, of misschien net dankzij de turbulente 

periode die gelukkig ondertussen ver achter mij ligt, heb ik nog meer beseft hoe 

dankbaar ik mag zijn voor de afgelopen jaren. Veeleer dan hier een uiteenzetting 

neer te pennen over wat dankbaarheid is, zoals Wevel zou doen, wil ik hier de 

kans grijpen om een aantal mensen bedanken. 

Ik wil Youri Desplenter danken om de opportuniteit te zien om met mij een 

FWO-mandaat aan te vragen. Een doctoraat mogen schrijven was mijn grote 

droom en ik ben dan ook dankbaar dat het gelukt is om deze beurs te behalen. 

Daarnaast ben ik Veerle Fraeters enorm erkentelijk voor haar hulp. Het was niet 

gepland dat zij de doctoraatsbegeleiding op zich zou nemen, maar ik ben heel 

blij dat ze het heeft willen doen. Veerle, dankjewel dat je ervoor gezorgd hebt 

dat ik naar het Ruusbroecgenootschap kon komen. Ik dank je ook voor onze vele 

aangename gesprekken en brainstormsessies. Ook Samuel Mareel ben ik 

dankbaar dat hij het Gentse promotorschap op zich heeft genomen. Hoewel we 

zoals verwacht weinig hebben kunnen overleggen, heb ik veel aan zijn frisse blik 

op het onderwerp van mijn doctoraatsstudie gehad. Kees Schepers dank ik om 

mijn teksten altijd bijzonder grondig na te lezen en van scherpzinnige 

opmerkingen te voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat mijn werk enorm gegroeid 

is dankzij zijn feedback. Ook wil ik Wim Verbaal en Guido Marnef hartelijk 

danken om eerdere stukken van dit proefschrift te hebben nagelezen en van 

commentaren te hebben voorzien. Verder dank ik ook graag Rijcklof Hofman 

voor de nuttige adviezen die ik van hem mocht ontvangen. 



9 
 

Het eerste deel van mijn doctoraatsperiode vertoefde ik in de Blandijn in 

Gent, in wat toen nog lokaal 003 heette. Ik voel me ineens heel oud wanneer ik 

daaraan terugdenk. Ik heb het geluk gehad om met enkele heel fijne en lieve 

mensen een kantoor te mogen delen. Ik dank in het bijzonder Bert, Linde en 

Nina voor hun aangename gezelschap. Daarnaast kon ik regelmatig langsgaan 

bij andere collega’s van de vakgroep. Hen ben ik eveneens dankbaar voor de 

leuke babbels die we hebben gehad. Ook wil ik Katrien Deroo bedanken, met 

wie ik ’s middag regelmatig ging lunchen en een fijne vriendschap deelde. 

Katrien, ik hoop dat het je goed gaat in Brugge! 

Wanneer een deur zich sluit, gaat er wel ergens een raam open. Zoals al 

gezegd, Veerle, kan ik je niet genoeg bedanken om me naar Antwerpen te 

hebben laten komen. Ik ontmoette er zoveel fijne en lieve mensen. Ten eerste 

zijn er de collega’s van het Ruusbroecgenootschap met wie ik de voorbije jaren 

lief en leed heb gedeeld. Dankjewel dat ik jullie collega mocht zijn en bij jullie 

kon aankloppen waar en wanneer nodig: Tine, Leonardo, Andrea, Kristof, Rob, 

Louise, Thom, Guido, Kees, Veerle, Daniël, Jonas, Renske en onze recentste 

aanwinst, Tijl. Tijl, dankjewel om me tijdens deze laatste loodjes zo hartelijk aan 

te moedigen. Guido, dankjewel voor de vele vragen die ik je mocht stellen.  Ook 

een warm dankjewel aan Lisanne, met wie ik een tijdlang een kantoor mocht 

delen. Ik mis onze speciale koffie-uitjes. 

Graag wil ik ook de mensen van de bibliotheek van het 

Ruusbroecgenootschap nadrukkelijk bedanken, niet alleen voor het vele heen-

en-weer geloop om boeken voor mij op te halen, maar ook voor de vele fijne 

gesprekmomentjes die we hebben gehad. Erna, Patricia en Bart, dankjewel! 

Toen ik naar Antwerpen kwam, had ik precies het gevoel thuis te komen. Er 

zijn zoveel fijne initiatieven die hier voor doctorandi worden georganiseerd: de 

labmeeting, de doctorandilunches, de shut up and write meetings. Dank aan alle 

inspirerende collega’s die ik op een of meerdere van deze gelegenheden heb 

ontmoet. Het zou onmogelijk zijn om hen allemaal individueel te bedanken. Een 

bijzonder dankjewel gaat uit naar Johanna en Wendy voor alle fijne momenten 

en steun die ik van hen gekregen heb. Dankjewel ook aan Patricia Stoop, die 

vanuit Philadelphia voor mij supporterde. 
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Toen mijn aanstelling als promovenda afgelopen was, ben ik beginnen te 

werken bij Linguapolis als docent Nederlands voor Anderstaligen. Het is een 

fantastische job die ik nog steeds met hart en ziel uitoefen. Ik heb het 

ongelofelijke geluk om aan bijzonder veelzijdige cursisten te mogen lesgeven en 

ze dagen mij elke keer uit om het beste van mijzelf te geven. Bij enkelen van hen 

is het onbeschrijfelijk hoeveel zij mij hebben bijgeleerd. Hun positiviteit, 

wilskracht en vastberadenheid heeft mij meer dan eens geïnspireerd wanneer ik 

moe was of geen zin had om tussen mijn lesuren door aan mijn proefschrift te 

schrijven.  

Ik ben ook heel dankbaar voor mijn collega’s op Linguapolis. Het zijn stuk 

voor stuk bijzonder getalenteerde mensen van wie ik als groentje heel veel heb 

opgestoken. Maar meer nog dan gewone collega’s zijn het allemaal heel aimabele 

mensen bij wie ik altijd terechtkan voor een fijne babbel, een verzuchting of een 

knuffel. Een speciale vermelding is voor Iris. Toen ik bij Linguapolis startte, was 

zij mijn parallelcollega in niveau 2 en heeft zij mij de knepen van het vak geleerd. 

Nu staan we opnieuw samen in niveau 3 en ik durf te zeggen dat wij het ideale 

team zijn. Iris, dankjewel voor wie je bent, voor je mooie persoonlijkheid, voor 

onze fijne babbels en voor alle steun die ik van je gekregen heb.  

Recent startte ik ook bij het Monitoraat op maat, en ook daar heb ik het geluk 

om met aangename en getalenteerde collega’s te mogen samenwerken. Dirk, 

Wim, Hilde, Pauline en Stefanie, veel dank voor onze aangename babbels en de 

vele aanmoedigingen. Stefanie wil ik graag in de bloemetjes zetten voor de 

bijzonder mooie kaft die ze voor mij ontworpen heeft. Ik hoop dat je in de 

toekomst nog veel meer met je tekentalent gaat doen, Stefanie. 

 

Tot slot wil ik nog een paar mensen in het bijzonder bedanken.  

Lisette, waar zal ik beginnen? Dankjewel voor je warme vriendschap, voor je vele 

steun, nu en in het verleden, en voor alle fijne momenten die we samen hebben 

gedeeld. Ik koester bijzonder mooie herinneringen aan onze Gentse 

zomeravonden. Dankjewel ook om mijn teksten steevast na te lezen en van 

motiverende feedback te voorzien. Ik kijk al uit naar onze nieuwe avonturen, 

waar die ook mogen plaatsvinden. Ciska, helaas zien we elkaar veel te weinig, 

maar gelukkig horen we elkaar voldoende via sociale media. Dankjewel voor je 
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zovele enthousiaste en lieve berichtjes. Jens, ook jou heb ik de voorbije jaren 

helaas te weinig kunnen zien. Ik weet dat het niet evident is geweest, maar ik 

ben je heel erkentelijk voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Tine, dankjewel 

om zo’n positieve figuur in mijn leven te zijn. Dankjewel voor de vele hartelijke 

babbels en lieve steun, voor de vele stimulerende duwtjes in mijn rug en voor de 

persoon die je bent. Ik ben je heel dankbaar voor alles wat je voor mij hebt 

gedaan, niet in het minst om mij door de lastigste momenten heen te sleuren. 

Caro Leonardo, più di un collega sei diventato un amico prezioso. Grazie mille 

per il tuo calore e la tua personalità attenta, così come per le tue innumerevoli 

parole di sostegno e per tutti quei bei momenti che abbiamo passato insieme. 

Sono sicura che ne seguiranno tanti altri. 

 

De laatste weken waren heel bijzonder. Ik keerde terug naar mijn veilige 

thuishaven en ervoer opnieuw wat het was om heel dicht bij mijn ouders en 

broer te kunnen zijn. Ik had dit proefschrift nooit kunnen afronden zonder hen. 

Mama, Papa, Bart: ondanks de vele woorden die ik de afgelopen jaren heb 

neergepend, vind ik niet de juiste om jullie te bedanken voor alles wat jullie voor 

mij hebben gedaan. Ik hou van jullie. 

 

April 2018. 
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Inleiding 

1. Vanden twaelf dogheden: een korte schets 

In zijn studie over de Middelnederlandse geestelijke letterkunde geeft Mertens 

(1993a) aan dat de dertiende en veertiende eeuw een bijzonder vruchtbare 

periode voor de Nederlandstalige mystiek vormden. Auteurs als Hadewijch, 

Beatrijs van Nazareth en de drie Groenendaalse mystici Jan van Ruusbroec, Jan 

van Leeuwen en Willem Jordaens schreven mystieke werken die inhoudelijk en 

stilistisch vaak van een hoge kwaliteit getuigden.1 Hun teksten kenden een 

aanzienlijk succes in de Moderne Devotie, de laat-veertiende- en vijftiende-

eeuwse hervormingsbeweging die onder leiding van spirituele voorman Geert 

Grote († 1384) het licht zag.2 Die beweging ging ervan uit dat iedere mens via een 

innerlijke en persoonlijke geloofsbeleving voor het eigen zielenheil kon instaan. 

Devote en morele teksten speelden daarbij een belangrijke rol: door de lectuur 

van deze teksten kon de lezer inzicht in zijn eigen geloofsleven verwerven en 

overdenken waar hij zichzelf nog tot verbetering kon aanzetten. De nood aan 

dergelijke teksten was groot en daarom werd binnen de Moderne Devotie sterk 

ingezet op het kopiëren van zowel deugdzame teksten uit de patristische 

literatuur als geschriften van vroegere mystici.3 

Hoewel de Moderne Devotie sterk onder de invloed van het gedachtegoed 

van Ruusbroec stond, zijn ook enkele verschilpunten met de Groenendaalse 

mystiek te noteren.4 Zo legden de Moderne Devoten veel minder de nadruk op 

de mystieke eenheidservaring, want men ging ervan uit dat die tijdens het leven 

op aarde niet kon worden ervaren. Wie desondanks die mystieke beleving toch 

zou nastreven, zou met gevoelens van verlatenheid en ontreddering worden 

geconfronteerd.5 Daarnaast zijn ook andere accentverschuivingen te traceren: de 

nog prominentere plaats van de profectus virtutum of voortgang in 

                                                           
1 Mertens 1993a, 20-21. 
2 Over de receptie van Hadewijch en Beatrijs van Nazareth in de Moderne Devotie, zie Jelsma & 

Brinkman 2006, 43, 122. 
3 Zie Mertens 1989, 188-197; Mertens 1993a, 16-19, 21-22. 
4 De visie dat er een breuk was tussen de mystiek en de Moderne Devotie wordt al een tijdlang 

niet meer aangehangen. Wel zijn er enkele accentverschuivingen te traceren. Zie hiervoor onder 

meer Mertens 1993a, 21; Mertens 1995, 120 en De Baere 1997, 16-18. 
5 Mertens 1993b, 21, Willeumier-Schallij 1990, in het bijzonder 226-230. 
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deugdzaamheid door middel van gestadige oefeningen, de nadrukkelijke 

klemtoon op de affectieve vroomheid en het belang van de compunctio cordis of 

rouwmoedigheid van het hart ten overstaan van Gods goedheid en de eigen 

zondige aard.6 

In mijn proefschrift staat de veertiende-eeuwse Middelnederlandse tekst 

Vanden twaelf dogheden centraal, een deugdentraktaat dat tussen de 

Groenendaalse mystiek en de Moderne Devotie balanceert. Over het 

auteurschap en de ontstaanscontext van de tekst is weinig met zekerheid 

bekend. Hoewel de tekst eeuwenlang aan Ruusbroec werd toegeschreven, gaat 

men er sinds de tweede helft van de twintigste eeuw van uit dat de tekst 

geschreven werd door Godfried Wevel.7 Wevel was eveneens kanunnik in 

Groenendaal en actief als procurator, biechtvader en kopiist.8 Rond de jaren 

tachtig van de veertiende eeuw werd hij ingeschakeld in het pas gestichte 

klooster Eemstein, nabij Dordrecht, waar hij als taak had de nieuwe 

kloosterlingen via spirituele oefeningen te onderrichten.9 Dat klooster wordt als 

de eerste monastieke stichting van de Moderne Devotie beschouwd.10 

                                                           
6 Zie onder meer Van Engen 1988, 25-35; Mertens 1995, 120. 
7 Zie onder meer Lücker 1950, in het bijzonder 59-60; Quint 1963, 149; Ampe e.a. 1981, 40 en 227;  

Ruh 1999, 118-119; Fraeters 2003, 90; Warnar 2003, 292-293; Khorkov 2005, 595; Jelsma & 

Brinkman 2006, 114; McGinn 2012, 76; Gueullette 2012, 10-11 en 14-15; Van Oostrom 2013, 253; 

Warnar 2013, 168-169 en Scheepsma 2013, 138-145. Deze hypothese alsook enkele terughoudende 

stemmen ten overstaan ervan licht ik in het eerste deel verder toe. 
8 Dykmans 1940, 328. 
9 Over Wevels opdracht te Eemstein, zie Dykmans 1940, 328. 
10 In 1377 verleende hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, zijn toestemming aan 

Reinoud Johan Minnebodezoon en zijn vrouw Sophie om een klooster te stichten op hun 

landgoed Eemstein. In 1382 werd de kloosterstichting en de oprichting van een bijbehorende 

kerk officieel bekrachtigd door de Utrechtse bisschop Florens van Wevelinkhoven. Het klooster 

werd naar Groenendaalse gebruiken ingericht en bood initieel plaats aan dertien kanunniken 

en hun proost, waarbij Jan Wisse als eerste die functie van toezichthouder op zich nam. Nauw 

betrokken bij de stichting was Geert Grote, grondlegger van de Moderne Devotie, waardoor 

Eemstein in sommige bronnen als de eerste kloosterstichting binnen Grote’s 

hervormingsbeweging wordt beschouwd. Meer over Eemstein kan worden gevonden in: 

Vermeer 1986, 5-6; Van Herwaarden e.a. 1996, 337-343; Warnar 2003, 293 en Scheepsma 2013, 

141-143, 145.  
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Tegenwoordig wordt aangenomen dat Wevel zich voor zijn lessenreeks baseerde 

op zijn zelfgeschreven Vanden twaelf dogheden.11  

De titel van het traktaat is enigszins misleidend. De tekst stelt niet twaalf, 

duidelijk afgebakende deugden centraal, maar bestaat oorspronkelijk uit twaalf 

kapittels, waarin een combinatie van deugden en manieren om tot 

deugdzaamheid te komen worden toegelicht.12 Om zijn tekst te schrijven deed 

Wevel een beroep op twee bronnen, Ruusbroecs Geestelike brulocht en een 

Middelnederlandse bewerking van Eckharts Erfurter Reden, hierna de 

Middelnederlandse Reden genoemd. Via verschillende toe-eigeningsstrategieën 

ontleende hij passages uit beide teksten en vervlocht hij ze met eigen 

uiteenzettingen.  

Dat maakt van hem een bijzonder type schrijver. Wevel is geen auteur zoals 

Ruusbroec en Eckhart dat zijn. Tegelijkertijd kan hij ook geen gewone kopiist of 

bewerker van andermans teksten worden genoemd. Het gaat om een schrijver 

die de ideeën van mystieke autoriteiten op zijn eigen manier wil overbrengen 

aan een nieuw publiek in een andere context. Hoe hij daarbij precies te werk is 

gegaan, staat in het eerste deel van mijn proefschrift centraal.  

Hoewel Wevel geen autoriteit zoals Ruusbroec of Eckhart was, heeft hij wel 

een invloedrijke tekst geschreven. Dat blijkt uit de lange en brede receptie die 

Vanden twaelf dogheden genoot, zowel in de late middeleeuwen als in de 

vroegmoderne periode. Ten eerste zijn er achtenveertig handschriften 

                                                           
11 Zie voor de recentste literatuur hieromtrent de al genoemde Warnar 2003, 293; Gueullette 

2012, 14-15; McGinn 2012, 75-76; Scheepsma 2013, 141. Op deze hypothese en de totstandkoming 

ervan ga ik in het eerste deel van dit proefschrift dieper in. 
12 De kapittels gaan achtereenvolgens over ootmoed, gehoorzaamheid, gelatenheid, 

lijdzaamheid, afgescheidenheid, hoe de mens zich op het hoogste moet richten, hoe bekoring 

de mens kan sterken, hoe de wil tot alles in staat is, wat de mens moet doen als hij gezondigd 

heeft, berouw, penitentie en hoe de wil bij penitentie een primodiale rol speelt. Dat het niet 

enkel om deugden gaat, is in vroegere studies al aangekaart. Ruh 1999, 119 geeft in zijn overzicht 

bij Wevel aan dat het niet om een reeks van twaalf traditionele deugden gaat. Fraeters 2003, 91 

ziet enkel in de eerste vijf kapitteltitels een deugdenthema, terwijl in de laatste zeven titels geen 

sprake is van een concrete deugd. McGinn 2012, 76 onderscheidt zeven deugden, waarbij 

gelatenheid sterk in de verf wordt gezet. In enkele handschriften alsook in de editie door David 

1860 zijn dertien kapittels te vinden: daarin is het lange eerste kapittel in twee kapittels gesplitst. 

Daar kom ik in het eerste deel nog op terug.  
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overgeleverd met daarin een gedeeltelijk of volledig afschrift van de tekst.13 Dat 

de tekst in een aantal tekstgetuigen aan de autoriteit van Ruusbroec is 

toegeschreven, zal ertoe hebben bijgedragen dat Vanden twaelf dogheden 

frequent werd geselecteerd om als stichtelijke tekst in een religieus handschrift 

te worden opgenomen. Naast Middelnederlandse en Duitstalige versies kunnen 

tot die achtenveertig handschriften ook negen manuscripten met een Latijnse 

tekstgetuige worden gerekend. Recent toonde Rijcklof Hofman aan dat Geert 

Grote aan het einde van zijn leven Vanden twaelf dogheden nog naar het Latijn 

heeft vertaald.14 Een dergelijke vertaalbeweging van de volkstaal naar het Latijn 

is in die periode uitzonderlijk en slechts een beperkt aantal teksten is dan ook 

vanuit de volkstaal naar het Latijn overgezet.15  

In de vroegmoderne periode werden bewerkte versies van Vanden twaelf 

dogheden aan zowel Tauler als Ruusbroec toegeschreven. Daardoor kende de 

tekst ook in deze periode een indrukwekkende verspreiding. In 1543 kwam een 

grondig herwerkte Duitstalige versie van Vanden twaelf dogheden onder de 

auspiciën van een zekere Noviomagus in de opera omnia van Tauler terecht. Die 

Duitstalige opera omnia, inclusief de sterk aangepaste versie van Vanden twaelf 

dogheden, werden door de Keulse kartuizer Laurentius Surius († 1578) in het 

Latijn omgezet en in 1548 in Keulen gedrukt. Surius’ Latijnse versie vormde de 

basis voor vertalingen in vrijwel alle West-Europese volkstalen, waardoor de 

aangepaste tekst van Vanden twaelf dogheden over het volledige West-Europese 

continent verspreid werd. Diezelfde Surius finaliseerde in 1549 de Latijnse opera 

                                                           
13 In twaalf van de achtenveertig handschriften zijn enkel excerpten van de tekst aan te treffen. 

Dat illustreert dat Vanden twaelf dogheden ook op een selectieve wijze werd benaderd, waarbij 

bepaalde thema’s frequenter dan anderen werden uitgelicht om los van de oorspronkelijke tekst 

te functioneren. 
14 In het kader van de nog te verschijnen editie van De duodecim virtutibus, de Latijnse vertaling 

van Vanden twaelf dogheden, in de reeks Gerardi Magni Opera Omnia, heeft Rijcklof Hofman 

besloten om deze versie aan Grote toe te wijzen. Ik dank hem om zijn inzichten met mij te 

delen. De manier van vertalen komt naar zijn mening duidelijk overeen met de wijze waarop 

Grote teksten van Ruusbroec heeft vertaald. Diezelfde visie was in het verleden al door Ampe 

(1967, 5-16) en Van Dijk (2003, 579-583) geopperd, die beiden ook op de overeenkomsten in de 

vertaalstrategieën in de door Grote met zekerheid vertaalde werken van Ruusbroec wezen. 
15 Normaliter werden teksten in het Latijn naar de volkstaal vertaald en slechts uitzonderlijk 

ging het in de omgekeerde richting. Geirnaert 2008, 55-56 stelt in zijn studie vast dat in de late 

middeleeuwen (dertiende tot vijftiende eeuw) vijftien andere Middelnederlandse teksten net 

zoals Vanden twaelf dogheden naar het Latijn zijn vertaald.  
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omnia van Ruusbroec, waarin eveneens een, deze keer getrouwere, versie van 

Vanden twaelf dogheden was opgenomen. In 1552 werd Surius’ verzamelde werk 

van Ruusbroec voor het eerst op de drukpersen in Keulen gelegd. Het vormde in 

de eeuwen nadien de uitgangsbasis voor vertalingen in het Italiaans (1565), Frans 

(1606), Spaans (1696) en Duits (1701).16  De inspanningen van Noviomagus en 

Surius om teksten van voorname religieuze autoriteiten in opera omnia te 

integreren, kaderden in de strategieën van de zestiende-eeuwse katholieke 

reformatiebeweging. Ook de protestantse reformatiebeweging zag haar heil in 

dergelijke uitgaves, waardoor de opera omnia van Tauler en Ruusbroec eveneens, 

in herwerkte vorm, in protestantse kringen circuleerden. Op die manier werd 

Vanden twaelf dogheden ook vanuit protestantse hoek gelezen, aangepast en 

toegeëigend. 

 

2. Onderzoeksvraag en methodologie 

2.1. Onderzoeksvraag 

De wetenschappelijke aandacht die Vanden twaelf dogheden binnen het literair-

historische onderzoek kreeg, is niet evenredig aan de spirituele belangstelling 

die de tekst, al dan niet in herwerkte vorm, door de eeuwen genoot. Hoewel in 

de afgelopen anderhalve eeuw de bronnen en de zoektocht naar de auteur 

meerdere malen het onderwerp van een studie vormden, is de enorme 

verspreiding van de tekst tot nog toe sterk onderbelicht gebleven.17  

In mijn proefschrift bestudeer ik het ontstaan, de receptie en de toe-eigening 

van Vanden twaelf dogheden tot in de zestiende eeuw. Door zijn ontstaan en 

doorwerking biedt deze tekst een bevoorrecht prisma op verschillende 

cultuurhistorische ontwikkelingen. Ten eerste levert dit een beter begrip op van 

de spirituele ontwikkelingen die gepaard gaan met de transitie van de Rijnlandse 

en Groenendaalse mystiek naar de Moderne Devotie en naar de zestiende-

                                                           
16 Mertens 1993b, 81. 
17 Enkele studies zoals Mertens 1993b, 80-81, Guellette 2012, 39-44 en De Baere 2014b, 92-96 

geven aan dat Vanden twaelf dogheden in bewerkte vormen in de opera omnia van Tauler en 

Ruusbroec is terechtgekomen. De meeste informatie is evenwel diffuus over verschillende 

uiteenlopende studies verspreid en het ontbreekt de medioneerlandistiek nog aan een 

overzichtsstudie waarin de receptie volledig en accuraat in kaart wordt gebracht. Mijn 

inventaris in bijlage 1 wil in die lacune voorzien. 
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eeuwse katholieke en protestantse reformatie. Ten tweede leidt dit onderzoek 

tot meer inzicht in de overgang van manuscripten naar drukken en de 

bijbehorende implicaties voor tekst en publiek. Ten derde biedt de studie van 

Vanden twaelf dogheden een beter begrip van de toe-eigeningsstrategieën van 

verschillende tekstbemiddelaars, zoals schrijvers, excerptoren en drukkers. 

 

2.2. Methodologie 

Om de voorgenoemde doelstellingen te bereiken maak ik gebruik van methodes 

uit de codicologie, de filologie en de cultuurgeschiedenis. Welke die precies zijn, 

maak ik duidelijk via een beschrijving van mijn onderzoeksaanpak die uit drie 

fasen bestaat. 

Om inzicht in de overlevering van Vanden twaelf dogheden te krijgen heb ik 

in de eerste plaats alle tekstgetuigen van het traktaat alsook hun co-tekst 

geïnventariseerd. Waar dat mogelijk bleek, zijn ook contextuele gegevens zoals 

datering en lokalisering opgelijst. Het opstellen van de inventaris vormde een 

essentiële stap in mijn onderzoek, aangezien ik op die manier een eerste zicht 

op de chronologische en regionale patronen van de overlevering kon 

verkrijgen.18 

De tweede fase was het verrichten van proefboringen om zo een preciezer 

inzicht te verwerven in de verschillende fasen van de overlevering en de 

wijzigingen die daarmee op tekstueel vlak gepaard gingen. In deze fase maakte 

ik van verschillende methodes gebruik. De traditionele filologie paste ik toe om 

tekstgetuigen op filologisch niveau met elkaar te vergelijken. De nieuwe filologie 

(New Philology en überlieferungsgeschichtliche Forschung) zette ik in om inzicht 

te krijgen in de variatie die verschillende afschriften van eenzelfde tekst 

vertonen.19 In de nieuwe filologie gaat men ervan uit dat de tekstoverlevering in 

                                                           
18 Die inventaris staat opgenomen in bijlage 1. 
19 Het literair-historisch receptieonderzoek heeft zich wat de mediëvistiek betreft voornamelijk 

in de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkeld. Onder impuls van de Duitse Würzburger 

onderzoeksgroep in de late jaren ’60, ’70 en ’80 met exponenten als Kurt Ruh (1985a), Georg 

Steer (1985) en Werner Williams-Krapp (1986) enerzijds en onderzoekers uit de Angelsaksische 

wereld zoals Bernard Cerquiglini (1989), Stephen Nichols (1990) en Keith Busby (1993) 

anderzijds ontstonden respectievelijk de überlieferungsgeschichtliche Methode en de New of 

Material Philology. Beide stromingen ontstonden apart van elkaar, maar delen enkele van hun 

voornaamste inzichten met elkaar. De überlieferungsgeschichtliche Forschung en de New 
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de middeleeuwen anders verliep dan in de moderne tijd: van letterlijk en 

getrouw kopiëren was in de middeleeuwen vaak geen sprake. Daarom neemt de 

nieuwe filologie als uitgangspunt dat teksten in handschriften variatie bevatten, 

die zowel bewust (doelbewuste aanpassingen) als onbewust (foutieve 

afschrijvingen) kon zijn.20 Toch blijkt in sommige van de door de nieuw filologen 

bestudeerde teksten dat die variatie niet altijd zo sterk aanwezig was en dat de 

interpretatiemogelijkheden die eruit voortvloeiden in sommige gevallen beperkt 

waren.21  

Toegepast op de overlevering van Vanden twaelf dogheden leveren deze 

benaderingen een dubbel beeld op. De vijftiende-eeuwse Nederlandstalige 

volledige afschriften van de tekst zijn bijzonder getrouw en bevatten nauwelijks 

doelbewuste variatie. De handschriftelijke excerpering van Vanden twaelf 

dogheden neemt een tussenpositie in. Bepaalde excerpten zijn getrouw 

overgenomen, terwijl in andere enige variatie te noteren valt. De keuze voor 

specifieke hoofdstukken en thema’s laat zien dat de excerptoren specifieke 

voorkeuren aan de dag legden. Daarop kom ik later terug. In de zestiende-

eeuwse doorwerking van de tekst kunnen tekstgetuigen worden onderkend die 

bijzonder veel aanpassingen ten opzichte van Vanden twaelf dogheden bevatten. 

Om een en ander behapbaar te houden heb ik een beperkt aantal representatieve 

tekstgetuigen als casus uitgekozen, hetgeen ik in 2.3. toelicht.  

                                                           
Philology pleiten voor de terugkeer naar de originele handschriften in plaats van moderne 

edities aan te wenden waarin slechts één afschrift of prototype van een tekst wordt weergegeven. 

Op die manier kunnen enkele onderbelichte facetten inherent aan de middeleeuwse 

overlevering onder de aandacht worden gebracht. 
20 Naast variatie in de overgeleverde tekstgetuigen wordt ook aandacht gevraagd voor de co-

tekst en de context van een afschrift. Zo staat een afschrift niet op zichzelf, maar dialogeert het 

met de andere afschriften in een handschrift en met de aanwezige niet-verbale elementen, zoals 

verluchting en decoratie. De afschriften ontstonden en functioneerden in specifieke contexten, 

waarin diverse factoren een rol speelden: de identiteit van de maker, diens achtergrond en 

omgeving, de reden waarom het afschrift werd geschreven, het doelpubliek dat voor ogen werd 

gehouden,…  Zie daarvoor Nichols 1990, 7-8. 
21 Onder meer Williams-Krapp 2000, 1-21 biedt een kritische analyse. Hij geeft bijvoorbeeld aan 

dat ‘die Bedeutung, Aussagekraft und Interpretierbarkeit von variance stark überschätzt wird’ 

(14). In Gabriël 2016, 61-70 wordt aan de hand van een voorbeeld verder op de overschatting van 

het bestuderen van variatie ingegaan. 
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De tekst van de geselecteerde tekstgetuigen splitste ik in tekststukken op.22 

Bij elk tekststuk bestudeerde ik of de maker zich op zijn brontekst had gebaseerd 

dan wel of hij zelf dit stuk geschreven had. Om daarin een precies inzicht te 

verwerven hanteerde ik een typologie van schrijfactiviteiten, die in 2.4. wordt 

toegelicht. Op die manier verkreeg ik een helder beeld van hoe de maker van een 

tekst op verschillende manieren met zijn bronmateriaal was omgegaan en hoe 

hij eigen uiteenzettingen daarin vervlochten had. 

Om een nog diepgaander inzicht in Wevels toe-eigening te verkrijgen heb ik 

naast de algemene vergelijking ook een lexicale micro-analyse uitgevoerd met 

betrekking tot enkele kernbegrippen uit Vanden twaelf dogheden.23 Meer 

specifiek richtte ik me op de termen ootmoet, nedericheit, laten, vertijen, 

verloochenen, penitentie en hun mogelijke afgeleiden. De keuze voor die 

begrippen hangt samen met de kapittels die ik voor mijn analyse heb uitgekozen, 

iets wat ik in paragraaf 2.5. zal toelichten. In het oeuvre van Ruusbroec en 

Eckhart, en in de Middelnederlandse Reden en in Vanden twaelf dogheden ging ik 

na hoe hoe vaak deze termen en hun afgeleiden voorkwamen 

(woordfrequentieanalyse) en bekeek ik of er met andere begrippen een 

clustering kon worden onderkend (woordveldanalyse). Door de resultaten 

hiervan met elkaar te vergelijken kon ik bepalen of Wevel zijn bronteksten in de 

conceptualisering van deze termen heeft nagevolgd dan wel een afwijkende 

invulling van deze termen heeft gehanteerd. 

De derde fase van mijn onderzoeksaanpak bestond uit het analyseren van de 

getraceerde aanpassingen in de geselecteerde tekstgetuigen. Tijdens die analyse 

kwam naar voren dat de methodes van de überlieferungsgeschichtliche 

Forschung en New Philology minder bruikbaar waren in deze onderzoeksfase en 

wel om twee redenen. Enerzijds vertoont zoals hierboven aangegeven de 

vijftiende-eeuwse overlevering van Vanden twaelf dogheden nauwelijks 

moedwillige variatie en anderzijds laat de zestiende-eeuwse doorwerking net 

heel veel doelbewuste aanpassingen zien die via de methodes van de 

überlieferungsgeschichtliche Methode en New Philology te weinig kunnen 

worden onderkend. Om kleine kopiisteninterventies te traceren zijn deze 

                                                           
22 Een tekststuk bevat op microniveau telkens de kleinste centrale idee. 
23 Dat deed ik in navolging van Fraeters 2003, 94-96. 
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methodes adequaat, maar voor grotere doelbewuste ingrepen zijn ze weinig 

geschikt. 

Om die lacune op te vangen heb ik gebruik gemaakt van de cultural 

translation en cultural transfer studies. Deze benadering beoogt het proces in 

kaart te brengen waarbij een fenomeen, idee of concept uit een specifieke 

cultuur wordt overgenomen in een andere.24 Dat proces houdt in dat zowel 

decontextualization als recontextualization plaatsvindt: het fenomeen, idee of 

concept wordt door de nieuwe cultuur toegeëigend, indien nodig van typische 

elementen uit de oorspronkelijke cultuur ontdaan, en vervolgens met de 

typische kenmerken van die nieuwe cultuur vervlochten.25 

Peter Burke (2005, 2008) paste de idee van cultural translation in zijn 

onderzoek naar vroegmoderne vertalingen toe en gaf daarbij aan dat deze 

benadering in feite bij alle vormen van begrijpen en interpretatie kan worden 

aangewend.26 Het concept cultural translation kan met ander woorden worden 

verbreed tot cultural transfer en losgehaakt worden van het interlinguale 

vertaalproces dat Burke bestudeerde.27  

Toegepast op mijn onderzoek maakt dit dat elke fase van de overlevering van 

Vanden twaelf dogheden voor dit onderzoeksperspectief in aanmerking komt: 

zowel de overzettingen van Nederlands naar Duits en vice versa als de gevallen 

waarin de bron- en doeltekst Nederlands zijn, kunnen vanuit het perspectief van 

de cultural transfer worden bestudeerd. Ook de vragen die Burke aan zijn 

                                                           
24 Binnen de antropologie was deze idee al lang ingebed, Burke 2008, 8 verwijst naar de groep 

rond Edward Evans-Pritchard in de jaren 50-60. 
25 Burke 2005, 4; Burke 2008, 10. 
26 Burke was niet de eerste (literatuur)historicus die zich met dit proces bezighield. Michele 

Espagne had het in de jaren ’80 al over cultural transfer, waarbij hij de culturele uitwisselingen 

tussen Frankrijk en Duitsland in de achttiende en negentiende eeuw bestudeerde, zie 

bijvoorbeeld Espagne & Werner 1988 en het veel recentere Espagne 2013, 1-9. Burke 2008  

verwijst naar Budick en Iser 1996 en Eco 2004 als zijn voorgangers. Voor Burke’s visie op een 

brede toepassing van het perspectief van de cultural transfer, zie Burke 2008, 8: ‘It may also be 

used to refer to visual images […] and to everyday life. It has often been suggested, from August 

Schlegel through Franz Rosenzweig to Benvenuto Terracini, Octavio Paz and George Steiner, 

that understanding itself is a kind of translation, turning other people’s concepts and practices 

into their equivalents in our own ‘vocabulary’’. 
27 Het begrip cultural transfer lijkt tegenwoordig voornamelijk bij onderzoek naar moderne 

literatuur te zijn toegepast, zie bijvoorbeeld het onderzoek van Petra Broomans en een aantal 

bundels waarvan zij de redacteur is (Broomans & Ronne 2010; Broomans & Jiresch 2011; 

Broomans & Van Voorst 2012; Broomans e.a. 2015). 
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onderzoeksobjecten stelde, kunnen vanuit een breder kader worden gesteld 

waardoor een beter inzicht in het ontstaan en de doorwerking van Vanden twaelf 

dogheden kan worden verkregen: wat waren de intenties, strategieën en 

tactieken van de makers en welke implicaties hadden de nieuwe versies voor de 

oorspronkelijke inhoud van de kapittels? Welke elementen zijn uit de 

oorspronkelijke context bewaard gebleven en welke elementen zijn onder 

invloed van de nieuwe context toegevoegd?28  

Door eerst doelbewuste aanpassingen van de makers van de geselecteerde 

versies te lokaliseren en ze vervolgens via de bovenstaande vragen aan hun 

ontstaanscontext te koppelen is het mogelijk om op drie niveaus tot nieuwe 

inzichten te komen. Ten eerste laat deze aanpak toe om de tekstuele, structurele 

en contextuele veranderingen die Vanden twaelf dogheden heeft ondergaan in de 

verschillende fasen van ontstaan tot doorwerking in kaart te brengen. Op die 

manier levert mijn proefschrift een bijdrage aan de studie van een tot nog toe 

onderbelichte tekst. Ten tweede kan via deze methodologie inzicht worden 

verworven in nieuwe schrijverstypes die specifieke doelen voor ogen hadden en 

de daaraan gerelateerde schrijfactiviteiten en toe-eigeningsstrategieën. Ten 

derde is het via deze benadering mogelijk om thematische verschuivingen te 

traceren. Dat laat toe een beter begrip te verkrijgen van de cultuurhistorische 

ontwikkelingen in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne spiritualiteit.29 

 

2.3. Afbakening corpus 

De indrukwekkende receptie van Vanden twaelf dogheden vormt de ideale casus 

om cultuurhistorische ontwikkelingen in kaart te brengen. Aangezien niet alle 

handschriften en drukken binnen het kader van dit proefschrift even uitgebreid 

geanalyseerd kunnen worden noch even significant zijn in het licht van mijn 

methodologie, heb ik zoals hiervoor al aangegeven een representatieve selectie 

                                                           
28 Burke probeerde te achterhalen wat de precieze intenties en strategieën van de vertalers 

waren, welke tactieken ze daarvoor aan de dag legden en hoe ze de vertalingen precies 

vervaardigden. Zie daarvoor Burke 2005, 6-8, 10-15; Burke 2008, 16-20, 21-35. 
29 Carlos Eire geeft aan dat dergelijk onderzoek, zeker wat betreft de overlevering van 

vroegmoderne katholieke werken die op basis van middeleeuwse teksten zijn ontstaan, heel 

nuttig is en inzicht kan bieden in cultuurhistorische trends, maar tot op heden te weinig 

ondernomen werd. Zie daarvoor Eire 2008, 97 en Eire 2008, 84-85.  
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gemaakt. Daarbij heb ik mij op twee fasen in de overlevering geconcentreerd 

waarbij duidelijk processen van culturele transfer te traceren zijn: het ontstaan 

van Vanden twaelf dogheden (deel 1) en de doorwerking in zestiende-eeuwse 

drukken (deel 2).  

In het eerste deel van dit proefschrift ga ik in op hoe Wevel zijn bronnen 

heeft toegeëigend en hoe hij zijn eigen tekststukken daarrond heeft vervlochten. 

Ik gebruik daartoe verschillende edities: de recentste opera omnia-uitgave van 

Ruusbroec (De Baere & Mertens 2014), de edities van Eckharts oeuvre (Quint 

1957-63) en Van Mierlo’s editie van Vanden twaelf dogheden (1932). Van de 

Middelnederlandse Reden bestaat vooralsnog geen editie en ik beroep me op de 

twee volledige afschriften die van deze tekst zijn overgeleverd. Die worden 

hierna nog in detail toegelicht.  

De editie van Vanden twaelf dogheden heeft Van Mierlo naar handschrift O 

(Leiden, UB: LTK 1029) vervaardigd. Dat handschrift heeft hij vergeleken met de 

handschriften P (Leiden, UB: LTK 335), D (Brussel, KB: 3416-3424), Ww (Brussel, 

KB: 14069-88) en de 1552-druk van Surius. Uit die vergelijkingen kon Van Mierlo 

nauwelijks betekenisvolle verschillen destilleren. Ook de comparatieve analyses 

die ik zelf op de editie door David (1860) en andere integrale tekstgetuigen van 

Vanden twaelf dogheden uitvoerde, leverden geen significante verschillen op, 

waardoor Van Mierlo’s editie als trouw uitgangspunt voor mijn analyses kan 

worden beschouwd.30 Het feit dat er naast de overleveringsgerelateerde variatie 

geen noemenswaardige divergenties zijn ten opzichte van de andere integrale 

versies van Vanden twaelf dogheden, vormt de reden waarom ik die afschriften 

in het kader van dit proefschrift niet geanalyseerd heb. 

                                                           
30 David 1860 baseert zich voor zijn editie op de handschriften D (Brussel, KB: 3416-24 (1461)) en 

E (Leiden, UB: BPL 2636 (ca. 1470)), aangevuld met materiaal van Surius in de voetnoten. 

Behalve de evidente linguïstische variatie lopen de edities nagenoeg steevast aan elkaar gelijk. 

In een enkel geval bevat de ene editie een zin meer dan de andere of is een zin weggelaten. Die 

laatste vorm van variatie heb ik ter volledigheid in de tabel achteraan in mijn proefschrift 

opgenomen, maar de vergelijking van beide edities bevestigt voornamelijk dat de 

handschriftelijke overlevering van de integrale tekstgetuigen van Vanden twaelf dogheden 

stabiel verliep. 
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De overlevering van de excerpten wordt evenmin in mijn proefschrift 

bestudeerd.31 Om goed zicht op de excerpten te krijgen zou ook de co-tekst 

waarin de excerpten zijn ingebed en waarmee ze dialogeren in kaart moeten 

worden gebracht. Dat is een andere methodologische insteek dan diegene die ik 

in dit proefschrift voorop heb gesteld en daarom heb ik ervoor geopteerd om de 

studie van de excerpten hier achterwege te laten. 

De Latijnse vertaling door Geert Grote en de receptie van deze versie worden 

in dit proefschrift ook niet geanalyseerd.32 Daarvoor zijn twee redenen. In de 

eerste plaats is al aangetoond dat de verschillen ten opzichte van de 

Middelnederlandse Vanden twaelf dogheden minimaal zijn, omdat de Latijnse 

vertaling een woord-voor-woord-vertaling vormt. De variatie is met andere 

woorden bijzonder beperkt en een studie ervan zou vanuit mijn methodologisch 

perspectief geen significante resultaten opleveren. De tweede reden is meer 

praktisch van aard. Momenteel bereidt Rijcklof Hofman in het kader van de 

reeks Gerardi Magni Opera Omnia een editie van de Latijnse vertaling voor op 

basis van alle overgeleverde versies en het is daarom opportuner om zijn uitgave 

af te wachten alvorens het onderzoek naar deze Latijnse versie verder te zetten. 

Daaruit volgt dat de focus in dit proefschrift exclusief op de vernaculaire 

doorwerking van Vanden twaelf dogheden ligt.  

In het tweede deel van mijn proefschrift bestudeer ik het begin van de 

zestiende-eeuwse overlevering van Vanden twaelf dogheden. In het kader van de  

katholieke mystieke renaissance ontstond een Duitstalige opera omnia van 

Tauler (1543) waarin een sterk gewijzigde versie van Vanden twaelf dogheden kan 

worden teruggevonden.33 Twee decennia later werd een Nederlandstalige 

protestantse versie van die opera omnia (1565) vervaardigd.34 Dat had tot gevolg 

dat een aangepaste versie van Vanden twaelf dogheden ook binnen protestantse 

kringen werd gelezen. De studie van beide versies vormt de kern van mijn 

                                                           
31 Bijlage 2 bevat een overzicht van de overgeleverde excerpten. Om op hun co- en context zicht 

te krijgen kan bijlage 1 worden geraadpleegd. 
32 Deze tekstgetuigen zijn wel opgenomen in de inventaris in bijlage 1. 
33 Des erleuchten D. Johannis Tauleri / von eym waren evangelischen Leben goetliche Predig, 

Leren, Epistolen, Cantilenen, Prophetien. Keulen, Von Gennep, 1543. 
34 Des Hoochverlichten D. Johannis Tauleri / Van eenen volcomen Euangelisschen leuen 

Christelijcke Predicatien oft Sermonen / op allen Sondaghen ende Feestdagen vanden gantsen Jaer. 

Frankfurt (Emden), Peter van Dueren (Willem Gailliart), 1565. 
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tweede deel. Ze markeren het begin van een nieuwe fase in de overlevering van 

Vanden twaelf dogheden waarin het zestiende-eeuwse religieuze schisma een 

belangrijke rol speelt. Mits aanpassingen was Vanden twaelf dogheden geschikt 

om zowel de geest van de katholieke mystieke renaissance uit te dragen als de 

protestantse spiritualiteit te ondersteunen. Door die aanpassingen voor beide 

versies in kaart te brengen biedt mijn studie een uniek perspectief, niet alleen 

op de transfer van spiritualiteit van de late middeleeuwen naar de vroegmoderne 

periode, maar ook op de verschillen tussen de katholieke en protestantse 

spiritualiteit aan het begin van het schisma. 

 

2.4. Een typologie van schrijfactiviteiten 

Wevel werd in het verleden vaak een compilator, bewerker of auteur genoemd, 

maar deze denominaties zijn in feite niet zo geschikt, net zomin als de 

veelgebruikte middeleeuwse indeling van schrijversrollen: scriptor, compilator, 

commentator en auctor.35 Aangezien Wevel meerdere bronnen met elkaar in 

verbinding heeft gebracht en daarin ook eigen stukken tekst heeft vervlochten, 

kan hij niet als scriptor of compilator worden beschouwd. Voor de rol van 

commentator komt Wevel met zijn initiatieven om extra uitleg bij moeilijke 

passages te verschaffen weliswaar dicht in de buurt, maar zijn toevoegingen 

bestaan niet enkel uit verduidelijkingen. Zo weidt hij in de passages waarvan 

verondersteld kan worden dat hij ze zelf geschreven heeft uit over thema’s die 

hem nauw aan het hart liggen, wat meer naar de positie van auctor neigt. Het is 

                                                           
35 In zijn Commentaria in quattuor libros sententiarium magistri Petri Lombardi heeft 

Bonaventura het over vier schrijfactiviteiten en schrijversrollen: ‘Quadruplex est modus faciendi 

librum. Aliquis enim scribit aliena, nihil addendo vel mutando; et ist mere dicitur scriptor. 

Aliquis scribit aliena, addendo, sed non de suo; et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et aliena 

et sua, sed aliena tamquam principlaia, et sua tamquam annexa ad evidentiam; et iste dicitur 

commentator, non auctor. Aliquis scribit et sua et aliena, sed sua tanquam principalia, aliena 

tamquam annexa ad confirmationem; et talis debet dici auctor’ (geciteerd naar Todorovic 2016, 

170). De scriptor schrijft stukken tekst over, zonder iets toe te voegen of aan te passen. De 

compilator, een term die vandaag in de contemporaine betekenis nog steeds gangbaar is, doet 

hetzelfde als de scriptor, maar gebruikt daarbij niet één maar verschillende tekstbronnen die hij 

bovendien aan elkaar koppelt. Het werk van de commentator bestaat erin zaken van een ander 

of anderen over te nemen en daaraan verduidelijkingen toe te voegen. De auctor is tot slot 

diegene wiens eigen tekst het belangrijkst is. Eventuele toevoegingen van anderen gebruikt hij 

om zijn eigen argumenten te kunnen staven. Zie voor deze indeling onder meer Bennett 2005, 

39; Burrow 2008, 31-32; Minnis 2010, 94 en 235; Ascoli 2011, 81; Todorovic 2016, 8-9. 
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echter problematisch om aan te nemen dat Wevel in die mate over autoriteit 

beschikte dat hij als een auctor in de middeleeuwse zin van het woord kan 

worden beschouwd. Hij is namelijk geen mystieke autoriteit zoals Ruusbroec dat 

bijvoorbeeld was.  

 

Geen van de genoemde benamingen is geschikt om de functie van Wevel te 

benoemen. Iets gelijkaardigs geldt voor de makers van de 1543-druk en 1565-

druk. Om toch inzicht te krijgen in hun respectieve werkwijzen ben ik bij elk van 

hen nagegaan welke schrijfactiviteiten ze bij de toe-eigening van hun bronnen 

en het schrijven van eigen tekststukken aan de dag legden. In mijn analyse heb 

ik zes verschillende schrijfactiviteiten onderscheiden: compileren, bewerken, 

recycleren, weglaten, toelichten en creëren.36 

Compileren bestaat erin dat de schrijver van de tekst passages uit zijn 

brontekst nagenoeg letterlijk heeft overgenomen. Het is mogelijk dat hij daarbij 

kleine details heeft aangepast. 

Bewerken sluit als activiteit nauw aan bij compileren, maar heeft 

ingrijpendere implicaties op tekstniveau. In de bewerkte passages kan de 

brontekst nog duidelijk worden onderscheiden, maar de doorgevoerde 

aanpassingen zijn verregaander dan het wijzigen van enkele details.   

Recycleren komt als term gewoonlijk niet voor in literaire lexica of analyses, 

tenzij soms om aan te geven wanneer een tekstpassage in een andere tekstuele 

context is overgenomen.37 Die activiteit wordt in dergelijke studies in feite 

gelijkgesteld aan compileren en de betekenis ervan komt niet helemaal overeen 

met wat recycleren in mijn proefschrift betekent. Recycleren gebruik ik in mijn 

analyses wanneer het duidelijk is dat de schrijver zich door zijn bron heeft laten 

inspireren. Die vorm van inspiratie kan op twee verschillende wijzen aanwezig 

zijn. Ten eerste kan de schrijver aan de hand van een minimale letterlijke 

ontlening aan zijn bron – bijvoorbeeld een specifiek woord, een bepaalde 

benaming of een typische constructie – een nieuw tekststuk opbouwen. Hij 

neemt daarbij een kort stukje van zijn bron letterlijk over, plaatst het in een 

                                                           
36 Bij de maker van de 1565-druk zijn enkel de schrijfactiviteiten compileren en weglaten te 

traceren. Bij Wevel en de maker van de 1543-druk zijn wel alle activiteiten te onderkennen. 
37 Zie bijvoorbeeld Koupf 2014, 29-44; Arbuthnot 2006, 1. 



27 
 

nieuwe tekstuele omgeving en vult het aan met eigen inzichten die in lijn zijn 

met wat in zijn brontekst wordt uiteengezet. Omdat het slechts om een 

bescheiden overname gaat die bovendien telkens wordt aangevuld en aangepast 

al naargelang de wensen van de schrijver, wil ik die activiteit niet beschouwen 

als compileren, maar als recycleren. Ten tweede kan de schrijver aan de hand 

van een specifieke idee die in zijn brontekst aanwezig is een gelijkaardige 

uiteenzetting starten. Hij neemt die idee in zijn eigen bewoordingen in zijn tekst 

over en past die naar eigen goeddunken aan. Belangrijk is wel dat bij het 

aanpassen de essentie van de idee nog steeds overeenkomt met de idee uit de 

brontekst, zodat duidelijk kan blijken dat de schrijver zich voor die idee wel 

degelijk op zijn bron heeft gebaseerd. 

Weglaten spreekt als term voor zich. In bepaalde gevallen heeft de schrijver 

ervoor geopteerd om een tekststuk uit zijn brontekst niet over te nemen.  

Toelichten betekent dat de schrijver zich niet meer rechtstreeks op zijn 

brontekst beroept, maar integendeel zelf een eigen tekststuk uitwerkt. Dat 

tekststuk is wel nog sterk verbonden met het bronnenmateriaal. De eerste optie 

bestaat erin dat de schrijver in een toelichtende passage extra uitleg geeft bij een 

eerder stuk waarvan hij veronderstelt dat ze voor zijn publiek niet helemaal 

duidelijk is. De tweede mogelijkheid houdt in dat de schrijver een idee of 

concept uit een passage die nog moet volgen al wil introduceren door een korte 

uiteenzetting eraan te wijden. 

Creëren houdt in dat net zoals bij de vorige schrijfactiviteit de schrijver een 

eigen stuk tekst schrijft zonder zich rechtstreeks op een bron te beroepen.38 In 

tegenstelling tot de toelichtende passages is er bij deze laatste schrijfactiviteit 

geen link meer met de bron: de schrijver voorziet geen extra uitleg bij 

voorgaande of volgende passages, maar hij biedt nieuw materiaal aan. Dat 

materiaal behoort altijd tot dezelfde strekking van het betoog van de tekst: 

opvallend afwijkende tekststukken kunnen in geen van de versies die ik 

bestudeerd heb getraceerd worden. Meestal gaat het om korte uitweidingen die 

                                                           
38 Natuurlijk laat de schrijver zich altijd leiden door zijn kennis en door wat hij daarvoor al 

gelezen heeft. Bij deze schrijfactiviteit wil ik benadrukken dat de schrijver op het moment van 

het schrijven van de desbetreffende passage geen bron voor zich liggen had waarop hij zich 

duidelijk heeft gebaseerd. 
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de schrijver belangrijk vond om in zijn tekst te integreren. Soms komt de 

schrijver zelf erin aan het woord, wat het mogelijk maakt om een glimp van zijn 

persoonlijke ideeën en visie op te vangen. 

Desalniettemin ben ik me ervan bewust dat het in kaart brengen van 

schrijversactiviteiten een aanpak is die tot op zekere hoogte problematisch is. 

Behalve in het geval van de maker van de 1565-druk, van wie het duidelijk is dat 

hij zich op de 1543-druk heeft gebaseerd, is het voor de makers van Vanden twaelf 

dogheden en de 1543-druk niet bekend op welke tekstgetuige ze zich precies 

baseerden. Aangezien ik op detailniveau probeer na te gaan hoe zij met hun 

brontekst zijn omgegaan, kunnen dergelijke toegespitste diepte-analyses 

problemen opleveren. Zo is het niet altijd duidelijk welke aanpassingen al wel en 

nog niet in de legger aanwezig waren en bestaat het risico dat ik in sommige 

gevallen bepaalde wijzigingen toeschrijf aan figuren die er helemaal niet 

verantwoordelijk voor zijn. Door een gebrek aan belangrijke gegevens, zoals de 

legger die de maker gebruikt heeft, begeef ik mij soms noodgedwongen op glad 

ijs. Om mijn resultaten en hypotheses evenwel zo gefundeerd mogelijk te 

kaderen en te ondersteunen heb ik enkele extra stappen ondernomen die de 

kans op onverantwoorde speculaties verminderen. Zo heb ik waar dat van 

toepassing was mij niet beperkt tot één tekstgetuige als vergelijkingsmateriaal. 

In het geval van de Middelnederlandse Reden heb ik bijvoorbeeld beide integrale 

versies in mijn analyses geïntegreerd. Voor het onderzoek met betrekking tot de 

totstandkoming van de tekst uit de 1543-druk heb ik de trends die ik kon traceren 

aan de hand van mijn analyses eerst afgetoetst aan de integrale tekstgetuigen 

van Vanden twaelf dogheden. Waar bleek dat de getraceerde trends in feite ook 

al voorkwamen in die versies, heb ik ze niet opgenomen in de bespreking van 

mijn resultaten. De kans bestaat er dan immers in dat de actor in kwestie zich 

op een van die tekstgetuigen heeft gebaseerd en dat de wijzigingen dus geen deel 

uitmaakten van zijn specifieke schrijfactiviteiten. Uiteraard besef ik dat 

dergelijke controleacties niet tot waterdichte zekerheid leiden, aangezien het 

aannemelijk is dat ook een aantal manuscripten met een versie van een van de 

genoemde teksten verloren is gegaan. Toch beschouw ik het gerechtvaardigd om 

aanpassingen die herhaaldelijk door de hele tekst heen voorkomen als 
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doelbewuste ingrepen te zien en aan de context van de respectieve tekstgetuigen 

te koppelen. 

 

2.5. Verantwoording van de geselecteerde kapittels 

Om Vanden twaelf dogheden en de overlevering van dit traktaat vanuit een 

behapbaar perspectief te bestuderen heb ik niet alleen ervoor geopteerd om een 

gelimiteerd aantal tekstgetuigen te analyseren, maar ook heb ik mij beperkt in 

het aantal kapittels dat ik wil bestuderen. Voor mijn analyses heb ik de kapittels 

1 (ootmoed), 3 (gelatenheid) en 11 (penitentie) uit Vanden twaelf dogheden 

geselecteerd.  

Een eerste reden waarom ik voor die kapittels heb geopteerd, is dat ze 

verspreid zijn over het hele traktaat. Er zijn door de tekst heen immers 

significante verschillen in brongebruik. Het is bekend dat Wevel de Brulocht van 

Ruusbroec als vertrekpunt nam, maar zich geleidelijk aan meer en 

nadrukkelijker op de Middelnederlandse Reden ging richten.39 Dat blijkt ook uit 

mijn analyses: in kapittel 1 wordt enkel de Brulocht gebruikt en in kapittel 11 

enkel de Middelnederlandse Reden. In kapittel 3 zijn ontleningen aan beide 

teksten te onderkennen. Gelatenheid is evenwel een thema dat typisch voor 

Eckhart wordt geacht en daarom leek het mij interessant om kapittel 3 als casus 

te nemen om de precieze verhouding tussen de ontleningen aan beide bronnen 

in kaart te brengen.40 Door de genoemde drie kapittels te analyseren kan een 

globaal beeld van de omgang met beide bronnen worden geschetst. 

Daarnaast is mijn keuze ook bepaald door de thematische verschuivingen die 

ik aan de hand van de al genoemde proefboringen kon onderkennen. De tekst 

van Vanden twaelf dogheden laat op verschillende manieren zien dat het kapittel 

over ootmoed een centrale positie inneemt. Het staat op de eerste plaats in het 

traktaat en neemt zo goed als een derde van de volledige tekst in. In de 

zestiende-eeuwse tekstgetuigen is ootmoed haar primordiale positie echter 

kwijtgespeeld aan penitentie: niet ootmoed maar penitentie wordt in het eerste 

                                                           
39 Zie hiervoor bijvoorbeeld Fraeters 2003, 92-94. 
40 In de Eckhartstudies bestaat er een onderzoekstraditie die zijn conceptualisering van 

gelassenheit of gelatenheid tot in detail heeft bestudeerd. In het onderzoek naar Ruusbroec is 

dat veel minder het geval. Dat laat ik zien in hoofdstuk 3 in deel 1 van mijn proefschrift. 
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kapittel besproken. Die verschuiving kondigde zich al aan in de 

laatmiddeleeuwse excerpering van het traktaat. De inventaris van de excerpten 

laat zien dat de excerptoren kapittel 11 over penitentie het vaakst overnamen.41 

Die selectiemechanismen tonen aan dat penitentie in de loop van de vijftiende 

eeuw een belangrijkere positie dan ootmoed begon in te nemen en dat vertaalde 

zich ook in de zestiende-eeuwse drukken, waarin penitentie dus naar voren is 

verschoven. Die thematische verschuiving bracht mij eveneens ertoe om kapittel 

11 uit Vanden twaelf dogheden te selecteren. 

De analyse van de drie genoemde kapittels zorgt ervoor dat een beter inzicht 

in de schrijfactiviteiten en toe-eigeningsstrategieën van de drie geselecteerde 

actoren kan worden verworven en dat cultuurhistorische ontwikkelingen met 

betrekking tot ootmoed, gelatenheid en penitentie in het bijzonder in beeld 

kunnen worden gebracht. 

  

                                                           
41 Bijlage 2 bevat een tabel waarin ik de excerpering van Vanden twaelf dogheden heb opgelijst 

per kapittel. 
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Deel 1 

Het ontstaan van Vanden twaelf dogheden 
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1. Inleiding 
Dit deel van mijn proefschrift is gewijd aan de totstandkoming van Vanden 

twaelf dogheden. In de recentste literatuur wordt vrijwel algemeen aangenomen 

dat Godfried Wevel Vanden twaelf dogheden heeft geschreven op basis van 

Ruusbroec’s Brulocht en een Middelnederlandse bewerking van Eckharts 

Erfurter Reden, de Middelnederlandse Reden. Dit zou hij omstreeks 1377-1384 

gedaan hebben in functie van zijn lessen voor de nieuwe kloosterlingen van 

Eemstein.42 In paragraaf 1.1., 1.2. en 1.3. belicht ik hoe die huidige stand van zaken 

omtrent respectievelijk de auteur, de datering en de bronnen van de tekst tot 

stand is gekomen. De status quaestionis omtrent het creatieproces van Vanden 

twaelf dogheden licht ik in paragraaf 1.4. toe. Hoewel in het verleden is 

aangegeven dat dit traktaat de verbinding vormt tussen Eckhart, Ruusbroec en 

de Moderne Devotie, is tot nog toe niet voldoende onderzoek naar Wevels toe-

eigening van en omgang met het bronnenmateriaal gebeurd.43 Onderzoekers 

zoals Lücker (1950) en Ubbink (1978) gingen ervan uit dat Wevel zich op de 

Duitstalige Erfurter Reden had gebaseerd, terwijl hij in feite een 

Middelnederlandse bewerking van deze tekst voor zich liggen had. Daardoor 

legden zij verkeerde verbanden en gingen ze voorbij aan ingrepen die al in de 

Middelnederlandse Reden hadden plaatsgevonden. Bovendien hebben deze 

onderzoekers zich voornamelijk gericht op een vergelijking van de grote lijnen 

in de Erfurter Reden en Vanden twaelf dogheden, waardoor ze specifieke 

verschuivingen niet in kaart hebben gebracht.  

Dat laatste is eveneens geldig voor het onderzoek naar de invloed van 

Ruusbroec en de Brulocht.44 Hoewel Ruusbroecs oeuvre een belangrijke 

inspiratiebron voor de spiritualiteit van de Moderne Devotie was, geeft Mertens 

                                                           
42 Zie voor de recente studies hierover Gueullette 2012, 14-15; Scheepsma 2013, 141. In 1.1. ga ik 

dieper in op de totstandkoming van deze hypothese en belicht ik de verschillende visies erop.  
43 Lücker (1950) en Gueullette (2012) hebben het over Vanden twaelf dogheden als de link tussen 

Eckhart en de Moderne Devotie, zie respectievelijk: ‘ein Bindeglied zwisschen Eckhart und der 

Devotio Moderna’ (59) en ‘l’alliage acrobatique entre mystique rhénane et devotio moderna’ 

(21). Fraeters bestudeerde Vanden twaelf dogheden in het onderzoeksproject ‘Vanden XII 

dogheden: brug tussen Ruusbroec, Eckhart en de Moderne Devotie. Tekstuele analyse en 

contextuele situering’ (1998-2002). Met de titel van haar project geeft ze expliciet aan Vanden 

twaelf dogheden als een schakel tussen de veertiende-eeuwse mystiek en de vijftiende-eeuwse 

Moderne Devotie te beschouwen. 
44 Over het bronnenonderzoek, zie paragraaf 1.2. 
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(1995b) aan dat de spiritualiteit van de Moderne Devotie niet zomaar een ‘kopie’ 

of ‘concrete uitwerking’ van Ruusbroecs mystiek vormt.45 Hoe Vanden twaelf 

dogheden als schakel tussen de Rijnlandse en Groenendaalse mystiek enerzijds 

en de vroege Moderne Devotie anderzijds mag worden beschouwd, is vooralsnog 

niet afdoende in kaart gebracht. Met mijn analyses wil ik onder meer in die 

lacune voorzien. 

 

1.1. Auteur en initiële publiek 

Hoofdzaak in geheel dit betoog is: dat we nu den schrijver van de XII 

Dogheden hebben ontdekt; een ontdekking die uitstekend past in wat wij 

vroeger uit de inwendige en uitwendige kritiek zoowel als uit de verspreiding 

van dit werk omtrent tijd en midden van ontstaan hadden afgeleid; zelfs het 

Brabantsch karakter van de taal in dit voor kringen van Windesheimers 

vervaardigd geschrift wordt er door verklaard. Ik acht het meest 

waarschijnlijk, dat Godfridus Wevel de verhandeling samenstelde uit zijn te 

Eemstein gehouden onderrichtingen, omstreeks 1380.46 

 

Met bovenstaand citaat beoogde Jozef van Mierlo (1941) een finaal antwoord te 

bieden op de vraag die een aantal vorsers binnen de Middelnederlandse 

religieuze letterkunde intussen al een eeuw in de ban hield: wie is de auteur van 

Vanden twaelf dogheden?47 Na in een hele reeks voorgaande bijdragen te hebben 

willen aantonen dat Jan van Ruusbroec, aan wie Vanden twaelf dogheden 

eeuwenlang was toegeschreven, onmogelijk de auteur van het traktaat kon zijn, 

poogde Van Mierlo zijn gelijk te illustreren met behulp van Marc Dykmans’ 

publicatie (1940) van het obituarium van Groenendaal.48  

                                                           
45 Mertens 1995, 120. Zie daarvoor ook de inleiding van dit proefschrift. 
46 Van Mierlo 1941, 440. 
47 Onderzoek over de zoektocht naar de auteur van Vanden twaelf dogheden kan worden 

gevonden in: Von Arnswaldt 1848, xxxi-xxxii; Böhringer 1855, 456; David 1860, iii-vi, ix-x; Denifle 

1879, 37; Auger 1892, 223-226; Van Otterloo 1896, 164-167; De Vreese 1896, 95-101 en De Vreese 

1910, 507-591. 
48 Van Mierlo’s bijdragen over het auteurschap van Vanden twaelf dogheden zijn: Van Mierlo 

1910, 423-452; Van Mierlo 1922, 439-467; Van Mierlo 1923a, 35-62; Van Mierlo 1923b, 200-228, 

376-396; Van Mierlo 1923c, 133-145, 297-306; Van Mierlo 1925, 165-184; Van Mierlo 1932b, 113-131; 

Van Mierlo 1941, 429-458. Met zijn visie kwam hij in conflict met Bouman, in wier bijdragen – 

Bouman 1922, 1-23; Bouman 1923, 81-115 en 1924, 249-257 – Ruusbroec wel nog als de auteur van 

Vanden twaelf dogheden werd geïdentificeerd. Voor het obituarium, zie Dykmans 1940.  
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In die uitgave kwam Dykmans tot de vaststelling dat een andere 

Groenendaalse kanunnik, genaamd Godfried Wevel, naar alle waarschijnlijkheid 

als de auteur van de tekst dient te worden beschouwd. Die Godfried Wevel wordt 

op meerdere plaatsen in het obituarium genoemd, maar komt het prominentst 

naar voren in de beschrijving van 14 december, de dag van zijn overlijden in 

1396.49 De passage die daar aan Wevel is gewijd, somt zijn voornaamste 

levensfeiten op en heeft het over zijn veelzijdige bezigheden als procurator, 

scriptor en biechtvader.50 Daarnaast wordt hij als onderrichter van het pas 

gestichte klooster van Eemstein genoemd.51 In een voetnoot bij Wevels 

levensbeschrijving refereert Dykmans aan Robert Priebsch’ descriptie van 

manuscript Phillips 1175. Dat handschrift, geschreven omstreeks 1500 in een 

Oostfrankisch dialect, bevat een tekstgetuige van Vanden twaelf dogheden.52 Het 

opschrift van die tekstgetuige noemt een zekere Godeverd als de auteur van het 

daaropvolgende buoch von den zwolff dogenden: 

Hie begynnet das buch von den zwolff dogenden des geistlichen herren 

Godeverdes regulers canonikes in den closter Grunendale, Eynes von den 

discipelen des erwirdigen in got vnd geistlichen priors herren Johan 

                                                           
49 Wevel wordt een eerste keer vermeld in de ledenlijst van het klooster. Hij staat er als 

veertiende kanunnik opgetekend met de volgende omschrijving: ‘GODEFRIDUS, dictus 

WEVEL, de Lovanio, clericus. Habemus ex parte ipsius ultra 20 jugera terre sita in vicinio de 

Erps’ (Dykmans 1940, 9-10). Daarna wordt Godfried Wevel in de beschrijving van zes februari 

genoemd, de dag waarop zijn ouders Symon Wevel en Elyzabeth van Quaderebbe als 

weldoeners van het klooster worden herdacht. Op die manier kan het beeld van Wevels afkomst 

en zijn familie scherp worden gesteld: ‘Ob. Symonis Wevel, et Elyzabeth ejus uxoris. Nota. 

Symon Wevel habuit unum filium nomine Godefridum qui, succedens patri in seculo, retinuit 

hereditarie ex parte patris circiter 22 modios siliginis quos nobis postea idem filius, effectus 

frater et professus in nostro monasterio, dimisit hereditarie’ (Dykmans 1940, 99). Een laatste 

keer wordt Wevel vermeld in de beschrijving van 14 december die hierna wordt toegelicht. 

Axters 1953, 329 merkt op dat Godfried Wevel ‘de koorheer [is] over wie het [o]bituarium de 

meest uitgebreide biografische informatie verstrekt’. 
50 Dykmans 1940, 328. 
51 Ibidem, 328: ‘14. Nychasii, episcopi, et aliorum, martirum. IX Lectiones. A.D. M.cccxcvj., obiit 

fr. Godefridus dictus Wevel, presb. Hic multos labores in officio procuratoris perpessus est. 

Insuper scripsit unam partem Augustini super Johannem, et adhuc alia plura ; fuitque confessor 

plurium promiscui sexus, potissime domine Marie de Brabantia, ducisse quondam Gelrie, que 

et in proprio solo depost monasterium de Korssendonck fundavit. Hic eciam novellam adhuc 

plantationem de Eemsteyn in religiosis exerciciis ad hoc ibidem directus, primus instituit et 

informavit’. 
52 Dykmans 1940, 328. 
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rueßbroches da selbest. Und diß buch leret von zwelff graden der 

dogenden vnd wie die eyne dogende komet uß der anderen.53 

 

Volgens Dykmans kan geen andere persoon dan Godfried Wevel voor de 

identificatie met die kanunnik in aanmerking komen, aangezien het obituarium 

van Groenendaal slechts van één Godeverd – Godfried Wevel – tijdens het leven 

van Ruusbroec melding maakt. Het is naar de mening van Dykmans dan ook 

goed mogelijk dat Vanden twaelf dogheden tot stand is gekomen in het kader van 

Wevels onderricht in Eemstein.54  

Van Mierlo nam Dykmans’ idee over en introduceerde Wevel als de auteur 

van Vanden twaelf dogheden en de bijbehorende ontstaanshypothese van het 

traktaat als zekerheden in het bestaande debat:  

Vanden XII Dogheden is de neerslag van de geestelijke leiding, die 

Godefridus Wevel te Eemstein heeft gegeven. Daarom moet hij het werk 

zelf nog niet te Eemstein hebben vervaardigd. Hij kon het nog te 

Groenendaal hebben geschreven en naar Eemstein meegebracht. 

Waarschijnlijker echter op zich zelf reeds is het, dat Vanden XII Dogheden 

de stof bevat van de onderrichtingen, die Godefridus te Eemstein voor de 

jonge kloostergemeenschap heeft gehouden, om ze in het geestelijk leven 

op te leiden.55 

 

Niet iedereen hing deze ontstaanshypothese volledig aan. Axters (1953) heeft het 

over ‘een verdienstelijke hoewel tot nog toe niet bewezen hypothese’.56 Lievens 

(1960a) en Ubbink (1978) zijn van mening dat een dergelijke toeschrijving op 

basis van één vermelding in een afschrift voorbarig is.57  

In 1998 leverden Kienhorst en Kors enkele argumenten tegen de afwijzing 

van Wevel als auteur van Vanden twaelf dogheden. Ten eerste stellen zij dat het 

‘onwaarschijnlijk is dat een kopiist in het gebied boven Noord-Beieren deze zeer 

gedetailleerde informatie zou hebben verzonnen; een veel betere aanbeveling 

was immers geweest om het werk gewoon op naam van Ruusbroec te zetten’, 

                                                           
53 Priebsch 1896, 76. Voor Priebsch’ volledige handschriftenbeschrijving van hs. Phillips 1175 

(tegenwoordig Berlijn, SBB-PK:  Germ. Oct. 478), zie 75-77. 
54 Dyckmans 1940, 328. 
55 Van Mierlo 1941, 434. 
56 Axters 1953, 335 
57 Lievens 1960a, 233-236 en Ubbink 1978, 183. 
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zoals in enkele andere afschriften is gebeurd.58 Daarnaast geven ze aan dat het 

feit dat Wevel in het obituarium van Groenendaal niet als auteur wordt genoemd 

geen tegenargument hoeft te betekenen: het obituarium noemt Ruusbroec 

immers ook niet als auteur.59 Verder onderstrepen ze de inhoudelijke 

geschiktheid van de tekst voor een kloostercontext: de tekst is ‘omgebogen naar 

een ascetische levenspraktijk, een ideale constituerende tekst voor een 

klooster’.60 Tot slot halen ze Grote’s Latijnse vertaling van Vanden twaelf 

dogheden voor het voetlicht. Dat deze vertaling zo snel na het ontstaan van 

Vanden twaelf dogheden vervaardigd is kunnen worden, beschouwen zij in het 

licht van de goede relatie die Wevel en Grote met elkaar onderhielden. Die band 

tussen Wevel en Grote wordt in de volgende paragraaf toegelicht. Daar ga ik ook 

dieper in op de datering van Vanden twaelf dogheden.61  

In het huidige literair-historische onderzoek wordt de visie dat Wevel de 

tekst in het kader van zijn Eemsteinse missie op schrift heeft gesteld algemeen 

aanvaard of op zijn minst zeer waarschijnlijk geacht.62 Recent liet Kestemont 

(2016) op basis van stylometrisch onderzoek nog zien dat het uitgesloten is dat 

Ruusbroec Vanden twaelf dogheden heeft geschreven. Jan van Leeuwen en 

Willem Jordaens, beide in dezelfde periode als Ruusbroec actief, kunnen volgens 

datzelfde onderzoek evenmin als de auteur van Vanden twaelf dogheden worden 

aangewezen.63 Die vaststelling verkleint het aantal Groenendalers dat als auteur 

in aanmerking komt en vergroot tegelijkertijd de mogelijkheid dat Wevel deze 

tekst heeft geschreven.64  

 

                                                           
58 Kienhorst & Kors 1998, 228. 
59 Kienhorst & Kors 1998, 228 
60 Kienhorst & Kors 1998, 228 
61 Kienhorst & Kors 1998, 228-229. 
62 Onderzoek waarin Vanden twaelf dogheden aan Wevel wordt toegeschreven, kan worden 

gevonden in Lücker 1950, in het bijzonder 59-60; Quint 1963, 149; Ampe e.a. 1981, 40 en 227;  Ruh 

1999, 118-119; Fraeters 2003, 90; Warnar 2003, 292-293; Khorkov 2005, 595; Jelsma & Brinkman 

2006, 43, 122; McGinn 2012, 76; Gueullette 2012, 10-11 en 14-15; Van Oostrom 2013, 253; Warnar 

2013, 168-169; Scheepsma 2013, 138-145. 
63 Zie Kestemont 2016, 20-26. 
64 Aangezien van Wevel geen andere teksten zijn overgeleverd, konden de stylometrische 

analyses niet op hem worden toegepast. 
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De naam van Wevel duikt niet enkel op in het obituarium en in handschrift  

Phillips 1175, maar ook in enkele latere kronieken. Daarin wordt de link met 

Eemstein en de lessituatie expliciet gelegd. Peter Ympens  († 1523), prior van het 

klooster Bethlehem te Herent, schrijft in zijn kloostergeschiedenis Chronicon 

Bethlehemiticum (Wenen, ÖNB, s.n. 12.816, een handschrift gedateerd 

omstreeks 1508-1515) dat de Groenendaalse kanunnik de kloosterlingen in 

Eemstein ‘verbo et scriptum’ of in ‘woord en geschrift’ onderwees.65 Ook in de 

Brabantia Mariana tripartita (1632), een geschiedwerk over de Mariadevotie in 

Brabant dat door de norbertijn Augustinus Wichmans († 1661) werd geschreven, 

staat dat Wevel voor religieus onderricht verantwoordelijk was. Daarbij werd 

bovendien aangegeven dat Wevel zelf uitblonk in de zaken die hij voor anderen 

uiteenzette.66 Hoewel het om teksten gaat die veel later zijn geschreven dan de 

periode waarin Wevel actief was, vormen ook zij kleine vingerwijzingen die de 

hypothese ondersteunen dat Wevel Vanden twaelf dogheden heeft geschreven in 

functie van zijn Eemsteinse missie. 

 

1.2. Datering 

Maria Alberta Lücker (1950) stelt op basis van de briefwisseling tussen Grote en 

het klooster van Eemstein dat Wevel goed bevriend moet zijn geweest met Geert 

Grote († 1384), die aan de basis lag van de kloosterstichting van Eemstein.67 In 

haar optiek zou het mogelijkerwijze de grondlegger van de Moderne Devotie zelf 

zijn geweest die Wevel zou hebben gevraagd om naar Eemstein te komen. Grote 

zou hem bovendien bijgestaan kunnen hebben in het creëren van Vanden twaelf 

dogheden.68 Ook is het mogelijk dat hij Wevel van de Middelnederlandse 

bewerking van de Erfurter Reden heeft voorzien.69 Daarop voortbouwend gaat 

                                                           
65 Zie Kienhorst & Kors 1998, 227-228. 
66 Lücker 1950, 69. 
67 In een brief uit 1382 waarvan aangenomen wordt dat hij aan Wevel geadresseerd is, spreekt 

Grote de geadresseerde aan met ‘venerabilis pater in Jesu Christo’ en ‘valete pater’. Hij verzoekt 

de leider om zich te ontfermen over de jonge Berthold ten Hove die zich van de werelse 

verleidingen wil afkeren, maar daar vooralsnog niet in slaagt. Zie Lücker 1950, 70-71. Voor de 

brief, zie Ad prepositum in Eemsteyn pro Bertoldo ten Have (voor de editie, zie Mulder 1933, 158-

160). Zie verder ook Scheepsma 2013, 142-143. 
68 Lücker 1950, 71-73. Zie voor de band tussen Wevel en Grote ook Kienhorst & Kors 1998, 228-

229. 
69 Scheepsma 2013, 145. 
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Wybren Scheepsma in op de periode waarin het deugdentraktaat zou zijn 

ontstaan. De genoemde correspondentie tussen Wevel en Grote laat zien dat die 

eerste in 1382 in Eemstein verbleef.70  Dat is het jaar waarop het klooster officieel 

naar de Regel van Augustinus werd ingericht; Eemstein bestond toen al vijf jaar.71 

Wevels traktaat zou daarom ten vroegste in de periode 1377-1382 kunnen zijn 

ontstaan. Als einddatum voor die hypothetische ontstaansperiode noemt 

Scheepsma 1384, het jaar waarin Geert Grote stierf.72 In zijn nog uit te geven 

editie van de tekst toonde Hofman recent aan dat de Latijnse vertaling van 

Vanden twaelf dogheden, De duodecim virtutibus, door Grote is vervaardigd.73 

Vanuit die redenering zou het ontstaan van Wevels deugdentekst tussen 1377 en 

1384 te situeren zijn.74 

 

1.3. Bronnen 

In de negentiende eeuw wees een reeks onderzoekers al erop dat Vanden twaelf 

dogheden uit een groot aantal citaten is samengesteld, ontleend aan de Bijbel, de 

kerkvaders en Duitse veertiende-eeuwse mystici zoals Suso, Tauler en Eckhart.75 

Böhringer (1855) gaf aan dat het eerste deel van Vanden twaelf dogheden eigenlijk 

een ‘Ausführung’ of commentaar op het deugdendeel in de Brulocht vormt en 

dus op het meesterwerk van de Groenendaalse prior is gebaseerd.76  

Net zoals bij de zoektocht naar de auteur is het Van Mierlo die in de 

twintigste eeuw een dominante rol in het bronnenonderzoek van Vanden twaelf 

                                                           
70 Twee brieven uit de overgeleverde correspondentie van Geert Grote zijn aan Eemstein gericht, 

namelijk Ad prepositum in Eemsteyn (voor de editie, zie Mulder 1933, 153-155) en Ad prepositum 

in Eemsteyn pro Bertoldo ten Have (voor de editie, zie Mulder 1933, 158-160). Zoals al aangehaald, 

wordt Wevel nergens met naam genoemd, maar wel wordt aangenomen dat hij zeker van de 

laatstgenoemde brief de bestemmeling was. Zie hiervoor Lücker 1950, 70-71 en Scheepsma 2013, 

142-143. 
71 Lücker 1950, 70-71 en Scheepsma 2013, 142-143. 
72 Scheepsma 2013, 144-145.  
73 Nog voor Hofman waren Ampe 1967, 5-16 en Van Dijk 2003, 579-583 al van mening dat Grote 

voor de vertaling verantwoordelijk is, omdat Vanden twaelf dogheden op dezelfde manier 

vertaald is als Grote dat met de teksten van Ruusbroec gedaan heeft. Zie ook Scheepsma 2013, 

144; Warnar 2013, 169. 
74 Scheepsma 2013, 144-145. 
75 Zie hiervoor Von Arnswaldt 1845, xxxii; Böhringer 1855, 456; Auger 1892, 224; Van Otterloo 

1896, 165; De Vreese 1896, 95-96. 
76 Böhringer 1855, 456. 
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dogheden heeft gespeeld. In 1910 stelde hij dat ‘de Twaelf Dogheden [...] de 

vertaling van een werk uit de vroegere Duitsche mystiek [bevat], dat in de hss. 

den titel heeft: Die Rede der Unterscheidunge en toegeschreven wordt aan 

Eckhart, vicarius van Thuringen en prior van Erfort’.77 Aangezien het om een 

vrije vertaling gaat, was Van Mierlo (1910) van mening dat Vanden twaelf 

dogheden niet rechtstreeks op Eckharts Erfurter Reden terugging, maar op een 

compilatietekst met passages van Eckhart.78 Later nam hij in een artikel uit 1922 

de visie van Böhringer (1855) over dat Vanden twaelf dogheden op de Brulocht 

moest zijn gebaseerd, en niet omgekeerd, zoals Bouman in datzelfde jaar 

probeerde aan te tonen.79  

Vanaf de jaren vijftig werd in de Eckhartstudies de link tussen de Erfurter 

Reden en Vanden twaelf dogheden bestudeerd, onder meer door Lücker (1950), 

Quint (1963), Ubbink (1978), Ruh (1999) en Gueullette (2012). Quint (1963) gaf in 

zijn stemma van de Erfurter Reden aan dat Vanden twaelf dogheden zich aan de 

uiterste rand van deze stamboom bevindt, waar eveneens handschrift Deventer, 

SAB: 10 W 7, met een afschrift van de Middelnederlandse Reden te situeren is. 

Beide teksten zouden volgens Quint op hetzelfde, niet-overgeleverde prototype 

teruggaan.80 Fraeters (2003) liet de mogelijkheid open dat Wevel zich op een 

Nederlandstalige versie van de Erfurter Reden zou hebben gebaseerd. Lücker en 

Ubbink, en later ook Ruh, Khorkov (2005) en Gueullette schreven de tekstuele 

aanpassingen in Vanden twaelf dogheden evenwel onlosmakelijk toe aan Wevel 

en hielden zoals in de inleiding aangehaald in hun vergelijkingen geen rekening 

met een tussenliggende tekst die als Wevels bron zou hebben gefunctioneerd.81 

                                                           
77 Van Mierlo 1910, 450. 
78 Van Mierlo 1910, 450-451.  
79 Voor de visie van Bouman, zie Bouman 1922, 1-23, in het bijzonder 17-23. In een vergelijking 

tussen de Brulocht en Vanden twaelf dogheden, waarbij de gemeenschappelijke passages werden 

getraceerd en verder onderzocht, toonde Van Mierlo Boumans ongelijk aan. Hij wees erop dat 

die laatste tekst als een ‘compilatie’ moet worden beschouwd die wel ‘gemeenschappelijke 

brokken’ met de Brulocht bezit, maar de consequente structuur van Ruusbroecs meesterwerk 

niet bevat. Dat leidde Van Mierlo ertoe te besluiten dat Vanden twaelf dogheden op de Brulocht 

is gebaseerd en niet omgekeerd. Zie Van Mierlo 1922, 462-466 en 1923a, 35-62.  
80 Quint 1963, 139, 162-164.  
81 In zijn onderzoek naar de Middelnederlandse bewerking vermeldt Ubbink 1978, 165-166 wel 

dat die bewerking en Vanden twaelf dogheden op hetzelfde prototype gebaseerd zouden zijn. In 

zijn vergelijkingen (182-192) grijpt hij evenwel terug naar de Duitse Erfurter Reden. Zie voor de 



41 
 

Ook in algemene overzichtsstudies staan Ruusbroecs Brulocht en Eckharts 

Erfurter Reden – en niet de bewerking van die laatste tekst – als de twee 

hoofdbronnen van Vanden twaelf dogheden geboekstaafd.82 

In 2013 haalde Scheepsma opnieuw de Middelnederlandse Reden voor het 

voetlicht. Hij bekeek daarbij drie handschriften van naderbij, waarbij twee de 

volledige versie bevatten (Deventer, SAB: 10 W 7 en Brussel, KB: IV 432) en één 

een adaptatie van een groot deel van die tekst (Brussel, KB: 3646-48).83 In 

navolging van Quint oordeelde Scheepsma dat het prototype van die versies naar 

alle waarschijnlijkheid als bron van Vanden twaelf dogheden zou hebben 

gediend.84 In mijn analyses kom ik tot dezelfde bevindingen als Quint en 

Scheepsma. Passages uit de Erfurter Reden die niet in de Middelnederlandse 

Reden staan, zijn eveneens afwezig in Vanden twaelf dogheden. Verder stemt een 

ontleende passage soms overeen met wat in Deventer SAB: 10 W 7 staat, terwijl 

soms het voorbeeld van Brussel KB: IV 432 wordt gevolgd. Daaruit blijkt dat er 

inderdaad een prototype van deze tekstgetuigen aan de basis van Vanden twaelf 

dogheden moet hebben gelegen. Zowel in de globalere structuur als in de 

uiteenzettingen zelf zijn verschillen tussen de Erfurter Reden en de 

Middelnederlandse Reden te onderkennen.85 Omdat deze twee integrale versies 

                                                           
andere vergelijkingen, Lücker 1950, 61-69, Ruh 1999, 118-123; Khorkov 2005, 595-598 en 

Gueullette 2012, 14-27. 
82 Zie bijvoorbeeld Axters 1953, 337; McGinn 2012, 76.  
83 De twee handschriften met een integrale tekstgetuige van Vanden twaelf dogheden zijn 

Deventer, SAB: 10 W 7 (1465-1485) en Brussel, KB: IV 432 (16e eeuw). Brussel, KB: 3646-48 (1546-

1550) bevat een bewerking van een deel van de Middelnederlandse bewerking, vermoedelijk 

door Frans Vervoort vervaardigd. Zie Scheepsma 2013, 133-138.  
84 Scheepsma 2013, 145.  
85 De Middelnederlandse Reden bestaat slechts uit 18 kapittels in plaats van 23 zoals in de Erfurter 

Reden. Kapittel 2 en 8 uit de Erfurter Reden zijn achterwege gelaten en enkele andere kapittels 

zijn in elkaar geschoven, waardoor de hoofdstukkenindeling er anders uitziet. Zie hiervoor 

Quint 1963, 162-164; Ubbink 1978, 166; Scheepsma 2013, 137. Dit zal ook merkbaar zijn in de 

analyses van de verschillende kapittels hierna. Het laatste kapittel, Van verduldigher 

ghelatenheit, is niet aan de Erfurter Reden, maar aan de bredere Eckhartoverlevering ontleend. 

Het hoofdstuk is samengesteld uit een excerpt uit preek LVII – toegeschreven aan Eckhart – en 

enkele frasen uit preek 46 uit Eckharts Paradius animae intelligentis-collectie. Zie daarvoor 

Quint 1963, 139-140; Ubbink 1978, 166 en Scheepsma 2013, 137. Naast de gewijzigde indeling op 

structuurniveau merkt Ubbink ook inhoudelijke aanpassingen op. Zo stelt hij vast dat hier en 

daar typisch Eckhartiaanse passages in de Middelnederlandse Reden niet zijn overgenomen. Hij 

bemerkt dat enkele ideeën wellicht door hun ‘gedurfde formuleringen’ achterwege zijn 

gebleven. De passage waarin Eckhart God tegen hemzelf uitspeelt (zie Quint 1963, 187-188), is 
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in de analyses hierna een belangrijke rol spelen, belicht ik hierna kort hun 

ontstaanscontext. 

De oudste overgeleverde tekstgetuige van de Middelnederlandse Reden 

bevindt zich in Deventer, SAB: 10 W 7, een manuscript dat Rademaker in een 

ongepubliceerde studie op basis van de watermerken en het schrift in de periode 

1465-1485 heeft gedateerd.86 Het handschrift is een convoluut: gebruikssporen 

op de buitenste bladen van de tekstgetuige van de Middelnederlandse Reden 

laten zien dat de tekst aanvankelijk als een apart libellus of boekje heeft 

gefunctioneerd. Naar alle waarschijnlijkheid werd het nog in de vijftiende eeuw 

samengebonden met Hendrik Herps († 1477) Spieghel der volcomenheit en kreeg 

het manuscript toen zijn huidige vorm.87 Het incipit van het handschrift biedt 

weinig inzicht in de context waarin het heeft gefunctioneerd: ‘(D)it boeck heft 

gegeuen jonfer van Steenbergen (s)aligen Johans v(an) S(...) weduwe den 

susteren toe Dyepenveen ende behoert in die liberie int gemeen’.88 Het 

handschrift was met andere woorden in het bezit van de kloosterbibliotheek te 

Diepenveen, nadat een tot nog niet-geïdentificeerde jonkvrouw van 

Steenbergen, weduwe van een evenmin bekende Johan, het aan de regularissen 

aldaar had geschonken.89 Het laatste blad van het handschrift bevat de naam 

Adriana Deelen. Dlabačová (2014) wijst erop dat rond 1600 een procuratrix in 

Diepenveen aanwezig was die deze naam droeg.90 

Brussel, KB: IV 432 bevat de tweede integrale tekstgetuige van de 

Middelnederlandse Reden. Hoewel het Brusselse handschrift uit de zestiende 

eeuw dateert en dus jonger is dan het Deventerse, is er van een 

                                                           
bijvoorbeeld afwezig. Verder ontbreekt het tekststuk waarin Eckhart beargumenteert dat ‘de 

wegen ter zaligheid vele zijn, zodat het niet ieders roeping is te schitteren in uiterlijke goede 

werken’ (zie Quint 1963, 250-252). Eveneens is Eckharts stelling dat ‘de biecht ten overstaan van 

God belangrijker is dan die ten overstaan van mensen’ (zie Quint 1963, 274-275) niet 

overgenomen. Zie hiervoor Ubbink 1978, 166. 
86 Zie de onuitgegeven beschrijving van B. Rademaker, verkrijgbaar via de Saxion Bibliotheek te 

Deventer. Zie verder Ubbink 1978, 167; Scheepsma 2013, 134. 
87 Scheepsma 2013, 134. Folio 4r tot 134v bevat Herps Spieghel, folio 135r tot 159v bevat de 

Middelnederlandse Reden. Zie voor een uitgebreide analyse van dit handschrift ook Dlabačová 

2014, 195-198. 
88 Geciteerd naar Ubbink 1978, 167. 
89 De zoektocht naar de identiteit van deze vrouw heeft vooralsnog niets opgeleverd. Zie ook 

Ubbink 1978, 167; Scheepsma 2013, 134-135. 
90 Scheepsma 2013, 135-136; Dlabačová 2014, 195. 
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afhankelijkheidsrelatie geen sprake. In een aantal gevallen biedt het Brusselse 

afschrift volgens Scheepsma zelfs een betere lezing, wat erop zou wijzen dat het 

op een getrouwere tekstgetuige zou teruggaan.91 De precieze ontstaans- en 

functioneringscontext van het Brusselse handschrift zijn niet bekend. 

Scheepsma (2013) wijst erop dat het afschrift van de Middelnederlandse Reden is 

samengebonden met enkele handgeschreven ascetische en mystieke traktaatjes 

en ook met een Antwerpse druk van Den berch van myrre. Die laatste tekst is 

afkomstig van de hand van de Mechelse minderbroeder Frans Vervoort († 1555). 

Volgens Scheepsma is het mogelijk dat het manuscript uit de directe nabijheid 

van deze Vervoort stamt. Een bijkomend element daartoe voert Scheepsma aan 

door te wijzen op het handschrift Brussel, KB: 3646-48. Dat handschrift is tussen 

1546 en 1550 ontstaan en het bevat eveneens Den berch van myrre en een 

bewerkte versie van de Middelnederlandse Reden, deze keer allebei door Vervoort 

zelf geschreven. Naar de mening van Scheepsma is het niet uitgesloten dat beide 

afschriften van de Middelnederlandse Reden in dezelfde context hebben 

gefunctioneerd en wel in de directe omgeving van Vervoort of door Vervoort zelf 

zijn vervaardigd.92 

Zoals hiervoor al aangegeven, blijkt uit mijn tekstuele vergelijkingen dat 

Vanden twaelf dogheden in sommige gevallen dichter bij het Brusselse afschrift 

en in andere gevallen weer dichter bij het Deventerse afschrift aanleunt. Daarom 

heb ik in mijn analyses hierna ervoor geopteerd om beide integrale tekstgetuigen 

van de Middelnederlandse Reden met Vanden twaelf dogheden te vergelijken.  

 

1.4. Creatieproces 

In het kader van zijn polemiek met Bouman (1922) over de precieze 

afhankelijkheidsrelatie tussen de Brulocht en Vanden twaelf dogheden heeft Van 

Mierlo (1923a) de deugdenpassages in beide teksten met elkaar vergeleken.93 Hij 

kwam tot de vaststelling dat de eerste vier deugden bij Ruusbroec 

overeenstemmen met de eerste vier bij Wevel en dat ze op dezelfde manier in de 

tekst zijn geïntroduceerd. Zo heeft Wevel aan Ruusbroec ontleend dat 

                                                           
91 Scheepsma 2013, 137. 
92 Scheepsma 2013, 136-137. 
93 Van Mierlo 1923a, 35-62, in het bijzonder 35-36. 
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lijdzaamheid voortkomt uit gelatenheid, gelatenheid uit gehoorzaamheid, en 

gehoorzaamheid uit ootmoed, de basis voor alle deugden. Dat 

‘aaneenschakelingsprocedé’ houdt na het vierde hoofdstuk op, wat volgens Van 

Mierlo precies het moment is waarop Wevel zich steeds nadrukkelijker op 

Eckhart begint te richten. Daarnaast laat Van Mierlo door het naast elkaar 

plaatsen van de desbetreffende passages zien dat Wevel zich voor de 

besprekingen van de eerste vier deugden bijzonder getrouw op de tekst van de 

Brulocht heeft gebaseerd.94 Op de mogelijke redenen achter die ontleningen gaat 

Van Mierlo niet in.  

Dat is wel het geval bij Fraeters (2003). Zij vermoedt dat Wevel Vanden twaelf 

dogheden heeft opgezet als  

een oorspronkelijke tekst, die formeel gestructureerd zou worden volgens 

de deugdenreeks uit de Geestelijke bruiloft. Ook inhoudelijk zou Wevel 

zich door deze tekst laten leiden, maar aangezien ze [Ruusbroecs 

Brulocht] eigenlijk slechts kort op elke deugd ingaat zou hij zelf over de 

deugden elaboreren, waarbij hij zich waar mogelijk zou laten inspireren 

door daartoe geschikte bronnen.95  

 

Een dergelijke uitermate bruikbare bron trof Wevel aan in de Middelnederlandse 

Reden.96 Lücker (1950) merkte daarvoor al op dat Wevel reeds vanaf het tweede 

kapittel her en der van Eckharts Erfurter Reden gebruikmaakt. Vanaf het vijfde 

kapittel neemt de Groenendaler steeds meer uit die bron over en zijn de passages 

waarin zijn eigen stem weerklinkt sterk ingekort.97 Fraeters geeft daarbij aan dat 

de Eckhartiaanse tekst Wevel zelfs in die mate wist te bekoren dat hij vanaf het 

thema over afgescheidenheid ‘zijn oorspronkelijk kaderwerk laat varen en 

besluit om verder gewoon de tekst van de Onderwijzende gesprekken te volgen 

[...] en naar eigen goeddunken knipt of elaboreert’.98  

                                                           
94 Van Mierlo 1923a, 38-59. 
95 Fraeters 2003, 92. 
96 Van Mierlo 1910, 450-451 stelt dat de ontleende passages aan Eckhart in Vanden twaelf 

dogheden een losse vertaling veronderstellen. Hij wijst erop dat de maker van Vanden twaelf 

dogheden ze vermoedelijk uit een compilatietekst met werk van Eckhart heeft gehaald. Fraeters 

2003, 92 ziet in Wevels Eckhartiaanse bron ‘een (Duits- of Nederlandstalig) afschrift’ van de 

Erfurter Reden. 
97 Lücker 1950, 61. 
98 Fraeters 2003, 92. 
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Dergelijk knip- en plakwerk in de overgang van Wevels Eckhartiaanse bron 

naar Vanden twaelf dogheden is verder door de al genoemde onderzoekers 

Lücker, Ubbink, Ruh, Khorkov en Gueullette toegelicht. Aan de hand van 

tekstuele vergelijkingen tussen beide werken bekijken ze welke stukken Wevel 

ten opzichte van zijn bronnenmateriaal heeft toegevoegd of weggelaten.99 

Allemaal beschouwen ze Vanden twaelf dogheden als een tekst die Wevel op de 

Erfurter Reden – en niet op de Middelnederlandse Reden – heeft gebaseerd. Ze 

zijn dan ook van oordeel dat Wevel zijn Eckhartiaanse bron op voldoende wijze 

heeft aangepast opdat die binnen de spiritualiteit van de Moderne Devotie kon 

functioneren. Getuigen daarvan zijn onder meer de volgende kwalificaties die 

Wevel en zijn tekst toegewezen krijgen: ‘ein Bindeglied zwisschen Eckhart und 

der Devotio Moderna’, ‘een devote bewerking’, ‘een gekuiste Eckhart’, ‘le 

spécimen par excellence de la réception dévote d’Eckhart’, of nog ‘l’alliage 

acrobatique entre mystique rhénane et devotio moderna’.100 Aangezien door de 

voorgenoemde onderzoekers geen rekening is gehouden met de 

Middelnederlandse Reden als tussenliggende bron voor Vanden twaelf dogheden 

en de geformuleerde conclusies voor een aanzienlijke deel achterhaald zijn, 

wordt bij deze onderzoeksresultaten niet langer stilgestaan. 

 

  

                                                           
99 Zie hiervoor Lücker 1950, 61-69; Ubbink 1978, 182-192; Ruh 1999, 118-123; Khorkov 2005, 595-

598 en Gueullette 2012, 14-27. 
100 Zie respectievelijk Lücker 1950, 59; Ubbink 1978, 192 (voor zowel de ‘devote bewerking’ als de 

‘gekuiste Eckhart’; Gueullette 2012, 16 en Guellette 2012, 21.  
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2. Ootmoed 
In dit hoofdstuk staat centraal hoe Wevel kapittel 1 over ootmoed heeft 

geschreven. De volgende tabel biedt inzicht in de verschillende 

schrijfactiviteiten die hij voor dit kapittel aan de dag heeft gelegd: 

Schrijfactiviteiten in kapittel 1 

Schrijfactiviteit Ruusbroecs Brulocht Nieuwe tekststukken 

Compileren 1  

Bewerken 0  

Recycleren 16  

Weglaten 2  

Creëren   167 

Toelichten  47 

 

Kapittel 1 bestaat uit 233 tekststukken. Opvallend is het lage aantal 

gecompileerde en bewerkte passages. Slechts één stuk heeft Wevel letterlijk uit 

de Brulocht overgenomen en geen enkel stuk is bewerkt. Met de andere 

ontleningen is hij veel vrijer te werk gegaan, zoals het aantal gerecycleerde 

passages illustreert. Daarnaast springt ook het hoge aantal zelfgeschreven 

passages in het oog: de meerderheid van de tekststukken uit kapittel 1 heeft 

Wevel zelf geschreven. Dat wijst erop dat Wevel een grote eigen inbreng in dit 

kapittel heeft gehad en de analyse ervan zal het mogelijk maken om dichter bij 

Wevels opvattingen over ootmoed te komen. 

Paragraaf 2.1. is gewijd aan Wevels tekstuele omgang met Ruusbroec en de 

Brulocht. Daarin analyseer ik welke passages Wevel over ootmoed aan de 

Brulocht heeft ontleend en aan de hand van welke schrijfactiviteiten hij dat 

gedaan heeft. In paragraaf 2.2. staan de tekststukken die Wevel naar alle 

waarschijnlijkheid zelf heeft geschreven op het voorplan. In de analyse van die 

passages bekijk ik om welk type uiteenzettingen het gaat en welke nieuwe of 

extra informatie hij over ootmoed geïntegreerd heeft. Afwezig in dit hoofdstuk 

is een vergelijking met de anonieme Middelnederlandse Reden en Eckharts 

Erfurter Reden. Voor het kapittel over ootmoed heeft Wevel immers geen 

gebruik gemaakt van Eckhartiaans bronnenmateriaal.101 In paragraaf 2.3. 

                                                           
101 Nochtans thematiseert Eckhart herhaaldelijk ootmoed, zoals in L’humilité chez les mystiques 

rhénans et Nicolas de Cues. Demut in Eckhart und Cusanus, de studie onder redactie van Marie-

Anne Vannier (2015) kan worden nagelezen. Vannier 2015, 7 zegt over Eckhart: ‘Il est, après 
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bestudeer ik hoe Wevel zowel in de ontleende passages als in zijn zelfgeschreven 

stukken met de ootmoet- en nedericheit-terminologieën is omgegaan. Dat doe ik 

aan de hand van woordfrequentie- en woordveldonderzoek, waarbij ik eveneens 

naga of hij Ruusbroecs conceptualisering van deze terminologieën heeft 

nagevolgd dan wel eigen accenten heeft aangebracht.102 In paragraaf 2.4. bekijk 

ik vanuit een globaler kader hoe het eerste kapittel tot stand is gekomen in 

relatie tot de ontstaans- en functioneringscontext van Vanden twaelf dogheden. 

Meer specifiek belicht ik hoe Wevels toe-eigeningsmechanismen en 

communicatiestrategieën in de bredere laat-veertiende-eeuwse context 

geïnterpreteerd kunnen worden. Op die manier verkrijg ik inzicht in hoe en 

waarom Wevel de deugd ootmoed in Vanden twaelf dogheden heeft geïntegreerd.  

  

2.1. Tekstuele omgang met Ruusbroec en de Brulocht 

2.1.1. Inleiding 

Wevel heeft in de eerste plaats het kaderwerk van zijn tekst ontleend aan de 

deugdenuiteenzettingen in het werkende leven in de Brulocht: net zoals in 

Ruusbroecs tekst bespreekt hij een reeks deugden die de gelovige moet 

nastreven in zijn opgang tot God. De eerste vier deugden uit Ruusbroecs tekst 

                                                           
Augustin, l’auteur qui a donné à l’humilité toute son ampleur’. Ze verwijst daarbij ook naar Alain 

de Libera (1988) die ootmoed ‘l’un des thèmes fondamentaux de la pensée eckhartienne’ noemt 

(7-8). De passages waarin ootmoed centraal staat, zijn in de Erfurter Reden en de 

Middelnederlandse Reden weliswaar slechts in beperkte mate aanwezig. De term dêmüeticheit 

en afgeleiden kunnen in de Erfurter Reden 7 keer worden geattesteerd, de term ootmoedicheit 

en afgeleiden komen in het Brussel-afschrift van de Middelnederlandse Reden 3 keer voor. In 

geen van beide teksten is een apart kapittel noch een uitgebreide passage aan het thema van 

ootmoed gewijd. Het belang van ootmoed komt wel aan bod, maar veel minder uitgesproken 

dan bij Ruusbroec of Wevel. Löser 2015, 41-62, in het bijzonder 43-47 voor de Erfurter Reden, 

ziet hoe Eckhart in de Erfurter Reden ootmoed plaatst naast andere deugden en vrome 

levenswijzen, zoals gehoorzaamheid, armoede, gelatenheid en bidden. Daarbij geeft Eckhart 

aan dat het niet mogelijk is om eender welke deugd te bezitten als men er zich niet naar gedraagt 

noch zich werkelijk ervoor inspant. Verder thematiseert Eckhart hoe de diepste nederigheid tot 

de hoogste verhevenheid kan leiden. Dergelijke tegenstellingen tussen ‘hoog’ en ‘laag’ komen 

ook bij Ruusbroec en Wevel voor. Verder over Eckhart en ootmoed, zie Löser 2015, 41-62; 

Lagarrigue 2015, 63-75; Devriendt 2015, 77-100 en Wojtulewicz 2015, 101-111. 
102 Een voorstudie van Ruusbroecs conceptualisering van de ootmoet- en nedericheit-

terminologieën aan de hand van woordveld- en woordfrequentieonderzoek bevindt zich in 

bijlage 3. Deze bijlage dient als vergelijkingsmateriaal voor hoe Wevel zich van de ootmoet- en 

nedericheit-terminologieën heeft bediend. 
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heeft hij overgenomen en daarbij heeft hij de oorspronkelijke volgorde 

behouden. Zo is ootmoed zowel in de Brulocht als in Vanden twaelf dogheden de 

eerste deugd die in het deugdenstramien wordt toegelicht.  

Dat Ruusbroec ootmoed als eerste deugd noemt, illustreert de primordialiteit 

van deze deugd voor hem. Toch is er tot nog weinig onderzoek naar de positie 

van ootmoed bij Ruusbroec.103  Hoe hij het thema in zijn teksten ten berde heeft 

gebracht, is enkel uitvoerig bestudeerd door Ampe (1956). Hij stelt vast dat 

Ruusbroec ootmoed in elk van de drie stadia in de opgang tot God 

thematiseert.104 Om in functie van de analyses hierna duidelijk zicht te krijgen 

op hoe Ruusbroec ootmoed in de deugdenuiteenzetting in het werkende leven 

in de Brulocht bespreekt, volgt hier een korte samenvatting.  

                                                           
103 Het thema van ootmoed wordt in de secundaire literatuur enkele keren met Jan van 

Ruusbroec in verband gebracht, en dan voornamelijk omwille van de eigen ootmoedige 

levensstijl die de Groenendaalse prior erop na zou hebben gehouden. Biografische 

beschrijvingen en anekdotes stellen Ruusbroec voor als een devote, veeleer teruggetrokken man 

die zich allerminst op het voorplan wilde plaatsen. Zie bijvoorbeeld de beschrijving in Blijlevens 

2007, 61: ‘Hij [Ruusbroec] zal in zijn onderricht aan zijn medebroeders en gasten steeds spreken 

vanuit de inspiratie van de Geest. En als die inspiratie hem niet gegeven wordt, dan is hij 

ootmoedig, trekt hij zich in de stilte terug en wacht het moment af tot het innerlijke licht weer 

gaat stralen’. Blijlevens baseert zich voor die passage op een notitie van Ruusbroecs biograaf 

Pomerius († 1469), die toen al de ootmoedige status van Ruusbroec in de verf wilde zetten. Ook 

Ruusbroecs tijdgenoot Jan van Leeuwen († 1378) beklemtoonde graag dat Ruusbroec in ootmoed 

uitblonk. Zie bijvoorbeeld Warnar 2003, 207: ‘Zo houdt Van Leeuwen staande dat hij de hem op 

het lijf geschreven grontoetmoedicheit had geleerd van Ruusbroec zelf. De kok zei dat hij nooit 

iemand ontmoet had die meer over deze diepdoorleefde deemoed wist te zeggen dan minen 

lieven gloriosen biechtvader.’ Warnar baseert zich daarvoor op stukken tekst over Ruusbroec 

door Jan van Leeuwen die in De Vreese 1895 zijn uitgegeven, zie hier uit 255: ‘Maer ic segghe u 

dat wel voer waer, dat ic noit menschen en sach noch en bekindie die vernietender 

grontoetmodicheit iet wiste te segghene, ja noch groet noch cleine, meer dan van eenen her 

Janne van Rusbroect, minen lieven gloriosen biechtvader, den prioer canoonc regulier van 

Gruenendale.’ Zie ook nog Burger 1993, 34. 
104 Ampe 1956, 400-421. Volgens Ampe kwalificeert Ruusbroec in de tekststukken over het 

werkende leven ootmoed als de basis of het fundament van de algemene deugdenbeoefening: 

zonder het realiseren van die ene deugd is het nastreven van deugdzaamheid niet zinvol, 

aangezien alle deugden immers uit ootmoed voortvloeien. Ootmoed is in het werkende leven 

sterk gelieerd aan de juiste bereidwilligheid: de mens moet volledig bereid zijn om te lijden en 

zichzelf te vernederen om zo de weg tot God te kunnen bewandelen. In het begerende leven 

bouwt Ruusbroec daarop voort en wordt het besef van de eigen nietigheid ten opzichte van de 

verheven en almachtige God centraal gesteld. In het godschouwende leven wordt de kwestie 

van het menselijke tekortschieten voor de mens steeds prangender, wat uiteindelijk tot de 

loutering van de ootmoedige persoon leidt. 
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Ruusbroec start met de idee dat ootmoed het fundament van alle 

deugdzaamheid vormt en omschrijft daarna wat deze deugd impliceert: 

ootmoed zorgt ervoor dat het hart en het gemoed zich vanuit gerechtigheid en 

minne buigen voor Gods grote waardigheid. De ootmoedige, minnende mens 

stelt namelijk vast dat God hem zorgvuldig heeft gediend, terwijl God zo groot 

en de mens zo nietig is. Daarom moet de mens God eren met zowel innerlijke 

als uiterlijke werken en zich altijd ootmoedig gedragen. De ootmoedige, 

minnende mens moet voor ogen houden dat hij God nooit voldoende eer kan 

bewijzen noch zich nederig genoeg kan opstellen. Het nastreven van ootmoed 

zal wel ervoor zorgen dat de mens uiteindelijk in de hemel komt, waar hij de 

goddelijke genade zal ontvangen. 105   

De vergelijking tussen beide uiteenzettingen over ootmoed in de Brulocht en 

in Vanden twaelf dogheden laat zien dat Wevel drie specifieke schrijfactiviteiten 

heeft aangewend om zijn Groenendaalse bron toe te eigenen: compileren, 

recycleren en weglaten.  

 

2.1.2. Compileren 

Het kapittel over ootmoed bevat slechts één tekststuk dat Wevel letterlijk aan 

de Brulocht heeft ontleend: de definitie van ootmoed. Wevel vond het duidelijk 

belangrijk om die accuraat over te nemen, zoals de onderstaande vergelijking 

laat zien:106 

                                                           
105 Ruusbroecs stuk over ootmoed bevindt zich in Alaerts 2014b, 87. 
106 Slechts twee minimale wijzigingen met betrekking tot de handschriftelijke overlevering 

kunnen worden opgetekend. Ten eerste is in de bovenstaande citaten de volgorde van ‘[d]it 

heetet ende ghebiedet’ uit de Brulocht in Vanden twaelf dogheden gewijzigd in ‘[d]it ghebiet 

ende hiet’. Het betreft een aanpassing die gerelateerd is aan de handschriftelijke 

overleveringsrealiteit waarin beide teksten hebben gefunctioneerd, aangezien in bepaalde 

andere handschriften die niet voor de editie zijn gebruikt wel ‘heetet ende ghebiedet’ voorkomt. 

Ten tweede is het begrip karitate uit de Brulocht in Vanden twaelf dogheden in minne veranderd. 

Opnieuw lijkt het om een variant te gaan die gaandeweg tijdens de handschriftelijke 

overlevering is doorgevoerd, aangezien in handschrift D met daarin een afschrift van Vanden 

twaelf dogheden (1461) de term karitate wel is behouden. Van Mierlo 1932a, 228 geeft dit aan in 

noot 3. In de editie van Vanden twaelf dogheden, waarvoor handschrift O (eerste helft vijftiende 

eeuw) als legger heeft gediend, komt de term karitate nooit voor. Ook waar Ruusbroec het in 

zijn stuk over verduldicheit in de Brulocht nog heeft over ‘Want hi hevet hem ghelaten onder 

den wille gods in gerechter caritaten’, is dit in de editie van Vanden twaelf dogheden ‘Want wi 

ons ghelaten hebben in gherechter minnen onder den liefsten wille Gods’ geworden. 
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Oetmoedicheit, dat es 

nedermoedicheit ochte 

diepmoedicheit; dats een 

inwendich neder nighen ochte 

neder buyghen des herten ende 

des ghemoeds vore die hoghe 

weerdicheit gods. Dit heetet 

ende ghebiedet gherechticheit, 

ende overmids karitate en caens 

de minnende herte niet 

ghelaten.107 

Oetmoedicheit is een 

nedermoedicheit of 

diepmoedicheit, dat is een 

inwendich neder-neighen, of 

neder-bughen des herten ende 

des ghemoeds voer die hoghe 

weerdicheit Gods. Dit ghebiet 

ende hiet gherechticheit. Ende 

overmids minne en cans die 

minnende herte niet laten.108 

 

2.1.3. Recycleren 

Zestien passages zijn gerecycleerd.109 Aan de hand van drie voorbeelden hierna 

wil ik illustreren dat Wevel enkele keren een idee van Ruusbroec heeft 

overgenomen om die in een andere tekstuele context in te bedden of op een 

andere wijze aan te bieden, bijvoorbeeld via intensifiëring. De analyse van de 

gerecycleerde tekststukken laat toe om thematische en stilistische aanpassingen 

te traceren die ik in 2.4. Contextualisering wil koppelen aan 

spiritualiteitsverschuivingen en gewijzigde communicatiestrategieën. 

Het eerste voorbeeld heeft betrekking op de identificatie van ootmoed als 

fundament van alle deugden. Ruusbroec vangt zijn toelichting over ootmoed in 

de Brulocht aan met de volgende frase: ‘Nu verstaet: want wij oetmoedicheit 

hebben gheleghet teenen fundamente, soe wille wij van oetmoede spreeken 

                                                           
107 Alaerts 2014b, 87. 
108 Van Mierlo 1932a, 228. 
109 Bij dergelijke gerecycleerde passages is het eigen aandeel van Wevel soms sterk aanwezig. 

Die desbetreffende stukken vertonen dan ook grote overeenkomsten met de stukken die Wevel 

zelf heeft geschreven, toegelicht in paragraaf 2.2. Wevel zelf aan het woord, en die in bepaalde 

gevallen ook andere stukken van Ruusbroec als inspiratiebron hebben. De reden waarom deze 

tekststukken apart worden besproken heeft te maken met hun positie in de Brulocht en het 

moment waarop ze Wevel hebben geïnspireerd. Zoals de ontleningen aan de Brulocht laat zien, 

moet Wevel de deugdenuiteenzetting van Ruusbroec voor zich hebben gehad. Hij heeft zich 

met andere woorden tijdens het opstellen van zijn kapittel laten leiden door het stuk over 

ootmoed in de Brulocht. Weliswaar heeft hij op een zeker moment besloten een deel van zijn 

bronnenmateriaal niet na te volgen, maar in het kader van zijn eigen tekst aan te passen. Dat is 

een andere manier van omgaan met bronnen dan wanneer hij zich op een andere idee of tekst 

van Ruusbroec – en dus niet op de deugdenuiteenzetting van de Brulocht – baseert.  
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inden beghinne’.110 Die idee staat bij Wevel eveneens aan het begin van zijn 

hoofdstuk: ‘Want wi van doechden scriven willen, soe ist recht, dat wi an die 

doecht beghinnen, daer Cristus, onse ghetrouwe Vrient, an began, ende 

legghense tenen fundament’.111 Wevels verwijzing naar Ruusbroecs Brulocht is 

onmiskenbaar: beide Groenendalers gebruiken meteen het zinsstuk legghen 

tenen fundament als ze ootmoed bespreken. Wevel voegt aan die basisidee een 

supplementaire dimensie toe: hij koppelt ootmoed expliciet aan Christus, die 

deze deugd zelf ook als de eerste deugd heeft uitverkoren en beoefend. Deze 

dimensie is weliswaar niet nieuw ten opzichte van de Brulocht: op andere 

plaatsen in deze tekst koppelt Ruusbroec ootmoed wel expliciet aan Christus.112 

Zijn toevoeging licht Wevel toe in drie zelfgeschreven tekststukken.  

Nadien herneemt hij Ruusbroecs kernidee over ootmoed als de basis van 

deugdzaamheid en voegt hij opnieuw een bijkomend aspect toe: ‘Ende want 

oetmoedicheit is een fundament der doechden, sonder welke doecht ghien 

doeghet en is’.113 Wevel belicht het belang van ootmoed hier vanuit een andere 

invalshoek: ootmoed is niet alleen de deugd die Christus heeft uitverkoren, maar 

ook de basis zonder dewelke het niet mogelijk is om andere deugden te 

beoefenen. Wevel sluit daarmee eveneens aan bij Ruusbroec – die vanuit zijn 

opzet eveneens ootmoed als de basis van deugdzaamheid voorstelt – maar kiest 

voor een explicietere aanpak en gaat nog dieper in op dit thema. Dat doet hij ook 

door de net geciteerde zin te laten volgen door drie korte tekststukken, waarin 

hij de noodzaak van ootmoed in functie van het streven naar andere deugden 

verder toelicht.  

Na die passages herhaalt Wevel Ruusbroecs basisidee in eigen bewoordingen: 

‘soe ist ons noet, dat wi [oetmodeliken] oetmoedicheit legghen tenen 

fondament, opdat wi een waerachtich leven der doechden daer op stichten 

mochten’.114 

                                                           
110 Alaerts 2014b, 87. 
111 Van Mierlo 1932a, 227. 
112 Zie bijvoorbeeld Alaerts 2014b, 80: ‘Nu verstaet: II manieren van oetmoedicheden vent men 

in Cristo na sire godheit […]’. 
113 Van Mierlo 1932a, 227. 
114 Van Mierlo 1932a, 228. 
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Wevel baseert zich dus drie keer op dezelfde idee van Ruusbroec die hij 

vanuit verschillende invalshoeken belicht. Daarmee treedt hij in feite in de 

voetsporen van Ruusbroec die dat op grotere schaal in de Brulocht heeft gedaan. 

Uit het woordveldonderzoek van Ruusbroecs oeuvre in bijlage 3 blijkt dat de 

Groenendaalse prior in de Brulocht vier keer ootmoed als het fundament van 

deugdzaamheid noemt.115 Wevel integreert die idee in zijn tekst, maar door de 

associatie van ootmoed met fundament stelselmatig te ontleden en sneller te 

herhalen, alsook extra aspecten toe te voegen geeft hij nog nadrukkelijker dan 

Ruusbroec te kennen dat ootmoed voor hem een primordiale plaats inneemt.  

Het tweede voorbeeld bevindt zich in het volgende gerecycleerde tekststuk: 

Want hi is sot, die in enigher verdiente, of in heilicheden of in wijsheden 

hem betruwet, dan alleen in oetmoedicheit. Want alle weerdicheit ende 

edelheit is onweerdich ende onedel ten si datse oetmoedicheit edelt ende 

weerdich maect. Die oetmoedighe mensche is alleen heblic alle die stricke 

der vianden te scoeren. Want hi is alleen die sijn bate can doen in allen 

dinghen. Is hi siec, hi danct Gode ende neemtet vander hant Gods. Is hi 

ghesont, hi danct Gode ende is te neerstigher inden dienst Gods. 

Versmaet men hem, hi danct Gode daerof, ende penst dat God op hem 

ghestaet, omdat hi hem niet verwanen en soude.116  

 

Deze passage bevat een bijzondere vorm van beeldspraak, met name het scoeren 

van de stricke der vianden. Daarmee wordt bedoeld dat de (val)strikken die de 

vijand heeft geplaatst teniet dienen te worden gedaan. De idee dat de vijand 

valstrikken heeft uitgezet, is Bijbels van oorsprong en is daar in tien passages 

terug te vinden.117 Ook in Ruusbroecs stuk over ootmoed komt dit denkbeeld 

voor:  

                                                           
115 Wat Ruusbroecs volledige oeuvre betreft, gaat het zelfs om tien attestaties. 
116 Van Mierlo 1932a, 244. 
117 Wevel heeft het over de ootmoedige mens die de valstrik van de vijand teniet kan doen. Het 

citaat dat het dichtst bij dat van hem in de buurt komt, is Ps 140,6, waarin de hoogmoedige 

mensen expliciet worden genoemd als zij die de valstrik hebben uitgezet: ‘Die hoogmoedigen 

hebben voor mij een valstrik gezet, die vernielers hebben een net gespannen, een slagnet gelegd 

langs mijn pad’. De negen andere passages waarin deze thematiek voorkomt, zijn: Ps 19,61 (‘Al 

spannen de bozen hun strikken rond mij, uw wet vergeet ik nooit’); Ps 19,110 (‘Al zetten de bozen 

een valstrik voor mij op, ik wijk niet af van uw voorschriften’); Ps 141,9-10 (‘Behoed mij voor het 

grijpende net dat zij dichtslaan, voor de valstrik van degenen die onrecht plegen. Laat de bozen 

zich in dat net verstrikken allemaal, maar ik stap er ongedeerd overheen’); Ps 142,4 (‘[…] 

Wanneer ik mijn weg wil gaan vind ik valstrikken uitgezet’); Spr 13,14 (‘Het onderricht van de 
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Ende aldus verwijnt hi ende verdrivet hoverde, die sake ende beghin es 

alre zonden. Overmids oetmoedicheit werden ghescoert die stricke des 

viants, der zonden ende der werelt.118 

 

Wevel heeft zich hier door Ruusbroec laten inspireren. Hij heeft de constructie 

– met de specifieke woorden stricke en scoeren – en de koppeling aan ootmoed 

in zijn eigen tekst geïntegreerd. Wel blijkt uit de vergelijking van beide citaten 

dat Wevel Ruusbroecs idee in een andere tekstuele context heeft ingebed. Wevel 

stelt dat eigenschappen zoals weerdicheit en edelheit enkel positief zijn als ze via 

ootmoed tot stand komen. Alleen de ootmoedige mens is overeenkomstig zijn 

natuur in staat om de valstrikken van de vijand uit te schakelen. In alle situaties 

is hij dankbaar om wat hem toekomt: ziekte, gezondheid en door anderen 

versmaad worden. De kern van de uiteenzetting bestaat erin dat de mens zich in 

zijn dagelijkse leven moet oefenen om ootmoedig en erkentelijk ten overstaan 

van God te zijn. Bij Ruusbroec volgt na het citaat in kwestie het volgende 

tekststuk dat in Vanden twaelf dogheden niet is overgenomen: 

ende de mensche wert gheoordent in hem selven, ende gheset in die 

eyghene stadt der doghede; ende hem werdt die hemel gheopent, ende 

god es gheneyghet sijn ghebet te hoorne; ende hi wert vervult met 

gracien119 

 

Ruusbroec wijst hier op wat er gebeurt wanneer de mens voor ootmoed kiest: de 

hemel zal voor hem opengaan, God zal zijn gebed aanhoren en hij zal van genade 

worden vervuld. Daarin kan een verschil met Wevel worden onderkend: terwijl 

Ruusbroec ervoor kiest om de voordelen van ootmoed op te sommen, opteert 

Wevel ervoor om te benadrukken dat ootmoed in elke situatie moet worden 

nagestreefd. Daardoor legt Wevel de klemtoon op een constante beoefening van 

deugdzaamheid. 

                                                           
wijze is een bron van leven om te ontsnappen aan de strikken van de dood’); Spr 14,27 (‘De vrees 

voor de Heer is een bron van leven en zij behoedt voor de strikken van de dood’); Sir 51,2 (‘omdat 

U mijn beschermer en helper bent geweest en mij hebt gered van de dood, van de strikken, door 

lastertongen gelegd […]’); Sir 51,3 (‘en zo groot als uw medelijden en uw naam zijn, hebt U mij 

verlost uit de strikken van degenen die op buit loerden […]’) en Jr 18,22 (‘[…] Want zij hebben 

een kuil gegraven om mij te vangen en strikken gezet voor mijn voeten’).  
118 Alaerts 2014b, 87. 
119 Alaerts 2014b, 87. 
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Het derde voorbeeld heeft betrekking op het volgende citaat uit Ruusbroecs 

uiteenzetting over ootmoed: 

Alse de oetmoedighe, minnende mensche merket dat hem god ghedient 
heeft soe oetmoedelijcke, soe minlijcke ende soe ghetrouwelijcke, ende 
god dan soe machtich es ende soe hoghe ende soe edel, ende de mensce 
soe arme ende soe cleyne es ende soe neder.120 

 

In het eerste deel van Vanden twaelf dogheden staan twaalf gelijksoortige 

passages waarin Wevel het contrast tussen de grootheid van God en het 

tekortschieten van de mens thematiseert. Wevel varieert in de eerste helft van 

zijn hoofdstuk voortdurend op dit thema.121 Het komt ook herhaaldelijk in de 

andere kapittels van Vanden twaelf dogheden voor, iets wat uit de hoofdstukken 

hierna nog zal blijken. 

Hoewel tussen het citaat uit de Brulocht en die twaalf tekststukken uit 

Vanden twaelf dogheden veel verschillen bestaan, blijft de centrale visie 

behouden en is het zeer waarschijnlijk dat Wevel zich voor die stukken initieel 

op de Brulocht heeft gebaseerd. Dat blijkt voornamelijk uit de manier waarop hij 

die tekststukken laat starten. Waar Ruusbroec zijn uiteenzetting begint met 

‘[a]lse de oetmoedighe, minnende mensche merket…’, zet Wevel in met frasen 

als ‘[a]lse die mensche dan ansien wil…’, ‘[a]ls dan die oetmoedighe minnende 

mensche…’, ‘[a]ls dan die minnende <mensche> dat ansiet’ of gelijksoortige 

frasen. Hoewel het niet om letterlijke ontleningen gaat, zijn de gelijkenissen 

treffend. Telkens gaat het om de ootmoedige minnende mens die zich bewust 

wordt van zijn houding ten overstaan van God. De minne is een typisch thema 

bij Ruusbroec en Wevel heeft zich duidelijk erdoor laten inspireren. 

In de twaalf genoemde passages kunnen vier types aanpassingen ten opzichte 

van Ruusbroecs uiteenzetting worden opgemerkt: één thematisch en drie 

stilistisch. Wevel legt in zijn tekst een sterkere klemtoon op het lijden van 

Christus, hij gebruikt visueel taalgebruik en een krachtige terminologie, en hij 

                                                           
120 Alaerts 2014b, 87. 
121 In enkele gevallen beperkt Wevel zich enkel tot het thematiseren van de grootheid van God 

of de nietigheid van de mens. Niettemin keert hij voortdurend terug naar Ruusbroecs idee om 

ermee aan de slag te gaan. Hij past ze aan met andere gegevens om vervolgens aan de hand van 

toelichtingen en andere zelfgeschreven tekststukken verder uit te werken. 
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betrekt zichzelf in zijn uiteenzettingen. De eerste twee aanpassingen kunnen in 

het volgende citaat worden aangetroffen: 

[E]nde hi dan voert ansiet dat sijn Heer sijn God heeft gheleden die 

scandelicste ende die bitterste ende die versmaetste doet die ye 

mensche leet, dat hi nau een droeppe bloets in sinen preciosen 

lichaem behielt, ende dat sijn heilighe, preciose, scone, lieflic lichaem 

alsoe doergaet ende ghescoert was, dat men nau een punt van eenre 

naelden mochte vinden daer-an gheheels; ende si Hem die doot an-daden, 

die Hi van niet ghescapen had tot also groter eren als een salicheit mit 

Hem te besitten, ende Hi die bitter doot leet van minnen om die 

misdaet die si Hem misdaen hadden, die si Hem andaden; ende Hi vol 

trouwen was ghekeert tot hem die Hem dien doet anda<d>en, daer Hi 

henc anden cruce in so groter bitterliker scanden: sijn armen 

opgheloken hem te ontfaen; sijn hoeft neighede hem te cussen, sijn herte 

oploec hem daer in te woenen, sijn bloet ghestort hem daer in te wasschen 

[…]122 

 

Wevel hanteert in dit citaat expliciete beelden met betrekking tot het lijden van 

Christus. Het is aannemelijk dat hij op die manier op de emotionele beleving van 

het publiek wilde inspelen, met als doel het zo snel mogelijk tot ootmoed te 

brengen. In de tekst voorafgaand aan dit citaat maakte Wevel al duidelijk dat 

Christus voor de ontrouw en de misdaden van de mens heeft geleden. Dat hij dat 

lijden vervolgens nadrukkelijk voorstelt en opnieuw verbindt aan de menselijke 

misdadigheid kan als een bewuste keuze worden beschouwd. Zo kan hij het 

publiek nog sterker aansporen zich ten overstaan van Gods trouw te minachten. 

Wevel gaat daarmee nog een stap verder dan Ruusbroec, die in zijn 

deugdenuiteenzetting over ootmoed het lijden van Christus niet thematiseert.123  

                                                           
122 Van Mierlo 1932a, 232. 
123 Op andere plaatsen heeft Ruusbroec het wel over het lijden van Christus. In een eerdere uitleg 

over de deugden die Christus belichaamt bijvoorbeeld gaat hij in de uiteenzetting over 

lijdzaamheid in detail in op het lijden van Christus. Zie daarvoor bijvoorbeeld Alaerts 2014b, 81-

82: ‘Hi leet scaemte, smerte, coude vore alle de werelt, want hi was naect ende het was cout, 

ende de hare vloech hem in sine wonden. Hi wert ghenaghelt ane dat hout des cruycen met 

plompen naghelen, ende gherect dat hem sine aderen scoorden. Hi wert opgherecht ende neder 

ghestuket dat hem sine wonden bloedden. Hem was sijn hooft ghecroont met dornen; sine oren 

hoorden die felle joden roepen ‘cruysten, cruysten’ ende menich onwerdich woort; sine oghen 

saghen die  eenwillicheit ende die quaetheyt der joden ende de alindicheit sire moeder, ende 

sine oghen verghinghen van bitterheyt der pinen ende der doot; sine nase roec die vuylheit die 

si worpen uut haren monde in sijn aenschijn; sijn mont ende sinen smaec wert gedrinct met 
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Daarnaast kiest Wevel ervoor om krachtige bewoordingen te gebruiken die 

het onderscheid tussen de goedheid van God en de zondige aard van de mens in 

de verf zetten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het voorgaande citaat, waarin termen 

als bitter doot, misdaet, misdaen en groter bitterliker scanden zijn gebruikt. 

Verder contrasteert Wevel herhaaldelijk de trouw van God met de ontrouw van 

de mens, zoals in het volgende citaat:  

[…] ende dat hem God dan soe ghetrouwe ghewest heeft, ende hi Hem 

so ontrouwe […] ende wat hi teghen Hem misdaen heeft […].124  

 

God handelt nochtans enkel vanuit zijn wonderbaarlijke goedheid, iets wat bij 

uitstek blijkt uit het feit dat Christus mens is geworden: hij heeft zichzelf 

vernederd en daarbij veel geleden, enkel omdat hij de mens zo liefhad. Net in 

die liefde die God met de mens tot stand wil brengen, schiet die laatste steevast 

schromelijk tekort. Wevel laat niet na dit expliciet te verwoorden, zoals in het 

volgende voorbeeld:  

[…] ende dat wi dan niet alleen Hem dies niet ghedan<c>t en hebben, dat 

onse Here onse God al dit wonder in menscheliker natueren ghewrocht 

heeft, mer dicwijl ondanckbaer ende verweten hebben, niet eens, mer 

menichwarven, dies wi qualike weert sijn; ende dat Hi ons ghespaert heeft 

in onsen sonden ende behoet […].125  

 

De toon die Wevel in deze citaten hanteert, verschilt ten opzichte van die in 

Ruusbroecs deugdenuiteenzetting: Wevel zet het contrast tussen God en de 

zondige mens veel sterker in dan Ruusbroec.  

Tot slot is zichtbaar hoe Wevel zijn eigen persoon in een aantal gerecycleerde 

tekststukken betrekt en wel door het gebruik van het persoonlijk 

                                                           
edic ende met gallen; alle sine ghevoelijcheit was doerwont met gheeselen: cristus onse 

brudegom ghewont tot der doot, ghelaten van gode ende | van allen creatueren, stervende 

aenden cruyce hanghende als een stoc dies nieman en achte, sonder Maria sijn moeder, die hem 

niet ghehelpen  en mochte.’ 
124 Van Mierlo 1932a, 228. Zie ook de volgende citaten:‘[…] ende wat hi misdaen heeft den groten 

Heer […] (230); ‘[…] ende wat wi weder Hem misdaen hebben […]’ (233) en ‘[…] ende 

sonderlinghe an te sien die groetheit Gods ende sijn trouwe, ende onse cleinheit ende onse 

ontrouwe […]’ (233). 
125 Van Mierlo 1932a, 232. Zie ook de volgende citaten: ‘[…] ende hem dan ghetoent wert,  wat 

sijn Here sijn God in menscheliker natueren ghewrocht heeft, hoe Hi die armste ende die 

nederste ende die versmaetste die ye op eertrijc quam gheweest heeft om sinen willen’ (231) en 

‘[…] ende Hi so veel om hem gheleden heeft […]’ (235). 
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voornaamwoord wi. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Ruusbroec die in zijn 

oeuvre ook frequent de term wi heeft ingezet en die daarmee de eigen kring te 

Groenendaal voor ogen had.126 Dat Wevel ook voor wi opteert, laat zien dat hij 

zijn tekst eveneens voor een kring rondom zijn eigen persoon heeft bestemd. 

 

2.1.4. Weglaten 

Twee passages uit de Brulocht heeft Wevel niet overgenomen.127 De eerste betreft 

de mededeling dat ootmoed ervoor zorgt dat hovaardij teniet wordt gedaan.128 

Hoewel Wevel hovaardij en ootmoed op andere plaatsen in zijn tekst wel 

tegenover elkaar zet, heeft hij de zinnen van Ruusbroec hier niet 

overgenomen.129  

De tweede niet-overgenomen passage is de opsomming van hoe een 

ootmoedig mens is en welke voordelen hem te beurt zullen vallen.130 Op de plaats 

van dit tekststuk heeft Wevel in zijn tekst een passage over ootmoed in de 

                                                           
126 Warnar 2003, 188. Zie ook Mertens 1993a, 19. 
127 De mogelijkheid bestaat er weliswaar in dat deze twee stukken niet in de legger van Wevel 

aanwezig waren, al is in het variantenapparaat bij de editie geen sprake van deze weglatingen. 
128 Het betreft de volgende passage: ‘Ende hi es oetmoedich ende hevet reverencie totter 

heyligher kercken ende ten sacramenten; ende hi es ghenoechsaem in spijsen ende in drancke, 

in woorden, in antwordene yeghelijcken, in wandelinghen, in abite, in nederen dienste, in 

oetmoedighen ghelate zonder gheveynstheit ende zonder ghemaectheit. Ende hi es oetmoedich 

in oefeninghen, uutwendich ende inwindich, vore gode ende vore alle menschen, alsoe dat 

niement overmids hem gheerghert en wert. Ende aldus verwijnt hi ende verdrivet hoverde, die 

sake ende beghin es alre zonden’ (Alaerts 2014b, 87). 
129 De oppositie tussen hoogmoed en nederigheid betreft een lange traditie van teksten waarin 

Ruusbroec en Wevel zich allebei inschrijven. Ze komt al in de Bijbel aan bod. In het Bijbelboek 

Job bijvoorbeeld vormt deze tegenstelling de kern van het stuk. Die idee werd onder meer door 

Gregorius de Grote in zijn commentaar Moralia in Job verder uitgewerkt. Zie hiervoor Bange 

2007, 43. De idee waarbij een deugd en een zonde tegenover elkaar komen te staan en met elkaar 

de strijd aangaan, komt nadrukkelijk naar voren in de Psychomachia van Prudentius († na 405). 

In dat werk worden hoogmoed en nederigheid eveneens tegenover elkaar geplaatst. Zie hiervoor 

Bange 2007, 69. Ook Bernardus heeft het uitgebreid over deze tegenstelling, zie daarvoor het 

werk De gradibus humilitatis et superbiae, een tekst waaruit Wevel ook voor andere passages in 

zijn eerste kapittel heeft geput zoals hierna nog zal blijken. Ook in latere teksten uit de Moderne 

Devotie komt deze oppositie voor, zie bijvoorbeeld het Gnotosolitos parvus (1423) van Arnold 

Gheyloven van Rotterdam (Weiler 2006, 47). Over deze oppositie in de vroegmoderniteit, zie 

Clement 2016. 
130 Dat citaat kwam al bij de gerecycleerde tekststukken aan bod. Het gaat om de volgende 

passage: ‘ende de mensche wert gheoordent in hem selven, ende gheset in die eyghene stadt der 

doghede; ende hem werdt die hemel gheopent, ende god es gheneyghet sijn ghebet te hoorne; 

ende hi wert vervult met gracien’ (Alaerts 2014b, 87). 
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dagelijkse realiteit toegevoegd: in alle situaties moet de mens ootmoed 

nastreven. Deze passage is hiervoor al bij de gerecycleerde tekststukken 

toegelicht. 

 

2.2. Wevel zelf aan het woord 

2.2.1. Creëren 

Wevel heeft 214 tekststukken zelf geschreven. 47 daarvan zijn toelichtingen die 

in de volgende paragraaf worden besproken. De overige 167 kunnen in twee 

categorieën worden opgedeeld en worden hier besproken: persoonlijke (19) en 

thematische (148) tekststukken.  

In de persoonlijke tekststukken komt Wevel op verschillende manieren 

expliciet aan het woord. Hij profileert zich als iemand die het concept ootmoed 

(zowel mondeling als schriftelijk) uitlegt zodat zijn publiek des te beter deze 

deugd kan nastreven, zoals uit de volgende citaten blijkt:  

Want wi van doechden scriven willen, soe ist recht, dat wi an die doecht 

beghinnen, daer Cristus, onse ghetrouwe Vrient, an began131 

 

soe ist ons noet dat wi weten wat oetmoedicheit is132 

 

[e]nde opdat ghi te bet tot deser oetmoedicheit moecht comen, so sel ic 

uu die substancie van dat hiervoer ghescreven is mit corten woerden 

segghen133 

 

Daarnaast voegt hij ook herhaaldelijk een aansporing toe: ‘[O]pdat wi een 

waerachtich leven der doechden daer op stichten mochten’ en ‘[d]at wi aldus die 

duecht der oetmoedicheit ghecrigen moghen’.134 In andere passages heeft Wevel 

het meer in het algemeen over wat hij al geschreven en gezegd heeft: ‘[D]at al 

clene is dat ic uu scriven mach’ en ‘als ik dicwijl gheseit heb’.135 Nog andere 

tekststukken zijn meer inhoudsgerelateerd. Meestal gaat het om een 

persoonlijke bemerking die Wevel maakt om ervoor te zorgen dat een eerder 

                                                           
131 Van Mierlo 1932a, 227. 
132 Van Mierlo 1932a, 228. 
133 Van Mierlo 1932a, 246 
134 Van Mierlo 1932a, respectievelijk 228 en 247. 
135 Van Mierlo 1932a, respectievelijk 232, 234. 
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geuite idee beter op punt wordt gezet of bijgestuurd.136 In een beperkt aantal 

gevallen gaat het om specifieke bemerkingen waarin Wevel zijn persoonlijke 

visie op een thematisch aspect van ootmoed uit.137  

Deze persoonlijke tekststukken laten toe verschillende bevindingen omtrent 

het profiel van Wevel en de ontstaanscontext van Vanden twaelf dogheden op te 

lijsten. Ten eerste is het aantal persoonlijke tekststukken in het kapittel over 

ootmoed in vergelijking met de andere kapittels bijzonder hoog. In het kapittel 

over gelatenheid kunnen er geen worden onderkend en in dat over penitentie 

slechts twee. Daaruit blijkt dat Wevel voornamelijk in het kapittel over ootmoed 

zijn eigen stem heeft laten horen. Mogelijk is dat gerelateerd aan het feit dat 

ootmoed voor hem de centrale deugd vormde: hij droeg de deugd hoog in het 

vaandel en laat dat ook vanuit zijn persoonlijke bemerkingen zien. 

Ten tweede laten de citaten zien dat Wevel zowel wi als ic als persoonlijke 

voornaamwoorden heeft aangewend. Ic gebruikt hij enkel wanneer het exclusief 

over zichzelf gaat, bijvoorbeeld wanneer hij zich profileert als diegene die 

ootmoed aan zijn publiek zal uitleggen of wanneer hij verwijst naar zaken die hij 

eerder heeft uitgelegd. Wi zet hij in wanneer hij zijn publiek expliciet in zijn 

uiteenzetting wil betrekken. Op die manier verkleint hij de afstand tussen 

                                                           
136 Een voorbeeld daarvan volgt op de volgende passage, waarin Wevel het heeft over de mens 

die door God is uitverkoren tot grote edelheid: ‘[…] ende dat Hi vermach al dat Hi wil, ende dat 

Hi ons tot also grote edelheit vercoren heeft, dat Hem gheen creatuer en soude hebben dorren 

bidden, dat hem God, die also groten heer is, tot also groter edelheit verkiesen soude ende heeft 

[…]’ (Van Mierlo 1932a, 229). Wevel vervolgt met: ‘[…] want Hi ons tot alsoe groter edelheit 

vercoren heeft, dat ic niet en can verstaen dat Hi ons meer edelheiden soude hebben moghen 

ghegheven’ (Van Mierlo 1932a, 229). Naar alle waarschijnlijkheid lijkt Wevel te hebben willen 

beklemtonen dat de wil van God oppermachtig is en dat de mens niet meer noch minder krijgt 

dan wat hem behoort toe te komen.  
137 Een voorbeeld daarvan vormt het volgende citaat: ‘Ende waer dat sake dat iement seggen 

woude, dat ontsijnken in oetmoedigheit waer die nederste stat, ic en woude niet daerom striden. 

Mer mi dunct, dat ontsinken in oetmoedicheit dat is ontsinken in Gode. Want God is die gront 

der oetmoedicheit. Ende God is boven alle stat ende onder alle stat, alleens hoghe. Ende 

twisschen die nederste stat ende nederheit is onderscheit, na minen duncken’ (Van Mierlo 

1932a, 242). Drie keer betrekt Wevel zijn eigen persoon in deze frasen waarin het onderscheid 

tussen de nederste stat en nederheit ter sprake wordt gebracht. Hoewel Wevel niet wil ruziën en 

onenigheid zaaien, laat hij toch graag zijn eigen visie op die kwestie zien: hij is van mening dat 

er tussen beide zaken inderdaad een onderscheid bestaat, iets wat hij verder nog in zijn tekst 

uitwerkt. Het is mogelijk dat dit onderscheid in andere teksten die Wevel kende helemaal niet 

of niet expliciet genoeg werd verwoord en dat hij het wel zinvol vond om beide zaken te 

onderscheiden. 
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zichzelf en zijn publiek. Dat Wevel zijn tekst opent met  ‘Want wi van doechden 

scriven willen soe ist recht, dat wi an die doecht beghinnen’ hoeft dit gegeven 

niet tegen te spreken.138 De klemtoon ligt hier niet op het daadwerkelijke op 

schrift stellen van de deugden door Wevel zelf, maar op het feit dat hij samen 

met zijn publiek tot deugdzaamheid wil komen via de uiteenzettingen die zullen 

volgen. De keuze voor wi in plaats van ic maakt tevens dat Wevel zichzelf niet 

als autoriteit naar voren schuift: hij is immers niet diegene die de deugden heeft 

uitgevonden, maar diegene die ze in zijn tekst weergeeft.139  

Ten derde is in de voorgaande citaten zichtbaar hoe Wevel zowel scriven als 

segghen heeft ingezet. Dat wijst er mogelijk op dat Wevel zijn uiteenzettingen 

niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling heeft weergegeven. Dat zou de 

hypothese ondersteunen dat Vanden twaelf dogheden functioneerde in het kader 

van Wevels Eemsteinse missie. Toch gaat het niet om een waterdicht bewijs: ook 

Ruusbroec heeft in zijn oeuvre zowel schrijven als zeggen gebruikt en het is niet 

duidelijk of en in welke mate hij zijn teksten binnen zijn lessen heeft gehanteerd. 

 

De meerderheid van de zelfgeschreven tekststukken is thematisch van aard. 

Wevel heeft het erin over facetten van ootmoed die tot dan toe nog niet 

(expliciet) aan bod waren gekomen of waarin hij dieper op een specifiek element 

omtrent ootmoed ingaat. Dat hij deze stukken zelf heeft geschreven, betekent 

overigens niet dat hij zich niet door anderen heeft laten inspireren. In enkele 

tekststukken noemt hij autoriteitsfiguren, zoals een anonieme profeet, 

Augustinus en Bernardus, wier ideeën hij in eigen bewoordingen in zijn tekst 

heeft geïntegreerd.140 Vooral die laatste figuur blijkt voor Wevels visie op 

                                                           
138 Van Mierlo 1932a, 227. 
139 Iets vergelijkbaars is zichtbaar in de Bijbelvertaling van 1360, waar de Bijbelvertaler eveneens 

voor wi scriven heeft geopteerd: ‘Nu sijn wi comen totten nuwen testamente ende volghen hier 

nae de evangelien. Mer om dat wi die geesten vanden historien houden willen, so selen wi hier 

scriven de evangelien diemen heit concordancie […]’ (geciteerd naar Den Hollander 2007, 184). 

Ook hier staat het daadwerkelijke schrijven niet centraal, maar gaat het om het feit dat er een 

tekst voorligt die voor het publiek is neergepend opdat het die kan lezen.  
140 Het gaat hier niet om directe ontleningen en daarom worden ze besproken als stukken die 

Wevel zelf heeft gecreëerd. Bij het eerste voorbeeld verwijst Wevel naar Christus die zijn 

boodschap door een niet met naam genoemde profeet laat verkondigen: ‘alsoe hi oec spreect, 

doer den prophete: “Ic bin een worm ende niet een mensche, ende een verworpenheit des volcs”’ 

(Van Mierlo 1932a, 235). Wevel refereert hiermee aan Psalmvers 22:7 (‘Maar ik ben een worm, ik 
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ootmoed van fundamenteel belang te zijn geweest; Wevel haalt hem als enige 

autoriteitsfiguur in deze tekststukken over ootmoed twee keer aan.  

De eerste keer gaat het om de integratie van Bernardus’ idee dat er twee 

soorten ootmoed zijn: ‘Nu seldi weten dat sinter Bernaert seit van tween 

oetmoedicheiden: die een is claer ende niet heet; die ander is claer ende heet’.141 

De eerste vorm van ootmoed wordt uit reden beoefend, terwijl de andere uit 

minne voortkomt. Daarom is die laatste boven de eerste te verkiezen. De tweede 

keer is in verband met diens visie op zelfkennis en ootmoed: ‘Want sinte 

Baernaert seit, dat oetmoedicheit is een doecht, overmids <welker> dat wi uut 

eenre ghewarigher kennissen ons selfs ons veronweerdigen’.142 Ootmoed zorgt 

volgens Bernardus ervoor dat zelfkennis ertoe kan leiden dat de mens zich gaat 

minachten ten overstaan van de goedheid van God. Die minachting vormt op 

haar beurt weer een stap in de richting van ootmoed. De koppeling tussen 

zelfkennis en ootmoed werkt met andere woorden in twee richtingen: zelfkennis 

brengt de mens tot ootmoed en vice versa.  

Wevel heeft de voorgenoemde ideeën nadrukkelijk verankerd in zijn 

uiteenzettingen. Zo koppelt hij Bernardus’ onderscheid over twee soorten 

ootmoed aan het raamwerk van de gerecycleerde Ruusbroecpassages: 

afwisselend herhaalt hij Ruusbroecs idee en Bernardus’ uitleg. Ook op een ander 

moment in zijn tekst staat hij iets langer stil bij Bernardus en wel wanneer hij 

diens idee over zelfkennis uitwerkt. Bernardus vormt in feite ook de enige 

autoriteitsfiguur waarbij Wevel meer doet dan diens naam en idee te vermelden. 

                                                           
tel niet mee, veracht bij het volk, verguisd bij de mensen’). De keuze voor dit citaat kadert 

bijzonder goed in het kapittel over ootmoed: de nederige mens mag zich niet verheven achten, 

maar hij moet zich integendeel opstellen als een worm die door het volk wordt verworpen. Het 

citaat uit Augustinus houdt verband met diens idee dat de mens uit zonde bestaat en dat hij 

zonder God geen goeds kan verrichten: ‘Want <sinte> Augustinus seit, dat die mensche niet van 

hem selven en heeft dan sonde; ende hoe groet dat scene, sonder Gode en waert niet goed’ (Van 

Mierlo 1932a, 242). 
141 Van Mierlo 1932a, 228. Wim Verbaal ziet hierin een verdichting waarbij Bernardus’ uitspraken 

over humilitas en caritas zijn overgegaan op twee vormen van humilitas (zie De gradibus 

humilitatis et superbiae, hoofdstuk 21). Ik dank Wim Verbaal om zijn inzichten omtrent dit 

citaat met mij te delen. 
142 Van Mierlo 1932a, 236. Dit citaat komt overeen met de volgende Bernarduspassage: 

‘Humilitatis vero talis potest esse definitio: humilitas est virtus, qua homo verissima sui 

cognitione sibi ipse vilescit’ (zie De gradibus humilitatis et superbiae, hoofdstuk 2) Ik dank Wim 

Verbaal om zijn inzicht omtrent dit citaat met mij te delen. 
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Ook in andere kapittels is de invloed van (Pseudo-)Bernardus duidelijk 

merkbaar. Volgens Reynaert (1996) is het goed mogelijk dat Wevel zich als 

kopiist met het werk van (Pseudo-)Bernardus heeft beziggehouden, waardoor 

hij over een goede kennis van diens oeuvre beschikte.143 

 

De thematische stukken komen vooral in de tweede helft van het kapittel voor. 

Nadat Wevel de eerste helft van zijn kapittel voor een groot deel heeft 

geconstrueerd aan de hand van door recyclage opgebouwde passages over het 

contrast tussen de grootheid van God en de zondige aard van de mens, zet hij in 

de tweede helft voornamelijk zelfgeschreven stukken in. De analyse van die 

stukken laat toe om dichter bij Wevels precieze opvattingen over ootmoed te 

komen. In totaal kunnen vijf kernthema’s omtrent ootmoed worden 

onderscheiden die herhaaldelijk in deze tekststukken voorkomen: het contrast 

tussen de goedheid van God en de zondige aard van de mens, het belang van te 

willen lijden, de juiste manier om ootmoed na te streven, de mate waarin 

ootmoed moet worden nagestreefd en de voordelen van ootmoed. 

Het eerste thema is gerelateerd aan het contrast tussen de goedheid van God 

en de zondigheid van de mens. Wevel breidt die idee verder uit door de zaken 

die God voor de mens heeft gedaan expliciet te benoemen en vervolgens weer af 

te zetten ten opzichte van hoe de mens zich tegenover God gedraagt: 

[…] ende heeft hemel ende eerde ende al dat daer binnen is gheschepen, 

om ons te dienen, omdat wi Hem alleen dienen ende sijn ghebode houden 

souden, ende ewelic mit Hem salich wesen souden; ende wi Hem dan 

nie<t> ghehoersam en waren, als wi wesen souden, mer willens ende 

wetens ende van eighenre quaetheit contrarie gheweest hebben, ende sijn 

ghebode ghebroken, dies wi qualiken weert sijn;144 

 

God heeft de hemel, de aarde en alle aardse zaken geschapen opdat ze de mens 

zouden dienen. In ruil verwacht hij dienstbaarheid van de mens, iets waarin die 

laatste tekortschiet, zoals Wevel in zijn kapittel herhaaldelijk heeft verwoord.  

                                                           
143 Reynaert 1996, 197 ziet Wevel als een ‘aantrekkelijke kandidaat-vertaler’ voor Pseudo-

Bernardus’ Meditationes pissimae de cognitione humanae condiciones. Mogelijk heeft hij nog 

meer teksten van (Pseudo-)Bernardus op zijn schrijftafel gehad en heeft hij zich op die manier 

laten inspireren. 
144 Van Mierlo 1932a, 230. 
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Een tweede thema betreft de klemtoon op het eigen lijden in dienst van God. 

Wevel geeft aan dat het voor de mens beter is om op aarde aan kwellingen te 

worden blootgesteld dan ervan gespaard te worden. God is immers bij diegenen 

die lijden: ‘Want veel sekerre ist te liden tribulacie op eertrijc dan sonder 

tribulacie te wesen. Want God is mit denghenen die sijn in tribulacien’.145 De 

gelovige moet dat lijden bovendien in vreugde ontvangen, anders beoefent hij 

niet de juiste vorm van ootmoed: ‘Ende hi verblijt hem der gherechticheit Gods, 

diet ghedoghet dat hi verdruct ende versmaet wert van sijn evenkersten, opdat 

hi hem niet idelic en ver<w>ane’.146 

Het derde thema houdt verband met het vorige en gaat over de manier 

waarop ootmoed moet worden nagestreefd. Zoals hiervoor aangegeven heeft 

Wevel Bernardus’ idee dat er twee soorten ootmoed bestaan in zijn tekst 

geïntegreerd en heeft hij die opsplitsing verder uitgewerkt. Zo beklemtoont hij 

dat de ootmoed die om rationele redenen beoefend wordt niet voldoende is. Bij 

die ootmoed wil de mens zichzelf wel versmaden, maar hij verdraagt niet dat 

anderen dat bij hem doen:  

[…] so nedert hi hem selven wel ende versmaet. Mer hi en can niet wel 

doghen, dat hem ene ander versmaet. Want als men hem versmaet, so 

wert hi ghestoert ende gherenen.147  

 

Om tot de juiste ootmoed te komen moet de mens accepteren dat anderen hem 

versmaden en hij moet hen daarvoor dankbaar zijn:  

Ende al waer dat sake datten enighe creatuere aldaer vinden mochte, ende 

dat hi hem bedructe ende versmade, ende hi dies gherenen worde […] hi 

sout nemen vander hant Gods al voer sijn beste, ende dat God mitten 

menschen op hem wrachte, als mit sijn instrumenten, ende Gode daerof 

te loven met eenre oetmoedigher herten.148  

 

Zoals in paragraaf 2.3. wordt uiteengezet, heeft Wevel beide terminologieën van 

versmaden en veronweerdighen expliciet aan zijn woordveld van ootmoed 

toegevoegd. Deze termen zorgen ervoor dat de mens zich veel nadrukkelijker 

                                                           
145 Van Mierlo 1932a, 231. 
146 Van Mierlo 1932a, 239. 
147 Van Mierlo 1932a, 228. 
148 Van Mierlo 1932a, 231. 
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bewust wordt van zijn eigen zondige aard waardoor hij sneller en grondiger voor 

ootmoed zal kiezen. 

Het vierde thema houdt met het voorgaande verband en betreft de mate 

waarin ootmoed dient te worden nagestreefd. Opnieuw is hier dus een 

preoccupatie met de juiste manier van oefenen op te merken. Wevel laat in zijn 

uiteenzetting verstaan dat de nederste stat nooit kan worden bereikt, want 

telkens zal de mens nog een gelegenheid vinden om zich verder te vernederen:  

Want wie was ye so oetmoedich, hi en hadde oetmoedigher moghen 

wesen? Of wie minde ye so seer, hi en hadde meer moghen minnen? 

Niement, Cristum uutghenomen.149  

 

Behalve Christus is niemand in staat om ootmoed volledig te bereiken. Die idee 

is ingebed in een traditie, waaruit ook Ruusbroec heeft geput. In de Brulocht 

formuleert de Groenendaalse prior het als volgt:  

Want de minnende, oetmoedighe herte en can gode niet ghenoech eeren 

ghebieden noch sire edelre menscheit, noch hare selven niet neder 

ghenoech ghesetten na hare begheerte. Ende hier omme dunct den 

oetmoedighen dat hi altoes ontblivet inder eeren gods ende in 

oetmoedighen dienste.150  

 

Het verschil in formulering laat zien dat Wevel zich niet rechtstreeks door deze 

passage van Ruusbroec heeft laten leiden om dit stuk te schrijven. Bovendien 

verschillen ze ook in de reden waarom ze dit stuk in hun uiteenzetting hebben 

geïntegreerd. Ruusbroec grijpt deze idee voornamelijk aan om zijn publiek aan 

te sporen om ootmoed in elke situatie na te streven:  

Ende hi es oetmoedich ende hevet reverencie totter heyligher kercken 

ende ten sacramenten; ende hi es ghenoechsaem in spijsen ende in 

drancke, in woorden, in antwordene yeghelijcken, in wandelinghen, in 

abite, in nederen dienste, in oetmoedighen ghelate zonder gheveynstheit  

ende zonder ghemaectheit.151 

 

Ook bij Wevel is dat een belangrijk aspect, maar hij kadert de idee in zijn 

herhaaldelijk ingezette argumentatie dat de mens ten opzichte van God 

                                                           
149 Van Mierlo 1932a, 242-243. 
150 Alaerts 2014b, 87. 
151 Alaerts 2014b, 87. 
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tekortschiet. Ruusbroec en Wevel hebben hier beiden tot doel om het publiek 

aan te moedigen om ootmoed na te streven, maar doen dat in de geciteerde 

passages dus vanuit een verschillend perspectief. 

Het vijfde thema tot slot betreft de voordelen waartoe ootmoed kan leiden. 

Wevel noemt ootmoed onder meer een vermaker der ghequetster minnen of een 

behoeder der gracien en voegt daar telkens wat uitleg aan toe.152 Ootmoed zorgt 

ervoor dat na alle misdaden die de mens ten overstaan van God heeft gepleegd 

weer vrede tussen beide kan ontstaan. Met het inzetten van dit laatste thema 

creëert Wevel opnieuw een duidelijke aansporing om ootmoed na te streven. 

 

2.2.2. Toelichten 

In 47 tekststukken geeft Wevel extra uitleg bij een voorgaand tekststuk of creëert 

hij een opstap naar iets wat nog moet volgen. Over het algemeen doet hij dat 

wanneer hij een meer complex idee of begrip wil aanbrengen, verder wil 

toelichten of contextualiseren. In die passages maakt hij frequent gebruik van de 

volgende drie technieken: het noemen van autoriteitsfiguren, toelichtende 

verbindingswoorden en –zinnen en vooruit- en terugverwijzingen.153  

Acht keer noemt Wevel een autoriteitsfiguur aan de hand waarvan hij extra 

duiding geeft bij een voorgaande passage: David, sinte Paulus, sinte Jan, sinte 

Ambrosius, sinte Gregorius (twee keer), een zekere Gilbertus en een ander 

heilich.154 De passages waarin ze voorkomen, hebben een didactische functie. Ze 

                                                           
152 Van Mierlo 1932a, 243 en 244. 
153 Deze zaken zijn ook in de andere zelfgeschreven passages van Wevel aanwezig, maar op veel 

minder frequente basis. 
154 Vergelijk de volgende citaten uit Vanden twaelf dogheden met de overeenkomstige 

Bijbelpassages. Van Mierlo 1932a, 237: ‘[W]ant als David seit: “Wie mocht al sijn ghebreke 

bekennen”?’ en Ps 19:13: ‘Wie kan al zijn fouten onderkennen?’. Van Mierlo 1932a, 227: ‘[A]ls 

sinte Paulus seit: “Gheerne wil ic mi verbliden in “mijn crancheit, op-dat die doecht Cristi in mi 

blive”, mit welker doecht dat men verstaet oetmoedicheit’ en 2 Kor 12:9: ‘Dus zal ik het liefst van 

alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen’. Van Mierlo 

1932a, 234: ‘Want sinte Jan seit: “Salich sijn si die in Gode sterven, want si sellen voertan rusten 

van horen arbeide, ende hoer werken sellen hem na-volghen”’ en Apk 14:13: ‘Ik hoorde een stem 

uit de hemel die zei: ‘Schrijf op: Gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan.’ ‘Ja 

waarlijk,’ zegt de Geest, ‘laat hen uitrusten van hun zwoegen, want hun daden vergezellen hen.’’. 

De niet met naam genoemde heilige zou Augustinus zijn, die anoniem in Bernardus’ De gradibus 

humilitatis et superbia wordt geciteerd. Wevel heeft een versie van deze tekst ook als richtsnoer 

voor andere plaatsen in zijn kapittel heeft gebruikt. Zo is de koppeling van ootmoed aan 

Christus via het citaat van Paulus (Ipse Apostolus respondeat: Libenter gloriabor in 
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hernemen een eerder uiteengezette idee in andere bewoordingen en maken het 

publiek ontvankelijk voor wat het op die manier twee keer krijgt aangereikt.155  

Verder zet Wevel geregeld toelichtende verbindingswoorden en -zinnen in. 

Met die constructies geeft hij expliciet aan dat hij een verduidelijking bij het 

voorgaande biedt. Dat doet hij onder meer door de frase ‘dat is’ te gebruiken. 

Aan het einde van zijn hoofdstuk citeert Wevel bijvoorbeeld de heilige 

Ambrosius: ‘Want sinte Ambrosius seit, dat eenperlike ofeninghe maket als een 

ander natuer’.156 Die idee licht Wevel toe in de frase die erop volgt en die hij 

inleidt met ‘dat is’:  

Dat is: si doet verwandelen die gheneichtheit der natueren. Vermach dat 

<eenpaerlike> ofeninghe, veel bet vermach die gracie Gods inden 

oetmoedighen mensche verwandelen, overmids eenperlike ofeninghe, die 

ongheordenierde gheneichtheit der naturen.157  

 

Op die manier expliciteert hij Ambrosius’ idee en biedt hij een verklarende 

ondersteuning waardoor de passage beter begrepen kan worden. Gestadig 

oefenen zorgt ervoor dat de onbetamelijke geneigdheid in de natuur van de 

mens verdwijnt. Dat gaat nog beter in de ootmoedige mens die zich door de 

genade van God geruggesteund voelt.  

                                                           
infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi (II Cor. XII, 9)) ook in Bernardus’ tekst 

aanwezig en komt de tegenstelling tussen nederigheid en trots hier uitgebreid aan bod. Of 

Wevel daadwerkelijk een kopie van De gradibus humilitatis et superbia – al dan niet in vertaling 

– voor zich liggen had toen hij zijn kapittel schreef, is niet duidelijk, maar het lijkt wel vast te 

staan dat hij met deze tekst in aanraking is gekomen. De kans bestaat erin dat Wevel vanuit zijn 

eigen verworven kennis als kopiist te werk is gegaan. Hoewel het obituarium helaas niet meer 

prijsgeeft over Wevels kopieeractiviteiten, behalve dan dat hij een commentaar van Augustinus 

op Johannes heeft gekopieerd of vertaald, lijkt Wevel voor Joris Reynaert (1996, 197) een 

‘aantrekkelijke kandidaat-vertaler’ voor Pseudo-Bernardus’ Meditationes pissimae de cognitione 

humanae condiciones, zoals eerder aangegeven. 
155 Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid erin dat ze de inhoud van het uiteengezette en bij 

uitbreiding Wevels positie als schrijver legitimeren. Hij laat met de verwijzingen naar de 

autoriteitsfiguren zien dat hij met de theologische traditie grondig vertrouwd is en erop een 

beroep kan doen wanneer hij zijn tekst en publiek met ideeën van autoriteiten wil 

ondersteunen. 
156 Van Mierlo 1932a, 245. 
157 Van Mierlo 1932a, 245-246. 
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Een ander verbindingswoord dat Wevel bijzonder vaak gebruikt, is ‘want’.158 

Wevel beschrijft hoe in de mens gevoelens van vrijheid en vrijmoedigheid zullen 

ontstaan als die beseft dat hij zichzelf nooit voldoende kan versmaden en zonder 

de genade van God geen voortgang kan maken: ‘Ende hier-uut sel in hem 

springhen een vriheit te Gode wart ende een coenheit’.159 Dat licht Wevel verder 

toe met de volgende uitleg die met ‘want’ wordt ingeleid: ‘Want so 

oetmoedigher, so vrier ende coenre. Want die oetmoedichste is dicke die vrieste 

ende die coenste’.160 Op die manier legt Wevel expliciet uit dat naarmate 

iemands ootmoed aanwast ook diens vrijheid en vrijmoedigheid zullen 

aanwakkeren. Uit dergelijke passages blijkt een duidelijke preoccupatie met het 

publiek, waarbij Wevel waar hij dat nodig acht extra uitleg voorziet. 

Tot slot kunnen ook vooruit- en terugverwijzingen worden getraceerd. 

Enkele keren herhaalt Wevel een kernwoord of –constructie uit de voorgaande 

passage of introduceert hij een kernwoord of –constructie die in de passage die 

nog volgt centraal staat. In een gerecycleerde passage heeft Wevel het 

bijvoorbeeld over de idee dat de mens in God moet sterven:  

[…] dat wi anders niet en sellen connen ghepeinsen dan <dat> wi ons 

gheheliken laten, ende te gronde ons selfs vertien, ende sterven in 

Gode.161  

 

In de passages die erop volgen, herhaalt hij enkele keren die idee, zoals uit de 

vetgedrukte zaken blijkt:  

Ende daer sellen wi vinden een salich leven, ende smaken dat niement en 

smaecte die sijns selfs te gronde nie en vertiede na wise der ondoecht, 

noch en starf in Gode overmids onthoghen ende ghebreken in minnen. 

Niet dat wi immermeer moghen onse ghescapenheit verliesen, wi en 

moten creaturen bliven. Want sinte Jan seit: “Salich sijn si die in Gode 

sterven, want si sellen voertan rusten van horen arbeide, ende hoer 

werken sellen hem na-volghen”. Want in elken toekeer dat si hem tot 

Gode keren mit minnen, soe onthoghense hem selven in Gode overmids 

minne, ende werden minne. Ende dan volghen hem hoer werken na. 

                                                           
158 Niet elke passage die door ‘want’ wordt ingeleid, heeft een toelichtende functie. Ook in 

andere passages die Wevel zelf heeft geschreven, gebruikt hij frequent ‘want’. 
159 Van Mierlo 1932a, 246. In MNW, [coenheit] wordt dit specifieke citaat aangehaald. Coenheit 

wordt er vertaald als ‘een gevoel van vrijmoedigheid’. 
160 Van Mierlo 1932a, 246. 
161 Van Mierlo 1932a, 233-234. 
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Want daer si één mit Gode in minnen sijn, dat is boven alle werc der 

craften. Ende also si hem onthoghen in Gode overmids minne ende 

werden één minne mit Gode, also ontsincken si hem selven overmits 

oetmoedicheit in Gode, daer si haers selfs te gronde sterven in Gode en 

werden een leven mit Gode. Ende daer heeft onthoghen overmits minne 

in Gode en te gronde sterven overmids oetmoedicheit één hoghede, ende 

dat is God. Want also hoghe is God onder ons als Hi is boven ons.162 

 

Door een dergelijke constructie verschillende keren te herhalen maakt Wevel 

het publiek ervoor ontvankelijk en laat hij het meer inzicht in de betekenis ervan 

verwerven. Tegelijkertijd creëert die herhaling de mogelijkheid om de inhoud 

van het geschrevene te overwegen en de stap naar verdere meditatie te zetten. 

Daarop kom ik in 2.4.2. terug. 

 

2.3. Wevel en de conceptualisering van ootmoed 

De gecompileerde en gerecycleerde tekststukken laten zien dat Wevel de 

ootmoet- en nedericheit-terminologieën vrij weinig heeft ingezet (respectievelijk 

tien en twee attestaties), en dat hij voor de conceptualisering ervan het 

voorbeeld van Ruusbroec heeft gevolgd.163 Oetmoedicheit heeft hij twee keer in 

de ruime nabijheid van fundament en afgeleiden geplaatst, vier keer heeft hij de 

constructie oetmoedighe minnende mensche ingezet.164 Beide combinaties zijn 

eveneens bij Ruusbroec te vinden en suggereren de invloed van de 

Groenendaalse prior.165 

De stukken die Wevel zelf heeft geschreven, bevatten zowel gelijkenissen als 

verschillen met hoe Ruusbroec de ootmoet- en nedericheit-terminologieën heeft 

aangewend. Naast de definitie die hij van Ruusbroec heeft overgenomen, 

                                                           
162 Van Mierlo 1932a, 234. 
163 Zie voor het woordfrequentie- en woordveldonderzoek bij Ruusbroec bijlage 3. 
164 De volgende citaten zijn allen afkomstig uit Van Mierlo 1932a: ‘Ende want oetmoedicheit is 

een fundament der doechden […]’ (227); ‘[…] dat wi [oetmoedeliken] oetmoedicheit legghen 

tenen fondament […] (228); ‘Als dan die oetmoedighe minnende mensche […]’ (229); ‘Als dan 

die oetmoedighe minnende mensche […]’ (230); ‘Ende als dan dese oetmoedighe minnende 

mensche […]’ (231); ‘[…] als dan die oetmoedige minnende mensche […]’ (232). 
165 Voor de combinatie van oetmoed en fundament, zie Alaerts 2014b: ‘[…] ende dit fundament 

es oetmoedicheit’ (86) en ‘[…] oetmoedicheit hebben gheleghet teenen fundamente’ (87). Voor 

de constructie oetmoedighe minnende mensche, zie Alaerts 2014b, ‘Alse de oetmoedighe 

minnende mensche merket…’ (87) en ‘[…] den minnenden, oetmoedighen mensche […]’ (145). 
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formuleert Wevel in zijn kapittel ook zelf kort hoe hij ootmoed ziet: 

‘oetmoedicheit is minne te nederheiden’.166 Net zoals Ruusbroec brengt hij beide 

termen expliciet met elkaar in verband, maar hij brengt geen onderling 

onderscheid aan, zoals Ruusbroec dat wel enkele keren heeft gedaan.  

Woordfrequentieonderzoek op basis van de stukken die Wevel zelf heeft 

geschreven, toont aan dat hij 137 keer een term uit de ootmoet-terminologie 

heeft gebruikt: 

Attestaties van de ootmoet-terminologie in Wevels 

zelfgeschreven tekststukken in kapittel 1167 

Aantal 

Substantieven 101 

Adjectieven 35 

Adverbia 1 

 

In vergelijking met Ruusbroec is het aantal substantieven opvallend hoog. Wevel 

heeft met andere woorden in verhouding vaker ootmoed als zelfstandige deugd 

voorgesteld.  

Uit het woordveldonderzoek blijkt dat Wevel de volgende clusters met de 

ootmoet-terminologie heeft ingezet: 

Frequente clusters met de ootmoet-terminologie in 

Wevels zelfgeschreven tekststukken in kapittel 1 

Aantal 

Ghewarich 11 

Mensche 10 

Ontsijnken 4 

Gront 4 

Hart 1 

Minne 1 

 

Die clusters verschillen ten opzichte van die uit Ruusbroecs oeuvre. Met 

respectievelijk elf en tien attestaties heeft Wevel de noties ghewarich en mensche 

aan die van ootmoed gekoppeld. Die verbindingen komen ook bij Ruusbroec 

voor, maar in beperktere mate, en laten zien dat Wevel andere nuances aan 

ootmoed heeft toegevoegd. 

                                                           
166 Van Mierlo 1932a, 237. 
167 Verba konden niet worden geattesteerd. 
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Andere termen waarmee Wevel de ootmoet-terminologie in zijn 

zelfgeschreven stukken clustert, zijn de mystieke termen ontsijnken (vier keer) 

en gront (vier keer). Deze combinaties zijn bij Ruusbroec evenmin uitgesproken 

aanwezig. Dat ze bij Wevel voorkomen, laat zien dat Wevel het belangrijk vond 

om her en der ook een mystieke verwijzing aan zijn publiek aan te reiken. Toch 

mag deze mystieke invloed niet worden overschat: in vergelijking met de 

mystieke leer bij Ruusbroec zijn deze clusters met mystieke termen bijzonder 

bescheiden van aard. 

Combinaties met andere deugden of de vermelding van ootmoed als 

fundament van alle deugden zijn in Wevels zelfgeschreven tekststukken niet te 

traceren. Evenmin gooien de combinaties met herte en minne met telkens één 

attestatie hoge ogen. Dat laat zien dat Wevel bepaalde klemtonen uit de Brulocht 

niet volledig heeft overgenomen. De Groenendaalse prior vond het noodzakelijk 

om ootmoed in verband te brengen met andere deugden, en met noties zoals 

hart en minne, terwijl Wevel zich vooral concentreerde op ootmoed zelf te 

presenteren, uit te leggen en te verklaren. In plaats van een volledig beeld te 

schetsen waarbij de deugden voortdurend met elkaar in verband worden 

gebracht, gaat Wevel veeleer stap voor stap te werk.  

 

Net zoals Ruusbroec heeft Wevel de nedericheit-terminologie minder frequent 

ingezet dan de ootmoet-terminologie: zevenentwintig attestaties kunnen in zijn 

zelfgeschreven stukken in het eerste kapittel worden aangetroffen. De 

distributie per grammaticale categorie loopt ongeveer gelijk: 

Attestaties van de nedericheit-terminologie in 

Wevels zelfgeschreven tekststukken in kapittel 1168 

Aantal 

Substantieven 10 

Verba 9 

Adjectieven 8 

 

Bij de adjectieven kan vier keer de combinatie nederste stat worden geattesteerd. 

In de Brulocht is deze constructie afwezig, maar ze komt wel vier keer voor in 

andere teksten van Ruusbroec. Dat suggereert dat Wevel het oeuvre van 

                                                           
168 Adverbia konden niet worden geattesteerd. 



72 
 

Ruusbroec goed kende of via Ruusbroec als persoon met deze constructie werd 

geconfronteerd, bijvoorbeeld via lessen die de prior te Groenendaal verzorgde.169 

De enige andere cluster wordt gevormd met de notie geneicht(heit), een 

combinatie die bij Ruusbroec niet voorkomt. Combinaties met veronweerdighen 

en versmaetheit zijn telkens één keer te attesteren. 

De laatste twee termen behoren tot terminologieën die Wevel in zijn eigen 

tekststukken in dit kapittel frequent heeft ingezet. Ze maken deel uit van een 

woordveld dat hij zelf rond de deugd ootmoed heeft gecreëerd. 

Veronweerdigheden wordt met drie attestaties – allemaal verba – het minst 

frequent van de twee gebruikt, maar wordt wel duidelijk in relatie met 

nedericheit geplaatst: ‘so nedert hi hem, ende, overmids oetmoedicheit, 

veronweert hi hem selven’.170 Van versmaden zijn drieënvijftig attestaties op te 

tekenen: zevenendertig verba, vijftien substantieven en één adjectief. Twee 

soorten clusters zijn rond deze term opgebouwd. De eerste betreft de combinatie 

met de nedericheit-terminologie: zes keer kunnen versmaden en vernederen en 

hun respectieve afgeleiden in doubletvorm worden getraceerd. In de tweede 

cluster is versmaden aan een afgeleide van zichzelf gekoppeld, zoals in het 

volgende citaat: ‘Ende also veel als wi ons selven nederen ende versmaden om 

gods willen […]’.171 Daarvan zijn vier attestaties te noteren. Beide clusters maken 

deel uit van het woordveld dat Wevel rond ootmoed heeft gesponnen en zijn 

met een specifieke betekenislaag uitgerust. Het is aannemelijk dat hij ze heeft 

ingezet om het publiek expliciet en nadrukkelijk ervan bewust te maken dat het 

ten opzichte van God tekortschiet en het te overtuigen om zich te vernederen 

ten overstaan van God.  

 

2.4. Contextualisering 

Deze paragraaf bevat een bespreking van de bevindingen die uit de voorgaande 

analyses voortvloeien. Aan de hand daarvan wil ik zicht krijgen op Wevels toe-

eigeningsmechanismen en de culturele transfer die daarmee gepaard ging. 

                                                           
169 Over Ruusbroec die lessen voor Groenendaal voorzag, zie Warnar 2003, 219. 
170 Van Mierlo 1932a, 237. 
171 Van Mierlo 1932a, 241. 
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Enkele zaken die hierna worden besproken, zijn ook geldig voor de kapittels over 

gelatenheid en penitentie en worden daar minder uitgebreid behandeld. 

 

2.4.1. Spiritualiteit 

De analyses hiervoor lieten zien dat Wevel een grote eigen inbreng in dit kapittel 

heeft gehad: er zijn nauwelijks directe ontleningen aan zijn bronnen te 

onderkennen. Op de Middelnederlandse Reden heeft hij zich in dit kapittel niet 

gebaseerd en aan Ruusbroecs deugdenuiteenzetting heeft hij slechts één passage 

direct ontleend. Hoewel Wevel dus de overgrote meerderheid van de 

tekststukken over ootmoed zelf geschreven heeft, is de invloed van Ruusbroec 

nadrukkelijk verankerd in zijn kapittel.  

 

In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat Wevel via zijn gerecycleerde 

tekststukken de volgende drie thema’s uit Ruusbroecs deugdenuiteenzetting 

overgenomen: de primordiale plaats van ootmoed, de minne als centrale notie 

om tot God te komen en de bewustmaking van het contrast tussen de goedheid 

van God en de zondigheid van de mens. Deze thema’s komen niet enkel in 

Ruusbroecs deugdenuiteenzetting voor, maar zijn ook in de rest van diens 

oeuvre te onderkennen. Ze behoren meer specifiek tot de kern van diens 

spiritualiteit en zitten in gevestigde tradities ingebed. Door ootmoed centraal te 

stellen en als fundament van de deugden te presenteren schrijft Ruusbroec zich 

in een lange monastieke traditie in waar ootmoed al langer een primordiale 

plaats innam.172 Ook de voorstelling van de minne als essentiële manier om tot 

God te komen behoort tot de kern van Ruusbroecs gedachtegoed en en maakt 

deel uit van een lange traditie. Meer specifiek gaat het om de kern van de 

contemplatieve mystiek of de minnemystiek, een traditie die haar aanvang nam 

met Bernardus van Clairvaux en die onder meer door Beatrijs van Nazareth, 

Mechtild van Magdeburg, Hadewijch en Ruusbroec verder werd uitgedragen.173  

                                                           
172 Over ootmoed bij Ruusbroec, zie Ampe 1956, 400-421. Over ootmoed in de monastieke 

tradities, zie bijvoorbeeld Foulcher 2015, voornamelijk de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5. Zie ook 

Adnès 1969, 1136-1187. 
173 Zie onder meer Blijlevens 2007, 9, 33-56; Faesen 2007, 32-33; Dutton 2008, 74; Arblaster & 

Faesen 2014, 5-46. 
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In zijn gerecycleerde passages neemt Wevel de genoemde drie thema’s over, 

maar hij doet dat op een vrije manier. Het gaat niet om de letterlijke ontlening 

van volledige passages, maar enkel om de overname van een specifiek concept 

of idee. Bekeken vanuit het procedé van de culturele transfer is bij die overname 

geen sprake van decontextualisering: de inhoud van de thema’s zoals die bij 

Ruusbroec voorkomen blijft dezelfde. Wel kiest Wevel in zijn 

recontextualisering van de thema’s ervoor om die op een andere manier in te 

zetten. In alle drie de gevallen kan worden vastgesteld dat Wevel deze thema’s 

heeft geïntensifeerd. Net zoals Ruusbroec noemt Wevel ootmoed het fundament 

van alle deugden, maar hij doet dat op een frequentere basis dan de 

Groenendaalse prior. Op verscheidene plekken in zijn kapittel over ootmoed en 

ook in andere kapittels in Vanden twaelf dogheden maakt hij duidelijk dat 

ootmoed de centrale deugd is die voor alle andere deugden moet worden 

nagestreefd. Iets gelijkaardigs is zichtbaar bij de koppeling tussen ootmoed en 

minne. In zijn deugdenuiteenzetting heeft Ruusbroec het over de ootmoedig 

minnende mens. Wevel heeft die constructie overgenomen en haar herhaaldelijk 

ingezet. Hetzelfde geldt voor de bewustmaking van het contrast tussen de 

goedheid van God en de zondigheid van de mens. Dit thema heeft Wevel in die 

mate geïntensifieerd dat het een ware rode lijn in de eerste helft van zijn kapittel 

vormt. 

 

De tekststukken die Wevel zelf geschreven heeft, vertonen eveneens invloed van 

Ruusbroec, zij het dan op een indirectere wijze dan de invloed die hiervoor kon 

worden vastgesteld. In Wevels zelfgeschreven passages kunnen drie algemene 

thema’s worden onderscheiden die ook bij Ruusbroec voorkomen, maar die niet 

letterlijk in zijn deugdenuiteenzetting over ootmoed staan. Wel zijn ze op 

andere plaatsen in de Brulocht alsook in andere teksten van Ruusbroec 

gethematiseerd. Het gaat om de volgende thema’s: het belang van het 

voortdurend of systematisch beoefenen van deugdzaamheid, de navolging van 

Christus en het lijden van Christus.174  

                                                           
174 Deze thema’s zijn uiteraard niet exclusief voor Ruusbroec, maar maken deel uit van de 

algemene laatmiddeleeuwse spiritualiteit. Dat ik ze ook aan in de invloed van Ruusbroec koppel, 

ook al zijn er geen rechtstreekse ontleningen te traceren, komt omdat Wevel zich herhaaldelijk 
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Het systematisch beoefenen van deugdzaamheid vormt een essentieel 

gegeven in Ruusbroecs oeuvre: door zich in deugden te bekwamen komt de 

mens dichter bij God. In de Brulocht is dit thema nadrukkelijk aanwezig in de 

beschrijving van het werkende leven, waarin Ruusbroec twaalf deugden 

bespreekt en deze als de basis voor de opgang tot God presenteert.175 Wevels 

opzet om een tekst te schrijven die volledig aan deugden gewijd is, past geheel 

binnen het kader om de continue en systematische deugdenbeoefening bij zijn 

publiek aan te moedigen. Wevel zoomt in zijn besprekingen van ootmoed ook 

nadrukkelijk in op de voortdurende en concrete beoefening ervan. Herhaaldelijk 

kiest hij ervoor om te benadrukken dat ootmoed in elke situatie moet worden 

nagestreefd. Hoewel de mens moet beseffen dat hij nooit de nederste stat zal 

bereiken, expliciteert Wevel geregeld dat het het doel van de mens moet zijn om 

voortdurend ootmoed voor ogen te houden en deze deugd te willen nastreven. 

De koppeling tussen ootmoed en oefenen wordt door Wevel dus expliciet gelegd. 

Daarnaast heeft Ruusbroec ook de navolging en het lijden van Christus in zijn 

oeuvre gethematiseerd. Enkele pagina’s voor zijn deugdenuiteenzetting in de 

Brulocht geeft Ruusbroec aan dat ootmoed in Christus te vinden is.176 Wevel 

heeft die koppeling van Christus aan ootmoed in zijn kapittel overgenomen en 

tegelijk explicieter voorgesteld: Christus heeft ootmoed nadrukkelijk 

uitverkoren boven de andere deugden die hij belichaamt en het publiek moet 

hem in die keuze navolgen.177 Die explicitering maakt het voor het publiek 

duidelijk dat het ootmoed dient na te streven.  

                                                           
op Ruusbroecs gedachtegoed heeft gebaseerd. Hij is in de Groenendaalse spiritualiteit gevormd 

en dat blijkt voortdurend uit zijn teksten. 
175 Zoals hiervoor al aangegeven heeft Wevel enkel de eerste vier overgenomen. Zie over de 

deugdenbeoefening in het werkende leven bij Ruusbroec onder meer Ampe 1957, 42-57; Van 

Schaik 2005, 86-87.  
176 Zie bijvoorbeeld deze passage: ‘Nu verstaet: II manieren van oetmoedicheden vent men in 

Cristo na sire godheit […]’ (Alaerts 2014b, 80). 
177 Van Mierlo 1932a, 227: ‘Want wi van doechden scriven willen, soe ist recht, dat wi an die 

doecht beghinnen, daer Cristus, onse ghetrouwe Vrient, an began, ende legghense tenen 

fundament. Ende al hadde Cristus alle doechde volmaecteliker dan se enighe creatuer 

ymmermeer hebben mach, nochtan bisonderlic hadde Hi vercoren oetmodicheit, waerbi dat si 

gheheten is: die doecht Cristi, als sinte Paulus seit: “Gheerne wil ic mi verbliden in “mijn 

crancheit, op-dat die doecht Cristi in mi blive”, mit welker doecht dat men verstaet 

oetmoedicheit; ende als ons Cristus selve leert ende spreect: “Leert van Mi, dat Ic bin 

“sachtmoedich ende oetmoedich van herten”. Ende alsoe ene wertlic mensche hem soude 
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Het lijden van Christus komt eveneens bij Ruusbroec voor, maar niet in zijn 

deugdenuiteenzetting over ootmoed. Wel staat bijvoorbeeld in een korte 

bespreking van lijdzaamheid enkele pagina’s voor de deugdenuiteenzetting in 

de Brulocht een passage over hoe Christus de kruisdood heeft ondergaan.178 In 

zijn kapittel over ootmoed legt Wevel expliciet de link tussen ootmoed en het 

lijden van Christus. Hij gebruikt daarbij niet dezelfde beelden en bewoordingen 

als Ruusbroec, maar zijn doel is hetzelfde: door erop te wijzen dat Christus 

zichzelf voor de mensheid heeft opgeofferd wil hij zijn publiek ervan overtuigen 

om zich tot God te keren en deugdzaamheid na te streven.179 Op deze passage 

kom ik in de volgende paragraaf nog terug. 

 

                                                           
verbliden, mochte hi dat doen, daer hi den keiser mede behaechde ende alder-ghelijcst mede 

werden mochte, also souden wi ons verbliden, alse wi Cristum, die is een coninc der coninghen 

ende een Heer der heren, mochten behaghen ende gheliken. Ende also gheen wertlic mensche 

hem soude scamen, dat te doen daer hi den keiser ghelijc mede werden mochte, veel min soude 

wi ons scamen te doen, daer wi Cristo alre-ghelijcste mede werden mochten. Ende want Cristus 

oetmoedicheit sonderlinghe vercoren heeft om hoer edelheit ende vruchtbaerheit, so ist wel 

recht, dat wise verkiesen om sijnre ewigher eren wille’.  
178 Alaerts 2014b, 82: ‘Hi leet scaemte, smerte, coude vore alle de werelt, want hi was naect ende 

het was cout, ende de hare vloech hem in sine wonden. Hi wert ghenaghelt ane dat hout des 

cruycen met plompen naghelen, ende gherect dat hem sine aderen scoorden. Hi wert 

opgherecht ende neder ghestuket dat hem sine wonden bloedden. Hem was sijn hooft 

ghecroont met dornen; sine oren hoorden die felle joden roepen ‘cruysten, cruysten’ ende 

menich onwerdich woort; sine oghen saghen die  eenwillicheit ende die quaetheyt der joden 

ende de alindicheit sire moeder, ende sine oghen verghinghen van bitterheyt der pinen ende 

der doot; sine nase roec die vuylheit die si worpen uut haren monde in sijn aenschijn; sijn mont 

ende sinen smaec wert gedrinct met edic ende met gallen; alle sine ghevoelijcheit was doerwont 

met gheeselen: cristus onse brudegom ghewont tot der doot, ghelaten van gode ende | van allen 

creatueren, stervende aenden cruyce hanghende als een stoc dies nieman en achte, sonder 

Maria sijn moeder, die hem niet ghehelpen  en mochte.’ 
179 Zie in Vanden twaelf dogheden, Van Mierlo 1932a, 232: ‘ende hi dan voert an-siet dat sijn Heer 

sijn God heeft gheleden die scandelicste ende die bitterste ende die versmaetste doet die ye 

mensche leet, dat hi nau een droeppe bloets in sinen preciosen lichaem behielt, ende dat sijn 

heilighe, preciose, scone, lieflic lichaem alsoe doer-gaet ende ghescoert was, dat men nau een 

punt van eenre naelden mochte vinden daer-an gheheels; ende si Hem die doot an-daden, die 

Hi van niet ghescapen had tot also groter eren als een salicheit mit Hem te besitten, ende Hi die 

bitter doot leet van minnen om die misdaet die si Hem misdaen hadden, die si Hem an-daden; 

ende Hi vol trouwen was ghekeert tot hem die Hem dien doet an-da<d>en, daer Hi henc anden 

cruce in so groter bitterliker scanden: sijn armen opgheloken hem te ontfaen; sijn hoeft 

neighede hem te cussen, sijn herte oploec hem daer in te woenen, sijn bloet ghestort hem daer 

in te wasschen’. 
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Bekeken vanuit het model van de culturele transfer kan opnieuw geen 

decontextualisering worden vastgesteld: de inhoudelijke aspecten zoals die bij 

Ruusbroec voorkomen, zijn niet verdwenen. Wel biedt Wevels 

recontextualisering of integratie van deze thema’s in zijn kapittel inzicht op een 

ander niveau. De verhoogde aandacht die uit zijn selectie, explicitering en 

intensifiëring van de genoemde thema’s voortvloeit, getuigt niet alleen van een 

grondige kennis van Ruusbroecs gedachtegoed maar tegelijk ook van bredere 

cultuurhistorische ontwikkelingen. Ze sluit aan bij tendensen die in de 

spiritualiteit van de vroege Moderne Devotie waarneembaar zijn. Die tendensen 

licht ik hierna kort toe en toets ik vervolgens af aan de voorgenoemde thema’s 

uit het kapittel over ootmoed. 

Van Engen (1988) creëerde een lijst van vier kenmerken die over het 

algemeen als typisch voor de Moderne Devotie worden beschouwd.180 Ten eerste 

is er de centrale positie van Christus in de spiritualiteit van de vroege Moderne 

Devotie. Meer specifiek gaat het erom dat de gelovige zich op een affectieve wijze 

identificeert en verbonden weet met bepaalde momenten uit het leven van 

Christus. Ten tweede krijgt de contemplatieve lectuur van de Bijbel een 

primordiale plaats toegewezen. Dat impliceert dat de Heilige Schrift in de 

volkstaal toegankelijk moest worden gemaakt. Ten derde is er in de spiritualiteit 

van de Moderne Devotie bijzonder veel aandacht voor de  morele vorming en 

vooruitgang. Die komt tot stand door het nastreven van deugden. Tot slot staat 

de verinnerlijkte spiritualiteit bij de moderne devoten centraal.181  

Naast deze lijst met vier algemene kenmerken stelde Van Engen (1988) een 

lijst op met specifieke ideeën of concepten die in de teksten van de moderne 

devoten frequent te attesteren zijn. Het gaat om de volgende twaalf zaken: 

conversio (bekering), resolutio/intentio (een goede opzet maken), exercitium 

(oefening), profectus virtutum (de voortgang in deugden), charitas (liefde), 

humilitas (ootmoed), obedientia (gehoorzaamheid), cor (hart), affectus/affectio 

(begeerlijkheid), ardent (vurig) en puritas cordis (zuiverheid van het hart). 

                                                           
180 Van Engen baseerde zich voor het samenstellen van deze lijst op de uitgebreide 

onderzoeksliteratuur over de Moderne Devotie. Omdat hij op die manier een goed overzicht 

biedt, heb ik besloten om de voorgaande studies hier niet nog eens apart te bespreken. 
181 Van Engen 1988, 25-28. 
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Samen met affectieve uitingen in verband met Christus en een verhoogde 

aandacht voor meditatie, de laatste dingen (dood, laatste oordeel, hemel en hel) 

en innerlijkheid maken zij deel uit van de kernspiritualiteit van de Moderne 

Devotie.182 Om tot de zuiverheid van het hart te komen wordt soms ook de 

ingesteldheid van de compunctio cordis genoemd. Deze zwaarmoedigheid van 

het hart met betrekking tot het eigen tekortschieten zet de mens ertoe aan om 

de eigen zonden en de laatste dingen te overwegen en het lijden en leven van 

Christus voor ogen te houden.183 

In het kader van Vanden twaelf dogheden is het ook interessant om de 

kenmerken van de vroege Moderne Devotie en haar eerste auteurs specifiek 

onder de loep te nemen. Van Dijk (2012) concentreert zich in het bijzonder op 

Gerard Zerbolt van Zutphen († 1398), en in mindere mate op Gerlach Peters († 

1411) en Hendrik Mande († 1431). Zerbolt van Zutphen is vooral bekend om zijn 

spirituele ‘gidsen voor de geestelijke weg’ waarin een mystieke ondertoon te 

onderkennen is. Karakteristiek voor zijn teksten noemt Van Dijk dat de gelovige 

geraakt wordt door de minne die hem tot bekering en omvorming dwingt. De 

gelovige dient daarop te streven naar de zuiverheid van het hart door zich in het 

oefenen van deugden te bekwamen.184  

 

Hoewel Wevel Vanden twaelf dogheden enkele jaren eerder dan de hiervoor 

genoemde auteurs zou hebben geschreven, vertoont zijn kapittel over ootmoed 

heel wat inhoudelijke gelijkenissen met de spiritualiteit van de (vroege) 

Moderne Devotie. De centrale opvatting van Vanden twaelf dogheden is dezelfde 

als die in de teksten van Zerbolt van Zutphen: het is de zwaarmoedigheid over 

de eigen zonden ten overstaan van de goedheid van God die de gelovige ertoe 

aanzet om zich van zijn eigen zondige leven af te keren en in minne 

deugdzaamheid na te streven. In tegenstelling tot bij Zerbolt van Zutphen is de 

mystieke toon in Wevels tekst weliswaar nagenoeg afwezig. Hoewel uit het 

woordveldonderzoek blijkt dat hij af en toe een mystieke term inzet, zoals 

ontsijnken en gront, verankert hij het thema van de mystiek nergens in zijn 

                                                           
182 Van Engen 1988, 28-35. 
183 Breure 1990, 53-56; Schepers 2006, 318-319 & Mertens 1993a, 24. 
184 Van Dijk 2012, 255-256. 
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kapittel. Dat stemt overeen met de deugdenuiteenzetting bij Ruusbroec: deze 

staat in het werkende leven waar de mystieke eenheidservaring met God nog 

niet wordt gethematiseerd.  

Verder blijkt uit de voorgaande overzichten dat de zes hiervoor genoemde 

thema’s die Wevel in zijn kapittel over ootmoed expliciteert en intensifieert in 

feite allemaal tot kernthema’s van de spiritualiteit van de Moderne Devotie 

behoren. Wevels verhoogde aandacht voor die thema’s laat zien dat Vanden 

twaelf dogheden inhoudelijk goed in het kader van de Moderne Devotie past en 

aansluit bij de bredere cultuurhistorische ontwikkelingen van de late veertiende 

eeuw. 

 

2.4.2. Communicatiestrategieën 

Om zijn ontleningen en eigen tekststukken aan zijn publiek aan te bieden heeft 

Wevel in Vanden twaelf dogheden verschillende soorten strategieën ingezet die 

een pedagogisch of affectief effect tot doel hadden. 

De eerste groep strategieën suggereert een pedagogisch en ondersteunend 

doel. Dat is ten eerste zichtbaar in Wevel behandeling van de deugden. In 

tegenstelling tot Ruusbroec, die de verschillende deugden herhaaldelijk met 

elkaar in verband brengt, opteert Wevel ervoor om dit zo min mogelijk te doen. 

Enkel aan het begin van de eerste vier kapittels schakelt hij in navolging van 

Ruusbroec de deugden aaneen, maar in zijn uiteenzettingen zelf zet hij 

nauwelijks clusters met deugden in. Dat is iets wat Ruusbroec in zijn oeuvre wel 

geregeld heeft gedaan, zoals uit het woordveldonderzoek blijkt. Dat Wevel 

ervoor kiest om de deugden zoveel mogelijk apart te bespreken, kan als een 

stapsgewijze aanpak worden geïnterpreteerd waarbij hij de lering over de 

deugden stelselmatig aan zijn publiek heeft aangereikt. 

Daarnaast kan worden vastgesteld dat Wevel veel toelichtende passages in 

zijn tekst heeft geïntegreerd. Dat doet hij in het bijzonder bij tekststukken die 

een specifiek concept bevatten dat hij daarvoor nog niet had besproken. Hierna 

volgt een typerend voorbeeld, waarbij Wevel eerst het concept nederste stat aan 

de hand van een autoriteitsuitspraak aanhaalt en dan een toelichting eraan wijdt: 

als Gilbertus seit: dat die oetmoedighe niet en is te vreden, voer dat hi die 

nederste stat ghevonden heeft: ende als hi die heeft dan is hi te vreden. 
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Die nederste stat is: niet eighens te behouden na wise der ondoecht. 

Ende want wi altoes of te legghen hebben also langhe als wi sterflic sijn, 

so sijn wi altoes staende na die nederste stat. Want ontwarden dat is 

warden. Niet na wise des si<j>ns, mer na wise der onghelijcheit.  

 

Door nieuwe concepten op die manier in zijn tekst in te zetten laat Wevel een 

duidelijke preoccupatie met zijn publiek zien. Hij wil zichzelf ervan verzekeren 

dat het publiek de betekenis van dit concept begrijpt en duidt die dan ook 

expliciet. 

Ook herneemt Wevel geregeld specifieke ideeën. Dat zorgt ervoor dat het 

publiek verschillende keren met eenzelfde idee in aanraking komt, waardoor het 

meer tijd krijgt om die idee te verwerken en ze gemakkelijker kan onthouden. In 

latere gebruikscontexten is het goed mogelijk dat een dergelijke herneming een 

uitgelezen vertrekpunt voor meditatief gebruik vormde. Een voorbeeld bevindt 

zich in het in paragraaf 2.2.2. geciteerde tekststuk waarin sterven in gode 

herhaaldelijk wordt aangehaald.185 

Verder zet Wevel af en toe elementen in die structuur aanbrengen in zijn 

tekst, zoals verbindingswoorden (dat is, want) en vooruit- en terugverwijzingen. 

Ze zorgen ervoor dat hij zijn publiek op een begeleide wijze door zijn tekst heen 

kan gidsen. 

Tot slot opteert Wevel herhaaldelijk voor verwijzingen naar 

autoriteitsfiguren, al dan niet van een citaat vergezeld. In het kapittel over 

ootmoed verwijst Wevel twaalf keer expliciet naar een autoriteitsfiguur. Deze 

passages vormen extra didactisch materiaal: ze geven extra informatie bij wat 

Wevel uiteenzet en onderbouwen zijn betoog. Tegelijk geven ze het publiek de 

kans om op verschillende manieren met een idee in contact te komen: of Wevel 

start zijn uiteenzetting met een citaat van een autoriteitsfiguur en werkt dat 

verder uit aan de hand van eigen toelichtingen, of hij start met een eigen 

tekststuk dat hij via een citaat van een autoriteitsfiguur onderbouwt. Een 

voorbeeld van de eerste mogelijkheid is het in 2.2.2. al geciteerde tekststuk over 

Ambrosius en de gestadige oefeningen: ‘Want sinte Ambrosius seit, dat 

eenperlike ofeninghe maket als een ander natuer’.186 Wevel legt het concept van 

                                                           
185 Voor dat citaat, zie ook Van Mierlo 1932a, 234. 
186 Van Mierlo 1932a, 245. 
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de gestadige oefeningen meteen erna in een toelichting uit. Een voorbeeld van 

de tweede mogelijkheid staat aan het begin van het kapittel. Wevel zet uiteen 

dat ootmoed ook de deugd van Christus wordt genoemd: ‘Ende al hadde Cristus 

alle doechde volmaecteliker dan se enighe creatuer ymmermeer hebben mach, 

nochtan bisonderlic hadde Hi vercoren oetmodicheit, waerbi dat si gheheten is: 

die doecht Cristi’.187 Die uiteenzetting onderbouwt hij door naar Paulus te 

verwijzen: ‘als sinte Paulus seit: “Gheerne wil ic mi verbliden in “mijn crancheit, 

op-dat die doecht Cristi in mi blive”, mit welker doecht dat men verstaet 

oetmoedicheit’.188 

De genoemde strategieën zijn nagenoeg allemaal vanuit een pedagogisch 

oogpunt ingezet ten behoeve van het publiek: de toelichtingen, extra 

voorbeelden en structuurelementen leiden idealiter tot een beter begrip van de 

tekst. Wevel onderscheidt zich met die aanpak in zekere mate van zijn 

brontekst. Ruusbroec heeft weliswaar bijzonder veel aandacht voor structuur, 

maar de integratie van een stapsgewijze aanpak waarbij in die mate toelichtingen 

en voorbeelden zoals in Wevels kapittel over ootmoed zijn ingezet, kan bij de 

Groenendaalse prior niet worden onderkend.189 

 

Naast de strategieën met een pedagogisch effect kunnen ook strategieën worden 

onderscheiden die een meer affectief effect tot doel hadden: het gebruik van 

specifieke beelden, het inzetten van een krachtig taalgebruik en de integratie 

van aansporende uitingen.  

Uit de analyses bleek dat Wevel in zijn kapittel over ootmoed specifieke 

beelden en een krachtig taalgebruik met betrekking tot het lijden van Christus 

heeft ingezet. Een typerend voorbeeld daarvan is de volgende passage: 

[E]nde hi dan voert ansiet dat sijn Heer sijn God heeft gheleden die 

scandelicste ende die bitterste ende die versmaetste doet die ye mensche 

leet, dat hi nau een droeppe bloets in sinen preciosen lichaem behielt, 

                                                           
187 Van Mierlo 1932a, 227. 
188 Van Mierlo 1932a, 227. De meeste verwijzingen naar autoriteitsfiguren zijn volgens de tweede 

optie opgezet en onderbouwen een uiteenzetting van Wevel. Zie bijvoorbeel de referentie aan 

David (Van Mierlo 1932a, 237), aan Gregorius (Van Mierlo 1932a, 227 en 244) en een ander heilich 

(Van Mierlo 1932a, 227) 
189 Over de strakke structuur die Ruusbroec hanteert, zie bijvoorbeeld Warnar 2003, 95. Warnar 

heeft het over de ‘architectonische Brulocht’. 
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ende dat sijn heilighe, preciose, scone, lieflic lichaem alsoe doergaet ende 

ghescoert was, dat men nau een punt van eenre naelden mochte vinden 

daer-an gheheels; ende si Hem die doot an-daden, die Hi van niet 

ghescapen had tot also groter eren als een salicheit mit Hem te besitten, 

ende Hi die bitter doot leet van minnen om die misdaet die si Hem 

misdaen hadden, die si Hem andaden; ende Hi vol trouwen was ghekeert 

tot hem die Hem dien doet anda<d>en, daer Hi henc anden cruce in so 

groter bitterliker scanden: sijn armen opgheloken hem te ontfaen; sijn 

hoeft neighede hem te cussen, sijn herte oploec hem daer in te woenen, 

sijn bloet ghestort hem daer in te wasschen […]190 

 

In de integratie van deze passage kan een specifiek retorisch gebruik van beelden 

worden onderkend. Dit retorische procedé heeft tot doel het publiek te 

overtuigen door specifieke emoties los te wekken.191 Het is bijzonder aannemelijk 

dat het publiek van Vanden twaelf dogheden zich door het voorgaande citaat 

emotioneel geraakt voelde: Wevel expliciteert erin nadrukkelijk hoe Christus 

omwille van de vele misdaden van de mens zichzelf heeft opgeofferd, bijzonder 

veel heeft geleden en de uiteindelijke kruisdood is gestorven. Met het integreren 

van dergelijke passages volgt Wevel het voorbeeld van Ruusbroec, maar 

tegelijkertijd wijkt hij er ook in zekere zin van af door de specifieke terminologie 

die hij aanwendt. Het gebruik van termen als scandelicste, bitterste, versmaetste, 

misdaet en misdaen, en groter bitterliker scanden met betrekking tot het lijden 

van Christus is bij Ruusbroec veel minder aanwezig. Dit suggereert dat Wevel 

zich nog nadrukkelijker door de affectieve impact van zijn uiteenzettingen liet 

leiden. Niet enkel de geschetste beelden, maar ook het gehanteerde taalgebruik 

in een tekst speelt immers een belangrijke rol bij het overtuigen van een publiek. 

Beide dragen actief bij aan het bewerkstelligen van de compunctio cordis.192 Het 

is aannemelijk dat Wevel dit als doel had met de integratie van dergelijke 

passages. Ook los van het thema van het lijden van Christus heeft Wevel scherp 

taalgebruik ingezet, meestal met betrekking tot het contrast tussen de goedheid 

van God en de zondigheid van de mens. Zo kon in de analyses hiervoor worden 

                                                           
190 Van Mierlo 1932a, 232. 
191 Het retorische gebruik van beelden werd al ingezet in de antieke retorica, waar het door 

Quintilianus energeia werd genoemd. Technieken uit de antieke retorica werkten ook door in 

de monastieke retorica. Zie Carruthers 1998, 130-132. 
192 Carruthers 1998, 103. 
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vastgesteld dat Wevel het heeft over de trouw van God en de ontrouw van de 

mens; de mens die God veel heeft misdaan, die ondankbaar is en die het 

nauwelijks waard is dat God hem trouw blijft.193 Wevel hanteert over het 

algemeen explicieter en scherper taalgebruik dan Ruusbroec en het is 

aannemelijk dat hij daarmee de compunctio cordis wilde stimuleren. 

Daarnaast bevat Wevels tekst aansporende uitingen. Herhaaldelijk moedigt 

Wevel zijn publiek aan om ootmoed en bij uitbreiding deugdzaamheid na te 

streven. Bij dergelijke uitspraken kiest hij voor het persoonlijk voornaamwoord 

wi, zoals in de volgende voorbeelden: ‘[O]pdat wi een waerachtich leven der 

doechden daer op stichten mochten’ en ‘[d]at wi aldus die duecht der 

oetmoedicheit ghecrigen moghen’.194 Daarmee volgt hij het voorbeeld van 

Ruusbroec die in zijn teksten ook voor wi heeft geopteerd.195 Door wi te 

gebruiken betrekt Wevel zijn eigen persoon in de aanmoedigingen en toont hij 

een grote betrokkenheid. Op die manier creëert hij een affectieve band met zijn 

publiek en kan hij het gemakkelijker ertoe aanzetten om net zoals hem ootmoed 

na te streven. 

De genoemde ingrepen kaderen allemaal binnen de affectieve spiritualiteit 

en heeft tot doel de innerlijke en emotionele beleving van het publiek aan te 

wakkeren. De affectieve spiritualiteit kwam vanaf Bernardus van Clairvaux op in 

monastieke milieus en verspreidde zich in de twaalfde eeuw over nagenoeg heel 

West-Europa. In de spiritualiteit van de Moderne Devotie kende ze een 

hoogtepunt.196 Door technieken te hanteren waarbij het affectieve asoect van de 

tekst nadrukkelijker naar voren komt, sluit Wevel met Vanden twaelf dogheden 

bij deze spirituele ontwikkelingen aan. 

  

                                                           
193 Zie hier onder meer de volgende twee passages: ‘[…] ende dat hem God dan soe ghetrouwe 

ghewest heeft, ende hi Hem so ontrouwe […] ende wat hi teghen Hem misdaen heeft […] (Van 

Mierlo 1932a, 228) en ‘[…] ende dat wi dan niet alleen Hem dies niet ghedan<c>t en hebben, dat 

onse Here onse God al dit wonder in menscheliker natueren ghewrocht heeft, mer dicwijl 

ondanckbaer ende verweten hebben, niet eens, mer menichwarven, dies wi qualike weert sijn; 

ende dat Hi ons ghespaert heeft in onsen sonden ende behoet’ (Van Mierlo 1932a, 232). 
194 Van Mierlo 1932a, respectievelijk 228 en 247. Zie ook paragraaf 2.2.1. 
195 Warnar 2003, 188; Mertens 1993a, 15. 
196 Zie onder meer Geurts 1984, 187; Van Engen 1988, 33-34; Mertens 1995, 210; Van ‘t Spijker 

1998, 115; Van Dijk 2014, 40. 
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3. Gelatenheid 
Dit hoofdstuk biedt inzicht in hoe Wevel kapittel 3 over gelatenheid heeft 

geschreven. In de onderstaande tabel staan de verschillende schrijfactiviteiten 

opgelijst die hij tijdens het schrijfproces heeft ondernomen. 

Schrijfactiviteit Ontleningen 

aan 

Ruusbroecs 

Brulocht 

Ontleningen aan 

de 

Middelnederlandse 

Reden 

Nieuwe 

tekststukken 

Compileren 5 19  

Bewerken 0 1  

Recycleren 0 0  

Weglaten 1 0  

Creëren   21 

Toelichten   13 

 

Het kapittel over gelatenheid omvat negenenvijftig tekststukken. Iets meer dan 

de helft van de tekststukken heeft Wevel zelf geschreven. In tegenstelling tot de 

kapittels over ootmoed en penitentie heeft hij zich hier op zowel de Brulocht als 

de Middelnederlandse Reden gebaseerd. Over het algemeen heeft hij zijn 

bronnenmateriaal vrij getrouw nagevolgd, zo blijkt uit het hoge aantal 

gecompileerde tekststukken in zijn ontleningen. 

In paragraaf 3.1. staat Wevels tekstuele omgang met Ruusbroec en de 

Brulocht centraal. Daarin analyseer ik de vijf gecompileerde passages en het ene 

tekststuk dat hij niet heeft overgenomen. Paragraaf 3.2. is gewijd aan de 

ontleningen aan de Middelnederlandse Reden. Daar bekijk ik het hoge aantal 

gecompileerde passages en het ene bewerkte tekststuk. In paragraaf 3.3. ligt de 

klemtoon op Wevels eigen stem en de passages die hij zelf heeft geschreven. 

Daarin ga ik na om welk type uiteenzettingen het gaat, welke thema’s ze 

belichten en hoe ze in Vanden twaelf dogheden zijn geïntegreerd. Paragraaf 3.4. 

gaat dieper in op Wevels conceptualisering van gelatenheid. Zowel in de 

ontleende passages als in de zelfgeschreven tekststukken bestudeer ik aan de 

hand van woordfrequentie- en woordveldonderzoek hoe Wevel gebruik heeft 

gemaakt van de terminologie omtrent laten en verwante terminologieën, zoals 

vertien en verlochenen. In bijlage 3 heb ik hetzelfde gedaan voor Ruusbroec, 

Eckhart en de anonieme maker van de Middelnederlandse Reden. Op basis 
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daarvan kan worden geanalyseerd welke accenten Wevel zelf heeft gelegd en hoe 

hij zijn bronteksten heeft nagevolgd met betrekking tot de verschillende 

terminologieën. Paragraaf 3.5. tot slot belicht vanuit een breder kader hoe 

kapittel 3 over gelatenheid tot stand is gekomen. Net zoals in het hoofdstuk over 

ootmoed relateer ik de ontstaans- en functioneringscontext van Vanden twaelf 

dogheden aan de getraceerde aanpassingen en veranderingen. Op die manier is 

het mogelijk inzicht te verkrijgen in de toe-eigeningsmechanismen die Wevel in 

het kapittel over ootmoed aan de dag heeft gelegd. 

 

3.1. Tekstuele omgang met Ruusbroec en de Brulocht 

3.1.1. Inleiding 

Gelatenheid vormt zowel in de Brulocht als in Vanden twaelf dogheden de derde 

deugd. Opvallend is dat de Groenendaalse prior in de stukken die specifiek 

gewijd zijn aan deze deugd consequent de vertien-terminologie heeft gehanteerd 

en laten en diens afgeleiden niet heeft ingezet. Pas in de overgang naar de vierde 

deugd heeft hij het over verduldicheit die uit ghelatentheit van wille voortkomt.197 

Op die manier laat Ruusbroec zien dat hij beide terminologieën – vertien en laten 

– als identiek beschouwt. In paragraaf 3.4. en in bijlage 3 wordt het gebruik van 

deze terminologieën geanalyseerd. 

In de Brulocht start de uiteenzetting over gelatenheid met de 

aaneenschakeling van ghehoersamheit aan vertijnghe eighens willen. Daarbij legt 

Ruusbroec uit waarom de ene deugd uit de andere voortvloeit: enkel de 

gehoorzame mens kan aan zijn eigen wil verzaken en daarom vormt 

gehoorzaamheid de basis voor de deugd die erop volgt. Vervolgens geeft 

Ruusbroec een korte omschrijving van wat vertijnghe eighens willen inhoudt: 

deze deugd bestaat erin dat de mens zijn eigen voorkeuren opgeeft en in alles de 

eer van God nastreeft. Daarbij volgt hij de wil van zijn overste na en streeft hij 

volgens het juiste oordeel naar de gemoedsrust van alle mensen met wie hij 

samenleeft. Op die manier kan hij de hovaardij overwinnen en in de hoogste 

graad ootmoedig worden. Uiteindelijk zal de wil van God en die van de mens één 

worden. 

                                                           
197 Alaerts 2014b, 89: ‘Ute gelatentheiden van wille comt verduldicheit’. 
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3.1.2. Compileren 

Ruusbroecs uiteenzetting over gelatenheid bevat zes tekststukken. Vijf daarvan 

heeft Wevel getrouw in Vanden twaelf dogheden overgenomen. De eerste twee 

staan aan het begin van Wevels kapittel en betreffen de al genoemde 

aaneenschakeling van gehoorzaamheid aan gelatenheid en de definitie van deze 

laatste deugd: 

Ute deser ghehoorsamheit 

comt vertijnghe eyghens willen 

ende eyghen goetdunckens. 

Want niemen en mach sijns 

willen vertijen in allen dinghen 

in eens anders wille dan die 

ghehoorsaem mensce, al 

machmen die uutwendighe 

werke werken en eyghens 

willen bliven. 

 

Ghi selt weten dat uut 

ghehoersamheit coemt 

vertijnghe eighens willen ende 

eighens goet-donkens. Want 

niement en mach sijns willen 

vertien in allen dinghen in eens 

anders wille, dan die gehoersam 

mensche, al mach men die 

uutwendighe werken ende 

eighens willen bliven 

Vertijinhe eyghens willen doet 

den mensce leven sonder 

verkiesen dit ochte dat, in 

doene ochte in latene, in 

vremder wijsen ochte onghelijc 

den heylighen hare leeren ochte 

haren levene; maer altoes na die 

eere ende na die ghebode gods, 

en na den wille sire prelate, 

ende na raste alle der menscen 

daer hi bi es, na gherechter 

besceentheit.198 

 

Vertijnghe eighens willen doet 

den mensche leven sonder 

verkiesen dit of dat in doen of in 

laten, ter ewigher eeren Gods, 

na den wille sijnre prelaten, 

ende na rade alder goeder 

menschen daer hi bi is, na 

gherechter bescheidenheit199 

Net zoals in het kapittel over ootmoed heeft Wevel de definitie van de deugd 

overgenomen. In de geciteerde tekststukken kunnen overleveringsgerelateerde 

variatie en aanpassingen die Wevel waarschijnlijk zelf heeft doorgevoerd worden 

onderkend. De overleveringsgerelateerde variatie laat ik buiten beschouwing, 

                                                           
198 Alaerts 2014b, 88. 
199 Van Mierlo 1932a, 256. 
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omdat ze niet bijdraagt aan het onderzoek naar de schrijfactiviteiten van Wevel. 

Wel ga ik in op de aanpassingen waarvan het waarschijnlijk is dat Wevel ze heeft 

gedaan. 

Een eerste aanpassing is zichtbaar aan het begin van de eerste ontlening, 

waar de formulering ‘ghi sult weten’ is toegevoegd. Door deze aanspreking te 

integreren wekt Wevel de aandacht van het publiek en wijst hij erop dat wat 

volgt belangrijk is. Het gaat om een constructie die Wevel herhaaldelijk in zijn 

traktaat heeft ingezet.200  

Aan het einde van de ontlening van de definitie is een tweede aanpassing 

zichtbaar. De frase ‘in vremder wijsen ochte onghelijc den heylighen hare leeren 

ochte haren leven; maer altoes na die eere ende na die ghebode gods’ is in 

Vanden twaelf dogheden weggelaten en vervangen door de constructie ‘ter 

ewigher eeren Gods’.201 Die formulering duikt eveneens geregeld op in Vanden 

twaelf dogheden en vormt waarschijnlijk een getuige van Wevels persoonlijke 

signatuur.202 

Tot slot zijn ook enkele minimale wijzigingen in de laatste zinnen van de 

ontleende definitie doorgevoerd. ‘Raste’ uit de Brulocht is in Vanden twaelf 

dogheden ‘rade’ geworden en ‘van alle der menscen’ is gewijzigd naar ‘alder goede 

mensen’.203 Die wijzigingen hebben kleine betekenisveranderingen tot gevolg: 

waar in de Brulocht nog wordt aangegeven dat de mens de gemoedsrust van alle 

mensen in zijn nabijheid moet nastreven, wordt dat in Vanden twaelf dogheden 

geformuleerd als het naleven van de raad van alle goede mensen in zijn 

omgeving.  

 

De andere drie gecompileerde passages bevinden zich in het midden van het 

kapittel. Na enkele uiteenzettingen waarvan verondersteld mag worden dat ze 

van Wevel zelf afkomstig zijn en waarin hij het onder meer over de 

                                                           
200 ‘Ghi selt weten’ en varianten hierop komen 16 keer voor in Vanden twaelf dogheden.  
201 Alaerts 2014b, 88 en Van Mierlo 1932a, 256. 
202 De telling op basis van Van Mierlo’s editie laat zien dat de constructie ‘ter ewigher eeren 

Gods’ of verwante constructies – zoals ‘Gode ter ewigher eeren’ en ‘om synre ewigher eren wille’ 

– 13 keer in Vanden twaelf dogheden voorkomen. 
203 Van Mierlo 1932a, 256 geeft in zijn variantenapparaat geen afwijkingen voor deze plaats aan. 

Guido de Baere merkt op dat volgens het editieprincipe lectio difficilior potior de lezing in de 

Brulocht de oorspronkelijke vormt. 
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ongheordenierde minne heeft, grijpt hij terug naar de Brulocht. De gecompileerde 

passages thematiseren de positieve aspecten van het verzaken aan de eigen wil: 

wie in doen, laten en lijden het verloochenen van de eigen wil nastreeft, zal in 

staat zijn om de ondeugd van hovaardij of hoogmoed te verdrijven en de deugd 

van ootmoed in hem volmaakt te laten worden. Op die manier wordt zoals al 

aangegeven God meester over de wil van de mens en kunnen de wil van God en 

die van de mens één worden. Om dat te illustreren gebruikt Wevel in navolging 

van Ruusbroec een beeld dat ook bij Paulus aanwezig is: de oude mens staat 

symbool voor de zondige mens, terwijl de nieuwe mens de idealen van de 

deugdzaamheid incarneert. De mens die zich voortaan van de zonden wil 

afkeren, onttrekt zich aan het juk van de oude mens en dost zich uit als de 

nieuwe mens die zich aan de wil van God onderwerpt.204 Omdat er geen 

significante trends met betrekking tot de toe-eigening van deze twee passages te 

noteren zijn en enkel overleveringsgerelateerde variatie zichtbaar is, ga ik hier 

niet verder op deze tekstukken in. 

 

3.1.3. Weglaten 

Eén passage heeft Wevel niet overgenomen uit de uiteenzetting over gelatenheid 

in de Brulocht. Het gaat om de volgende uitspraak van Christus en de korte 

toelichting die Ruusbroec eraan toekent: ‘Van desen spreekt Cristus: ‘Salich sijn 

die arme des geestes’, dat es die verteghen hebben haers eyghens willen, ‘want 

dat rijcke der hemelen es hare’’.205 De kans is groot dat deze weglating een 

ingreep van Wevel zelf betreft. Dezelfde uitspraak van Christus komt immers 

voor in de Middelnederlandse Reden en in zijn ontleningen aan deze bron heeft 

Wevel deze uitspraak wel overgenomen. Het is aannemelijk dat hij wilde 

                                                           
204 Dat beeld van de oude en de nieuwe mens is in twee Bijbelpassages terug te vinden. De eerste 

passage staat opgetekend in Efesiërs 4,21-24: ‘Want u hebt van Hem gehoord en u bent in Hem 

onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat u de oude mens moet afleggen, die van uw 

vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, en dat u zich moet 

vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is 

geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid’. De tweede passage bevindt zich in Kolossenzen 

3,9-10: ‘Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt 

vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper’. Graag dank ik Guido de Baere 

om zijn inzicht in deze passage met mij te delen. 
205 Alaerts 2014b, 88. 
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verhinderen dat zijn publiek tweemaal hetzelfde voorbeeld voorgeschoteld zou 

krijgen. Daarom heeft hij waarschijnlijk slechts aan één van zijn hoofdbronnen 

het desbetreffende citaat ontleend. 

 

3.2. Tekstuele omgang met de Middelnederlandse Reden 

3.2.1. Inleiding 

Naar de inhoud van de Middelnederlandse Reden is tot nog toe amper onderzoek 

verricht; ook het thema gelatenheid is in deze tekst nog niet voor het voetlicht 

gehaald. De kapitteltitels van de Middelnederlandse Reden laten zien dat deze 

deugd in drie hoofdstukken – kapittel 2, 16 en 18 – een centrale plaats inneemt. 

De totstandkoming van deze kapittels is vrij complex. Daarom licht ik die hierna 

kort toe, vooraleer ik de ontleningen aan de Middelnederlandse Reden in kaart 

breng. 

Het tweede kapittel in de Middelnederlandse Reden, ‘Van onghelaten 

menschen’, bestaat uit een bewerkte versie van de kapittels 3, 4 en 5 van de 

Erfurter Reden.206 De kapittels 3 en 4 zijn aan gelatenheid gewijd, kapittel 5 gaat 

over wat het wezen van de mens goed maakt. Dat laatste kapittel is vrij kort en 

sluit inhoudelijk direct aan bij de twee voorgaande kapittels, hetgeen 

vermoedelijk de reden vormt waarom de maker van de Middelnederlandse Reden 

dit kapittel ook in zijn uiteenzetting over gelatenheid heeft geïntegreerd. 

Kapittel 16 uit de Middelnederlandse Reden, getiteld ‘Vanden wesenden gode en 

ghelaten wille godes’, is gedeeltelijk naar kapittel 21 van de Erfurter Reden 

gemodelleerd.207 Kapittel 21 bestaat uit een aantal beschrijvingen waarin de 

inspanningen die de mens moet ondernemen om tot God te komen centraal 

staan. Gelatenheid maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. Kapittel 18 uit de 

                                                           
206 Deze kapittels zijn respectievelijk ‘Von ungelassenen Leuten, die voll Eighenwillens sind’, 

‘Vom Nutzen des Lassens, das man innerlich und äußerlich zollziehen soll’ en ‘Beachte, was das 

Wesen und den Grunt gut macht’. Zie Quint 1963, 139. 
207 Kapittel 21 heeft als titel ‘Vom Eifer’. Kapittel 16 uit de Middelnederlandse Reden bevat in het 

Brussel-afschrift nog fragmenten uit kapittel 20 van de Erfurter Reden, ‘Von unsers herren 

lîchamen, wie man den nemen sol ofte und in welher wîse und andâht’, waarin het sacrament 

van de eucharistie als thema centraal staat. 
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Middelnederlandse Reden, met als titel ‘Van verduldigher ghelatenheid’, is op 

(pseudo-)Eckhartiaans prekenmateriaal gestoeld.208  

Kapittel 2 uit de Middelnederlandse Reden vormde voor Wevel de basis voor 

zijn derde kapittel. Kapittel 16 uit de Middelnederlandse Reden, waarin het zich 

inspannen om tot God te komen als de centrale boodschap wordt geformuleerd, 

heeft hij achterwege gelaten. Wel heeft hij kapittel 18 uit de Middelnederlandse 

Reden gerecupereerd en in het vierde kapittel over verduldicheit ondergebracht. 

Daarin bespreekt hij hoe de mens gelaten en lijdzaam zijn lot dient te ondergaan 

en dit naar het voorbeeld van Christus die zichzelf zonder verzet voor de 

mensheid heeft opgegeven.209 In de volgende paragraaf concentreer ik me enkel 

op kapittel 3 uit Vanden twaelf dogheden. 

 

3.2.2. Compileren 

Negentien passages uit de Middelnederlandse Reden heeft Wevel getrouw 

overgenomen in Vanden twaelf dogheden.210 Twee types thematische aanpassingen 

kunnen daarin worden onderkend. 

De eerste betreft de toevoeging van de term minne of een synoniem, zoals in de 

volgende twee voorbeelden: 

[…] dat des 

menschen ghe-

moede groot sy 

ende seer ver-

heuen tot god211 

Dat is dat des 

menschen ge-

muede / groot 

ende seer ver-

heuen is te gode212 

[…] dat des 

menschen ghe-

moede groet ende 

seer verheven si te 

Gode mit 

minnen.213 

 

[…] want soe wie 

god aen- / hangt 

dien gont god alle 

Soe / wie aen god 

hanghet dien 

hanget god alle 

Want die an Gode 

hanct mit 

minnen ende 

                                                           
208 Zie daarvoor Quint 1963, 139-140; Ubbink 1978, 166 en Scheepsma 2013, 137.  
209 Daaruit blijken de nauwe betekenisbanden tussen gelatenheid en lijdzaamheid, zie ook 

Willeumier-Schalij 1990, 226-230. 
210 De daarin aangetroffen variatie kan opnieuw in twee categorieën worden opgedeeld: 

overleveringsgerelateerde variatie en aanpassingen door Wevel zelf. Net zoals hiervoor ga ik 

enkel in op deze laatste categorie. 
211 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 12v. 
212 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 138r. 
213 Van Mierlo 1932a, 262. 
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goet ende alle / 

duecht214 

duecht / aen ende 

ale guet ende alle 

doget215 

 

mit love, God 

stortet alle goet in 

hem.216 

In beide passages expliciteert Wevel aan de hand van de toevoegingen dat God 

met minne moet worden aangehangen. In de tweede passage heeft hij dat 

bovendien gedaan door middel van een doublet, waarin de termen minne en love 

zijn ingezet. De minne is een thema dat Wevel herhaaldelijk heeft ingezet, zowel 

in de door hem toegeëigende ontleningen als in zijn zelfgeschreven passages.  

De tweede thematische aanpassing is gerelateerd aan de toevoeging van de 

term eenperlike, zoals in het volgende voorbeeld: 

Daer op set allen / 

begheerten dat v 

god groot werde 

ende dat / allen 

vwen eernst ende 

vlyte vmmer / seer 

sy tot god217 

 

Daer op stec alle / 

dijn scolderen en 

dijn vlite dat di 

god groot werde218 

Daer-op set al uu 

studieren ende 

uuwen eernst 

eenperliken: dat 

uu God groet 

werde.219 

Hoewel het slechts om een minimale aanpassing gaat, is het vrij zeker dat daarin 

Wevels signatuur mag worden onderkend. Het is een term die typisch voor 

Wevel is: in Vanden twaelf dogheden kunnen verder nog vijftien attestaties 

worden aangetroffen; in tien gevallen clustert  de term samen met oefenen of een 

afgeleide, waardoor de combinatie eenperlik oefenen of zich gestadig oefenen 

wordt verkregen.220 Iets gelijksoortigs is zichtbaar in het voorgaande citaat, 

waarin staat dat de mens zijn concentratie en ernst gestadig op God moet 

richten.  

 

                                                           
214 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 12v. 
215 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 138v. 
216 Van Mierlo 1932a, 262. 
217 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 12v. 
218 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 138r. 
219 Van Mierlo 1932a, 262. 
220 In het volledige oeuvre van Ruusbroec komt de term eenperlike slechts vier keer voor. 
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3.2.3. Bewerken 

Eén bewerkte passage kan worden onderkend. Het gaat om het begin van het 

kapittel over gelatenheid uit de Middelnederlandse Reden, dat Wevel aan de hand 

van inbeddingsaanpassingen heeft aangepast: 

Die menschen 

spreken ja ick 

wou- /det wel dat 

ick soe wel met 

goede / ware ende 

dat ick veel 

penetencien / 

dede als ander 

minschen doen oft 

/  ick woude dat 

ick alsoe aerm 

waer / oft ic woude 

dat ick daer oft 

daer / woude waer 

of alsus of alsoe of 

my en / ghesciet 

nummermer recht 

ick / moet jn 

alleynden syn oft 

in een / closter 

dan ghesciet my 

recht inder / 

waerheyt dat siit 

ghy al seluer het / 

es eyghen wille al 

en weet ghy dat / 

niet221  

 

VEle lude 

preken heer Jc 

wolte dat mi alsoe 

/ wael mit gode 

waer ende dat ic 

vele aendacht mit 

gode / had als 

ander lude 

hebben Of ic 

wolte alsoe arm / 

wesen of ic woude 

daer of daer siin 

of ic en doen / 

aldus of alsoe of 

mi en wert 

nymmer recht Jc 

moet in / ellende 

siin of in eenre 

clusen oft in een 

cloester Dan / 

ghesciet mi alre 

eerste recht Inder 

waerheit dit bistu 

/ al seluen in diin 

eyghen wille 

dattu lettet al en 

wetes / du des 

niet222  

 

Ende hi heeft so 

veel verkiesens, 

nu dit nu dat. So 

soude hi gaerne 

groten smaec 

hebben ende wel 

mit Gode wesen; 

dan soude hi 

gaerne groten 

toekeer hebben te 

Gode wart, als 

ander lude. Nu 

soude hi gaerne 

een arm mensche 

wesen; dan soude 

hi gaerne in een 

cluse wesen of in 

een cloester, ende 

dan donct hem, 

dat hem  recht 

schiede. Inder 

waerheit, dit bistu 

al selve; ende het 

is eighen-wil, al en 

weetstuus niet, 

noch al en doncs 

di niet.223 

 

De Middelnederlandse Reden heeft, in navolging van de Erfurter Reden, een 

anekdotisch begin. Beide afschriften van de Middelnederlandse Reden 

thematiseren hoe mensen verkeerdelijk denken dat ze gelaten zijn en klagend 

                                                           
221 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 10r. 
222 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 136v. 
223 Van Mierlo 1932a, 256. 
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bij Eckhart te rade komen: ‘Die menschen spreken’ en ‘Vele lude preken’.224 Dat 

anekdotische begin past in feite niet helemaal in het kaderwerk dat Wevel voor 

ogen stond en hij heeft het tekststuk dan ook omgevormd, zodat het aansluit bij 

zijn vorige uiteenzetting waarin hij de eighen mensche bespreekt. In het 

aangepaste tekststuk heeft hij het niet over mensen die zichzelf beklagen, maar 

gaat hij verder met het opnoemen van de eigenschappen van de eighen mensche. 

Daarbij verwijst Wevel telkens met hi naar de eighen mensche: ‘Ende hi heeft so 

veel verkiesens, nu dit nu dat’.225 In de Erfurter en Middelnederlandse Reden 

daarentegen komt eerst Eckhart aan het woord en daarna de onghelaten 

menschen, die bij hem hun beklag komen doen. Die inbeddingsaanpassing 

illustreert dat Wevel een duidelijke preoccupatie met zijn tekst en publiek had. 

Hoewel het slechts om een minimale aanpassing gaat, laat ze zien dat Wevel 

bekommerd was om de logische en consequente opbouw van zijn tekst. 

 

3.3. Wevel zelf aan het woord 

3.3.1. Creëren 

In eenentwintig passages die Wevel zelf geschreven heeft, bespreekt hij extra 

facetten van gelatenheid in het bijzonder en deugdzaamheid in het algemeen. 

Die passages hebben niet altijd een link met de voorgaande tekststukken en 

bevatten soms nieuwe informatie. Ten opzichte van het kapittel over ootmoed 

waarin Wevel herhaaldelijk zelf aan het woord komt, kunnen hier geen 

persoonlijke maar enkel thematische tekststukken worden onderkend. Twee 

specifieke thema’s heeft hij in deze stukken herhaaldelijk aan het thema van 

gelatenheid gekoppeld: de hel en de minne.  

Het thema van de hel komt het nadrukkelijkst aan bod via een idee dat Wevel 

via Ruusbroec aan Bernardus ontleend heeft: ‘Want, doet en-wech eighen wil, 

als sinte Barnaert seit, ende en is gheen hel: in wat mochte dat helsche vier 

barnen, dan in eighen wil?’226 Die passage stelt dat Benardus het concept van de 

eigen wil aan dat van het helse vuur heeft gekoppeld: mocht er geen eigen wil 

                                                           
224 Middelnederlandse Reden, respectievelijk Brussel-afschrift, f. 10r en Deventer-afschrift 136v. 
225 Van Mierlo 1932a, 256. 
226 Zie daarvoor Pasc. 3.3. Graag dank ik Wim Verbaal om zijn inzichten in deze idee met mij te 

delen. 
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meer zijn, dan zou het helse lijden evenmin nog bestaan. In Vanden twaelf 

dogheden zijn negen attestaties van ‘hel’ of afgeleiden te traceren, daarvan 

bevinden drie zich in Wevels zelfgeschreven tekststukken over gelatenheid. 

Hoewel niet heel frequent genoemd, stelt Wevel de hel en het daarmee 

samenhangende eeuwige lijden expliciet voor als een ultiem afschrikkingmiddel 

voor zij die hun eigenheid niet willen afzweren. De koppeling tussen de 

eigenheid en de hel is met twee attestaties ook in Ruusbroecs oeuvre te vinden: 

‘Ende eighen wille maect de hille’ (Dat rijcke der ghelieven) en ‘[...] dat die 

helsche vreese comt van eyghenre minnen die si tot hem selven hebben’ (Vanden 

blinckenden steen).227 Bij Eckhart en in de Middelnederlandse Reden daarentegen 

is dit beeld niet te traceren. Het is dus aannemelijk om in Wevels 

uiteenzettingen Groenendaalse invloed te zien. 

Net zoals in het kapittel over ootmoed heeft Wevel herhaaldelijk de minne in 

zijn uiteenzettingen over gelatenheid gethematiseerd. Daarvoor heeft hij zich 

naar alle waarschijnlijkheid laten leiden door Ruusbroecs oeuvre, waarin de 

minne een primordiale rol speelt.228 Daarbij maakt hij een onderscheid tussen de 

gheordenierde minne, een essentiële eigenschap om tot God te komen, en de 

ongheordenierde minne, een eigenschap van de ongelaten mens.229 Het is 

waarschijnlijk dat Wevel deze concepten aan Ruusbroec heeft ontleend; in de 

Middelnederlandse Reden komen ze helemaal niet voor. De Groenendaalse prior 

zet het concept van de gheordineerde minne in Vanden XII beghinen in.230 Het 

begrip ongheordenierde minne kan in totaal zelfs eenentwintig keer in 

                                                           
227 Zie daarvoor respectievelijk Alaerts 2014a, 23 en Noë 2014a, 176. 
228 Over de minne bij Ruusbroec, zie onder meer Van Nieuwenhove 2003, 121-122, 136-138 en 166-

170; Blijlevens 2007, 70-73; Faesen 2007, 32-33 en 62-64; Van Nieuwenhove 2012, 277-281; Kikuchi 

2014, 246-253. Wiseman 1984, 86-99 heeft het specifiek over het thema van de minne in de 

Brulocht.  
229 Zie bijvoorbeeld Van Mierlo 1932a, 257: ‘Want die beter is dan ghi dien soudi te recht meer 

minnen; want hem God meer wint. Ende also soudi meer doghen mit hem dan mit uu. Want 

wat dat God meest mint, dat soude wi meest minnen’ en Van Mierlo 1932a, 258: ‘Want also veel 

als wi Gode minnen ende behaghen, also veel sel wi ons selven minnen gheordenierdelike. 

<Ende also wi eighentheyt na wise der ongheordentheit selen vertien>, also sellen wi eighentheit 

begheren ende behouden na wise der gheordeniertheit’. 
230 Ruusbroec heeft het in Vanden XII beghinen onder meer over ‘gheordende minne’ (659) en 

‘gheordent te syne in liefden’ (690), zie daarvoor Kors 2014. 
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Ruusbroecs oeuvre worden geattesteerd.231 Bijzonder is dat geen enkele van die 

attestaties in de Brulocht staat. Daardoor wordt opnieuw duidelijk dat Wevel de 

andere werken van Ruusbroec goed moet hebben gekend of via de 

Groenendaalse prior zelf in aanraking met deze concepten is gekomen. 

Naast de thematische aspecten blijkt dat Wevel ook hier specifieke beelden, 

krachtige formuleringen en aansporingen aan het adres van zijn publiek heeft 

ingezet. Dat is in het bijzonder zichtbaar aan het einde van het kapittel. Daarin 

koppelt Wevel eigenheid aan het kwaadste beest en venijn dat er bestaat:  

Laet ons dan blidelike onser eighentheit vertien. Want si is dat quaetste 

beest ende dat quaetste venijn[t] dat wesen mach. Want also veer alst in 

hoer is, so soudse Gode gaern ontroven sijn macht ende sijn wijsheit ende 

sijn gherechticheit.232 

 

Wevel spoort zijn publiek expliciet aan om afstand van de eigenheid te doen. De 

reden daarvoor expliciteert hij aan de hand van een scherpe formulering: wie 

eigenheid behoudt, wil God van zijn macht, wijsheid en gerechtigheid ontroven. 

In een volgende passage gaat Wevel daarop verder in: 

Want si soude gaern sien, dat God niet en wrake of niet en soude weten, 

of niet en conste ghewreken hoer sonden. Want daer si woude, dat God 

niet en conste gewreken hoer sonden, daer woudse dat Hi niet machtich 

en waer. Ende daer Hi se niet en soude weten, daer woudse, dat Hi niet 

wijs en waer. Ende daer Hi se niet en wrake, daer woudse dat Hi nie<t> 

gherecht en waer.233  

 

Wevel expliciteert in het voorgaande citaat herhaaldelijk dat de mens niet mag 

willen dat de zonden door God niet gewroken worden, omdat dat zou betekenen 

dat ze zijn macht, wijsheid en gerechtigheid niet erkennen. Dat Wevel termen 

zoals wraak en wreken gebruikt, is uitzonderlijk. In totaal kunnen acht 

attestaties in Vanden twaelf dogheden worden getraceerd, waarvan er zich vier in 

de bovenstaande passage bevinden. Door de herhaling van zonden wreken te 

laten volgen op een passage waarin eigenheid wordt verbonden aan het 

kwaadste beest en het kwaadste venijn, is het aannemelijk dat Wevel ook hier 

                                                           
231 Die attestaties zijn als volgt verdeeld: acht in Beghinen, vijf in Tabernakel, twee in Ghelove, 

twee in Spiegel, één in Steen, één in Trappen, één in Becoringhen, één in Sloten. 
232 Van Mierlo 1932a, 263. 
233233 Van Mierlo 1932a, 263. 
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een link wilde leggen: wie eigenheid behoudt en op die manier zonden pleegt, 

zal met Gods wraak worden geconfronteerd.  

 

Om zijn zelfgeschreven passages in zijn tekst te integreren, heeft Wevel gebruik 

gemaakt van bepaalde technieken, namelijk het inzetten van autoriteitsfiguren, 

retorische vragen en specifieke verbindingswoorden.  

In deze passages heeft Wevel één keer een beroep gedaan op een 

autoriteitsfiguur. Het gaat om Bernardus’ koppeling van de eigen wil aan de hel, 

een idee die hij via Ruusbroec aan Bernardus heeft ontleend.234  

Verder is zichtbaar hoe Wevel twee keer een nieuw concept lanceert aan de 

hand van retorische vragen: ‘Wat is een eighen mensche […]’ en ‘Wat is 

ongheordenierde minne tot ons selven?’235 Door het stellen van dergelijke vragen 

wakkert Wevel de aandacht van het publiek aan en wijst hij hen impliciet erop 

dat hij in wat volgt een belangrijke boodschap zal weergeven. Beide concepten 

getuigen van Ruusbroecs invloed. Aangezien ik hiervoor al de ongheordineerde 

minne heb besproken, ga ik hier enkel in op de eighen mensche.  

Het concept van de eighen mensche definieert Wevel als iemand die niet met 

God noch met de mensen in eenheid leeft. Het gaat om een persoon die zichzelf 

in die mate liefheeft dat hij zichzelf niet kan opgeven: ‘[...] dan die niet ghemeen 

en is mit Gode en mitten menschen [...] Want hi hout so veel van hem selven, 

dat hi hem qualiken ghelaten can’.236 Door het concept op die manier te 

omschrijven creëert Wevel een binaire oppositie, waarbij de termen eighen en 

ghelaten met elkaar worden gecontrasteerd.237 Die oppositie is niet nieuw ten 

                                                           
234 Van Mierlo 1932a, 256. 
235 Van Bork e.a. 2012, [retorische vraag]: ‘Term uit de stijlleer voor een onechte vraag, ook wel 

interrogatio genoemd. De spreker of schrijver verlangt geen antwoord, maar gebruikt de 

vraagvorm om meer nadruk op het gezegde te leggen of om zijn publiek aan het nadenken te 

zetten. De citaten komen respectievelijk uit Van Mierlo 1932a, 256 en 257. 
236 Van Mierlo 1932a, 256. Het Middelnederlands Woordenboek definieert de eigen mens als 

iemand die ‘in dienst van de wereld’ staat en die een ‘slaaf van zichzelf’ is. 
237 Het is opvallend dat onghelaten of een variant daarop bij Wevel afwezig is, terwijl het wel als 

antoniem voor ghelaten in de Brulocht en de Erfurter en Middelnederlandse Reden is ingezet. 

Het is niet duidelijk waarom onghelaten in Vanden twaelf dogheden niet voorkomt. De titels van 

de kapittels brengen geen uitsluitsel: waar de Erfurter Reden en Middelnederlandse Reden een 

vorm van ongelaten inzetten, kiest Wevel voor de positieve aanpak: ‘Van ghelatenheit eigens 

willen’. Dat kadert natuurlijk in de opzet van zijn tekst: hij schrijft over deugden en kondigt de 

materie alsdusdanig aan. Op andere plaatsen waar ongelaten of een vorm daarvan in de Redens 
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opzichte van zijn bronnenmateriaal: ook in de Brulocht en de Middelnederlandse 

Reden wordt eigenheid expliciet als een obstakel voor gelatenheid genoemd, 

maar onghelaten wordt er vaker ingezet, terwijl deze term bij Wevel afwezig is. 

De constructie eighen mensche komt in Wevels oeuvre twee keer voor. In 

Ruusbroecs oeuvre gaat het om één attestatie, en wel in Vanden vier becoringhen, 

waar het eveneens in de context van ongelatenheid is gebruikt.238 In de 

Middelnederlandse Reden noch in het oeuvre van Eckhart is een attestatie van 

eighen mensche of een variant daarop terug te vinden. Met een zekere 

terughoudendheid kan hier worden geopperd dat Wevel zich voor het concept 

van de eighen mensche misschien door zijn Groenendaalse leermeester heeft 

laten inspireren. Die inspiratie kwam mogelijkerwijze op een andere manier tot 

stand dan tijdens het ontlenen aan een handschriftelijke legger: zo is het 

mogelijk dat Ruusbroec de term eighen mensche tijdens zijn mondelinge 

uiteenzettingen misschien vaker heeft gebruikt dan in zijn schriftelijke werken 

en dat Wevel ze op die manier aan de Groenendaalse prior heeft ontleend.239 

Andere tekststukken binnen deze categorie van zelfgeschreven passages 

belichten geen specifiek concept als wel een breder beeld, zorgen voor 

nuancering, kijken vanuit een ander perspectief of geven een bijkomende 

gedachte mee die het publiek verder moet aansporen om gelatenheid na te 

streven en eigenheid op te geven. Sommige passages heeft Wevel eveneens via 

een of meerdere retorische vragen ingezet:  

Ende welc is meer te haten, dan eighentheit, die ons also veel liefs en leets 

ende verdriets doet, dat wi ons herte ende ons ghemoede vrilic ende 

gheheellic niet en conen te Gode oprechten als wi willen? Ende wat mint 

God meer in ons dan gheheelheit ons selfs, ende dat Hi sonder hinder 

mochte werken sinen liefsten wille in ons?240 

 

                                                           
voorkomt, heeft Wevel die passage niet overgenomen. Mogelijk vond hij een afgeleide van 

eighen of eighentheit een voor zijn publiek beter en betekenisvoller alternatief om de veeleer 

abstracte term ghelaten mee te contrasteren: zo worden eighen en afgeleiden bijzonder frequent 

aangewend in Vanden twaelf dogheden en diens bronnen en kan ervan uit worden gegaan dat 

het contemporaine publiek goed wist wat de concrete betekenis van deze termen was. 
238 Zie Noë 2014b, 196: ‘Ende dat es de ander wise, daer de viant de eyghene menschen mede 

becort, die onghelatens willen sijn ende hem selven besitten met ongheordender liefden die si 

tot hem selven hebben’. 
239 Over Ruusbroecs lessen in Groenendaal, zie Warnar 2003, 219. 
240 Van Mierlo 1932a, 257-258. 
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Ende wat haet God meer inden mensche dan eighen wil?241  

 

Het stellen van vragen heeft ook hier een appellerende functie: het publiek voelt 

zich door de vraagsteller aangesproken en zal met verhoogde aandacht het 

vervolg recipiëren.  

De eerste geciteerde vraagstelling bestaat uit twee retorische vragen die in 

balansvorm zijn opgesteld. Door het schrappen van mogelijke afleidende 

nuances en tussenstadia kiest Wevel voor de rechttoe-rechtaanaanpak en krijgt 

de mens een eenvoudige keuze voorgeschoteld: of de mens kiest voor God en 

geeft zijn eigenheid op of hij behoudt zijn eigenheid en verliest God daarmee.  

Aan de hand van de tweede geciteerde vraagstelling expliciteert Wevel Gods 

standpunt: hij haat niets sterker in de mens dan wanneer die aan zijn eigen wil 

blijft vasthouden. De verwijzing naar God en diens visie moet de mens er nog 

nadrukkelijker toe aanzetten om de eigen wil snel op te geven. Ter verdere 

illustratie verwijst Wevel naar Bernardus’ koppeling van de eigen wil aan de hel. 

Andere passages introduceert Wevel via specifieke verbindingswoorden zoals 

want, ende en mer. Dat is zoals bij de toelichtende passages, met als verschil dat 

hier nieuwe gegevens of informatie vanuit een andere invalshoek wordt 

meegedeeld. Een voorbeeld daarvan kan in het volgende citaat worden 

aangetroffen:  

Mer als hem donct dat hi in <uutwendighen> dinghen, of werken, 

enighem orber doen mach, het si yement te helpen te Gode-waert, of 

sieken te dienen of werke van minne te werken, hoe groet gheneichtheit 

dat hi heeft tot eenvoudicheit, hi keert hem blidelike uut, daer hi hopet 

enighe vrucht te doen.242  

 

In het stuk dat aan deze frase vooraf gaat, beklemtoont Wevel in navolging van 

zijn bronnen dat het belangrijk is om zich van de wereld af te keren en uiterlijke 

zaken achterwege te laten. Met mer, die dit tekststuk inleidt, brengt hij evenwel 

een belangrijke nuance aan: als de mens merkt dat hij in Gods naam barmhartige 

werken kan doen, dan wordt hij daartoe aangemoedigd. De voorwaarde daarvoor 

is dat de mens zich op God blijft richten en geen eigen voordeel uit de gedane 

                                                           
241 Van Mierlo 1932a, 256. 
242 Van Mierlo 1932a, 260. 
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werken wil halen. Gebeurt dat wel, dan moet hij zich zo snel mogelijk terug op 

God oriënteren.243 Die bekommernis sluit aan bij de visie van Ruusbroec, die het 

belang van werken en oefenen in het kader van de deugdenbeoefening had 

onderstreept. Ruusbroec trok bijvoorbeeld sterk van leer tegen de valse ledicheit 

en zij die weigerden om deugden te beoefenen.244 Wevel gebruikt het concept 

van valse ledicheit niet, maar hij lijkt Ruusbroecs afkeer ervoor op een subtiele 

en positieve manier in zijn tekst te hebben geïntegreerd: de mens doet er goed 

aan om zich van het wereldse af te keren, maar het is eveneens goed dat hij 

deugdzame werken in het teken van God stelt. Door zijn visie op die manier te 

formuleren vermijdt hij een eventueel misverstand dat hij zijn publiek exclusief 

zou aanmoedigen om de wereld achter zich te laten en zich van deugdenwerking 

niets meer aan te trekken.  

 

3.3.2. Toelichten 

Dertien tekststukken zijn toelichtend van aard. In die passages voorziet Wevel 

extra uitleg bij een voorgaande passage of bereidt hij zijn publiek voor op een 

idee of concept dat nog moet komen. Net zoals in het kapittel over ootmoed 

maakt Wevel gebruik van de volgende drie technieken: toelichtende 

verbindingswoorden en –zinnen, vooruit- en terugverwijzingen en het noemen 

van autoriteitsfiguren. 

Via toelichtende verbindingswoorden en –constructies kondigt Wevel aan 

dat hij het voorgaande wil verduidelijken. Herhaaldelijk gebruikt hij de 

formulering ‘dat is’, gevolgd door extra uitleg, zoals in het volgende citaat:  

In der waerheit, du en vlieste di selven ende laetste di in den eersten, dat 

is, du en laetste di selven onordelike te minnen ende eighentlike te 

besitten inden dingen.245  

 

De kans bestaat erin dat Wevel vreesde dat de aan de Middelnederlandse Reden 

ontleende frase voor verwarring zou kunnen zorgen. Mogelijk was hij niet geheel 

                                                           
243 Van Mierlo 1932a, 260: ‘Ende al keert hi hem uutwart, hi pijn hem binnen te bliven, ende 

eenperlic sijn oghen te Godewert te hebben. Ende wanneer hi ghevoelt, dat hi anderswaer 

ghekeert is, ende dies ghewaer-wart, so keert hi hem haestelike te Gode-wart mit groter 

onweerdicheit op hemselven, dat hi so onghestadich is.’ 
244 Zie daarvoor onder meer Burger 1993, 37-38; Kikuchi 2014, 76-86.  
245 Van Mierlo 1932a, 257.  
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ervan overtuigd dat zijn publiek de semantische lading van ‘vlieste die selven’ 

volledig zou kunnen vatten. Het is aannemelijk dat hij daarom de betekenis van 

de zin uit de Middelnederlandse Reden in een bijkomende toelichting heeft 

geëxpliciteerd. Een andere frequent gebruikt toelichtend verbindingswoord is 

‘want’. Een illustratie daarvan staat in het citaat hierna:  

hoe hi vorder gaet, hoe hi min vijnt dat hi soect, als een die sijns weechs 

is verdwaelt: hoe verre hi vorder-gaet, hoe hi meer verdwaelt. Want so hi 

meer verkiest dit of dat, so hi meer eighens behout; ende so hi meer 

eighens behout, so hi vorder verdwaelt.246  

 

Mogelijk wilde Wevel opnieuw anticiperen op eventuele misverstanden of 

twijfels bij zijn publiek: de bewoordingen verdergaan, zoeken en verdwalen laten 

niet meteen duidelijk zien dat de thematiek van gelatenheid in deze ontlening 

centraal staat. Wevel biedt daarvoor een oplossing: aangezien zijn publiek al 

vertrouwd is met de idee dat de wil om eigen voorkeuren na te streven een 

laakbare houding betreft, koppelt hij die gedachte aan de betekenis van eighens 

behout. Zichzelf willen behouden verbindt hij vervolgens expliciet aan 

verdwaelen. Op die manier wordt eighens behout vanuit de visie op gelatenheid 

via de notie van verdwaelen in een negatief daglicht geplaatst. 

Een terugverwijzing is zichtbaar in het volgende citaat, waarin Wevel de term 

haestelike uit de Middelnederlandse Reden heeft hernomen:  

Ende so waer ghi uu vijnt, daer laet uu haestelike. Want so ghi uu 

haesteliker laet, so ghi uu lichteliker selt laten moghen. Ende so ghi 

uu dicker laet, so ghi hebliker selt wesen uu te laten, ende altoes 

meer ter eren Gods puerliken, dan om die duecht.247  

 

Wevel grijpt de term haestelike uit de Middelnederlandse Reden aan om het 

belang van zich te laten nog sterker te benadrukken en de wijzen om daartoe te 

komen nogmaals te expliciteren: hoe sneller de mens zich laat, hoe 

gemakkelijker het voor hem wordt; en hoe vaker hij het doet, hoe vaker hij 

geneigd zal zijn het te doen en dit niet om de deugd zelf te bereiken, maar puur 

ter ere van God. 

                                                           
246 Van Mierlo 1932a, 257.  
247 Van Mierlo 1932a, 261. 
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Een vooruitverwijzing staat in Wevels opstap naar de tweede ontlening aan 

de Brulocht:  

Ende also die eighen mensche hem selven niet wel ghelaten en can, 

hi en hebbe liever dat men hem volghe dan dat hi yement volghede, 

want hi is hoveerdich, also een mensche vertiende eighens willen 

heeft liever ende is meer gheneicht te volghen, dan dat men hem 

volghede, het si in doen of in liden of in laten. Ende daer wert in hem 

oersake ende materie der hoveerdicheit alte-mael verdreven [...]’.248  

 

In de Brulocht stelt Ruusbroec onomwonden dat het verzaken aan de eigen wil 

ertoe zal leiden dat iemands hovaerdicheit of hoogmoed zal verdwijnen. Wevel 

opteert ervoor om de notie hoogmoed eerder in zijn tekst te introduceren en te 

contextualiseren: wie zich niet kan laten, heeft liever dat iemand hem volgt dan 

dat hij zelf moet volgen, een opvatting die uit een hoogmoedige houding 

voortvloeit. In zijn toelichting legt Wevel eerst expliciet de link tussen een eighen 

mensche en hoveerdich als diens karaktereigenschap. Daarna neemt hij pas 

Ruusbroecs stuk over en stelt hij, in navolging van hem, dat gelatenheid 

hoogmoed zal verdrijven. Op die manier heeft Wevel dus een tussenstap 

gecreëerd. 

Tot slot is er ook de integratie van autoriteitsfiguren. In vergelijking met het 

kapittel over ootmoed steunt Wevel hier veel minder sterk op het gezag van 

autoriteiten. Slechts één keer verwijst hij naar een autoriteitsfiguur, met name 

Paulus. Dat doet hij na een ontleende passage in de Middelnederlandse Reden 

waarin gethematiseerd wordt dat een doorgedreven gelaten houding ertoe kan 

leiden dat iemands goede werken nog beter en zelfs goddelijk kunnen worden. 

Die idee licht hij toe aan de hand van Paulus: 

jn allen vwen 

wercken / ende jn 

allen vwen laten 

jnder waer- / heyt 

hoe ghy des meer 

hebt hoe alle v 

werc- / ken beter 

syn ende meer 

godlycker worden 

in allen dinen 

dingen Jnder / 

waerheit hoe du 

des meer hebst 

hoe alle dine 

werken / meer 

goet siin ende 

godlic werden 

Holt di  aen god / 

Ende daer-om 

doet al dat ghi 

doet ende laet 

inder waerheit. 

Hoe ghi des meer 

ende meer hebt, 

so alle uuwe 

werke, hoe-danich 

dat si sijn, meer 

                                                           
248 Van Mierlo 1932a, 259. 
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/ hangt v  god aen 

soe hangt v alle 

goet / suect ghy 

god soe vindy alle 

goet249 

soe hanghet hi di 

alle goet aen 

Sueke god soe vin- 

/ des du alle 

goet250 

goet ende godlic 

werden. Hanget 

uu God an, so 

hanget uu alle 

goet an. Soect di 

alleen Gode, so 

vijnt ghi alle goet 

in Gode;251 

 

  want, die niet en 

behout om Gods 

willen, hi besit alle 

dinc in Gode, als 

sinte Pouwels 

seit.252  

 

In de aan de Middelnederlandse Reden ontleende passage staat dat wie zich enkel 

op God concentreert al het goede zal vinden. Die idee wordt aangevuld met 

Paulus’ visie: wie niets behoudt om Gods wil, zal alles in God bezitten. Door de 

naam van Paulus toe te voegen aan het einde van de passage legitimeert Wevel 

deze uitleg en versterkt hij het belang van wat hij zonet heeft uiteengezet.253 

 

3.4. Wevels conceptualisering van gelatenheid 

Zoals hiervoor al aangehaald, gebruikt Ruusbroec in zijn uiteenzetting over 

gelatenheid geen enkele keer de term laten, behalve in de aaneenschakeling van 

deze deugd aan verduldicheit, iets wat in Vanden twaelf dogheden pas in kapittel 

4 gebeurt. Ruusbroec heeft zich in zijn stuk over gelatenheid voortdurend 

beroepen op de vertien-terminologie en Wevel heeft hem in zijn ontleningen aan 

de Brulocht daarin nagevolgd. Ook in de ontleningen aan de Middelnederlandse 

                                                           
249 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 12v. 
250 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 138r. 
251 Van Mierlo 1932a, 262. 
252 Van Mierlo 1932a, 262. 
253 Wevels toeschrijving van de desbetreffende frase aan Paulus is vermoedelijk op de Vulgaat 

gebaseerd. Het zou naar de mening van Guido de Baere een vrije weergave zijn van Paulus’ 

bekende frase ‘nihil habentes et omnia possidentes’, zie 2 Kor 6:10: ‘als treurenden die altijd 

verheugd zijn, als armen die velen rijk maken, als havelozen die toch alles hebben’. Graag dank 

ik Guido de Baere om zijn inzichten over deze frase met mij te delen. 
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Reden heeft Wevel zijn brontekst getrouw nagevolgd. De ene keer dat de maker 

van de Middelnederlandse Reden voor vertien kiest, heeft Wevel dat ook gedaan; 

alle andere keren heeft hij in navolging van zijn bron geopteerd voor een vorm 

van laten. 

In zijn zelfgeschreven tekststukken heeft Wevel negen keer de laten-

terminologie aangewend: acht keer als werkwoordsvorm, één keer als 

adjectief.254 Woordfrequentieonderzoek laat zien dat hij net zoals in de Brulocht 

en de Middelnederlandse Reden laten het vaakst met de eigen persoon verbond: 

acht keer combineert hij de term met een vorm van sich (self). De begrippen 

haesteliker, lichteliker en dicker heeft hij telkens één keer aan laten gekoppeld. 

De combinatie met haesteliker was al in de Middelnederlandse Reden aanwezig, 

maar Wevel heeft deze verder uitgewerkt om het publiek nadrukkelijker aan te 

zetten om zich snel en frequent te laten. Op die manier laat Wevel zien dat aan 

zichzelf verzaken niet vrijblijvend is, maar constant moet worden nagestreefd.  

De overige twee terminologieën die het dichtst bij laten staan, zijn vertien en 

verloochenen. Van die laatste term is net zoals in de Middelnederlandse Reden 

geen spoor in Wevels zelfgeschreven tekststukken over gelatenheid. Vertien kan 

daarentegen wel zes keer in deze passages worden onderkend, in tegenstelling 

tot slechts één attestatie in de Middelnederlandse Reden. Wevel combineert de 

term twee keer met een afgeleide van sich self, twee keer met de term eighentheit 

en één keer met het begrip eighens willen. Uit die clusters blijkt dat Wevel de 

notie eighen(theit) probleemloos met vertien combineert, maar dat hij die 

koppeling in het geval van laten niet maakt. Wevel volgt daarbij niet de 

Middelnederlandse Reden, maar Ruusbroecs gebruik van vertien, waarin dezelfde 

clusters kunnen worden aangetroffen.  

De woordfrequentie- en woordveldanalyse laat op die manier zien dat Wevel 

een eigen omgang met de genoemde terminologieën had, gebaseerd op zowel 

Ruusbroec als de maker van de Middelnederlandse Reden. 

 

                                                           
254 Het adjectief ghelaten heeft Wevel gekoppeld aan minne: ‘Ende als die minnende ghelaten 

mensche liever hadde te bederven […]’ (Van Mierlo 1932a, 263). Die specifieke combinatie is in 

de Middelnederlandse Reden en de Brulocht niet te traceren. 
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3.5. Contextualisering 

In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten die de voorgaande analyses 

opleverden om zo inzicht in Wevels toe-eigening en de culturele transfer met 

betrekking tot gelatenheid te krijgen.  

 

3.5.1. Spiritualiteit 

Het onderzoek naar de schrijfactiviteiten in het kapittel over gelatenheid toont 

dat Wevel een belangrijke inbreng in dit hoofdstuk heeft gehad: iets meer dan 

de helft van de tekststukken heeft hij zelf geschreven. Het grootste deel van de 

ontleende tekststukken is afkomstig uit de Middelnederlandse Reden; slechts een 

klein aantal passages is uit de Brulocht overgenomen. De ontleningen zijn over 

het algemeen getrouw gebeurd: er zijn geen gerecycleerde passages te 

onderkennen en slechts één bewerkt tekststuk.  

Hoewel de invloed van Ruusbroec via directe ontleningen veeleer beperkt is, 

kan in de aanpassingen die Wevel heeft doorgevoerd net als in zijn 

zelfgeschreven tekststukken de doorwerking van Ruusbroec worden getraceerd. 

Meer specifiek gaat het om de volgende twee thema’s: de minne en de hel.  

De minne is een thema dat Wevel ook al in zijn kapittel over ootmoed heeft 

ingezet en al uitgebreid in 2.4.1. is besproken. Nieuw in het kapittel over 

gelatenheid is dat Wevel het heeft over de gheordenierde en ongheordenierde 

minne.255 Die constructies heeft Wevel naar alle waarschijnlijkheid aan zijn 

Groenendaalse leermeester ontleend; in de Middelnederlandse Reden komen ze 

niet voor. Opmerkelijk is dat ze evenmin in de Brulocht te traceren zijn, maar 

wel in andere teksten van Ruusbroec. Dat suggereert dat Wevel niet enkel de 

Brulocht, maar het volledige oeuvre van de Groenendaalse prior bijzonder goed 

kende. 

Hetzelfde geldt voor het thema van de hel. Wevel zet dit thema niet vaak in, 

maar doet dat wel op een specifieke wijze, namelijk via de koppeling van de hel 

aan de eigen wil.256 Die koppeling komt opnieuw niet voor in de 

Middelnederlandse Reden noch in de Brulocht, maar wel in twee andere teksten 

                                                           
255 Zie paragraaf 3.3.1. 
256 Zie paragraaf 3.3.1. 
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van Ruusbroec. Dit wijst opnieuw erop dat Wevel ook de andere teksten van 

Ruusbroec goed moet hebben gekend. 

De verhoogde aandacht voor het thema van de minne werd in de 

contextualisering bij het vorige hoofdstuk al bekeken vanuit een breder 

cultuurhistorisch kader: mogelijk speelt de opkomst van de vroege Moderne 

Devotie een rol in het feit dat Wevel meer belang hechtte aan dit thema. De 

minne en het affectieve aspect komen in de Moderne Devotie namelijk op een 

nog centralere plaats te staan dan voorheen. Een gelijkaardige ontwikkeling kan 

met betrekking tot het thema van de hel worden vastgesteld. Hiervoor werd al 

aangegeven dat in de Moderne Devotie meer aandacht voor de vier laatste 

dingen – dood, laatste oordeel, hel en hemel – te onderkennen is.257  

Wevel bespreekt de vier laatste dingen echter niet allemaal noch creëert hij 

expliciete angstgevoelens met betrekking tot dit thema. Voor zijn 

uiteenzettingen over gelatenheid heeft hij het element van de hel uitgekozen en 

via een indirecte ontlening aan zijn Groenendaalse leermeester in zijn tekst 

ingezet. Dat Wevel ervoor opteert om dit thema toch in zijn tekst te integreren, 

ook al staat het niet in zijn brontekst opgenomen, laat zien dat hij het belangrijk 

vond om dit beeld aan zijn kapittel over gelatenheid toe te voegen. 

Het proces van de culturele transfer verloopt hier op nagenoeg dezelfde 

manier als in het kapittel over ootmoed. Van decontextualisering is geen sprake: 

Wevel ontdoet beide thema’s niet van iets wat typisch voor Ruusbroec is. In zijn 

recontextualisering van beide thema’s kan mogelijkerwijze een vooruitwijzing 

worden gezien naar de Moderne Devotie, waarin deze thema’s tot de kern van 

de spiritualiteit gingen behoren. 

Op de directe ontleningen na is de doorwerking van de Middelnederlandse 

Reden in vergelijking met die van Ruusbroec minimaal te noemen. In Wevels 

aanpassingen of zelfgeschreven passages in het kapittel over gelatenheid kunnen 

geen sporen uit de Middelnederlandse Reden worden onderkend. 

 

                                                           
257 Zie bijvoorbeeld Van Engen 1988, 28-35: Breure 1990, 53-56; Schepers 2006, 318-319. 
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3.5.2. Communicatiestrategieën 

In het kapittel over gelatenheid kunnen opnieuw zowel pedagogische al 

affectieve technieken worden onderkend. Een aantal technieken zijn al in 

paragraaf 2.4.2. toegelicht en de meeste aspecten die daar aan bod zijn gekomen, 

zijn ook geldig voor de bespreking van dit kapittel.  

Net zoals in het kapittel over ootmoed heeft Wevel toelichtende tekststukken 

ingezet die voor verduidelijking kunnen zorgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 

een aan de Middelnederlandse Reden ontleende passage waarin beeldspraak 

wordt gebruikt:  

Ende hier-om, wie hem selven niet en laet noch en pijnt te laten, hoe hi 

vorder gaet, hoe hi min vijnt dat hi soect, als een die sijns weechs is 

verdwaelt: hoe verre hi vorder-gaet, hoe hi meer verdwaelt.258  

 

Waar de Middelnederlandse Reden volstaat met een uiteenzetting over verdwalen 

en verloren lopen, opteert Wevel ervoor om na het voorgaande citaat de 

volgende passage toe te voegen:  

Want so hi meer verkiest dit of dat, so hi meer eighens behout; ende so hi 

meer eighens behout, so hi vorder verdwaelt.259  

 

Via deze toelichting zorgt Wevel ervoor dat de link met de eigen wil en het 

eigenbehoud nogmaals expliciet aan bod komt, zodat er bij het publiek geen 

misverstanden kunnen ontstaan. Iets vergelijkbaars is zichtbaar bij de ontlening 

aan Ruusbroecs passage over hovaardij en de eigen wil. Wevel laat die 

voorafgaan door een toelichting waarin hij de koppeling tussen beide concepten 

expliciteert.260  

Verder zet Wevel ook retorische vragen in, bijvoorbeeld wanneer hij nieuwe 

concepten, zoals de ongheordenierde minne en de eighen mensche in zijn tekst 

introduceert.261 Die retorische techniek heeft een appellerende functie: ze 

verhoogt de aandacht van het publiek dat zich daardoor ontvankelijker opstelt 

                                                           
258 Van Mierlo 1932a, 257. 
259 Van Mierlo 1932a, 257.  
260 Zie paragraaf 3.3.2. 
261 Zie paragraaf 3.3.1. 
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om nieuwe informatie te verwerken.262 Ook wanneer het algemenere ideeën 

betreft, zet Wevel herhaaldelijk een retorische vraag in om die ideeën in zijn 

uiteenzetting te integreren. Zo stelt hij in het kapittel over gelatenheid 

bijvoorbeeld de volgende vragen: 

Ende welc is meer te haten, dan eighentheit, die ons also veel liefs en leets 

ende verdriets doet, dat wi ons herte ende ons ghemoede vrilic ende 

gheheellic niet en conen te Gode oprechten als wi willen? Ende wat mint 

God meer in ons dan gheheelheit ons selfs, ende dat Hi sonder hinder 

mochte werken sinen liefsten wille in ons?263 […] Ende wat haet God meer 

inden mensche dan eighen wil?264  

 

Op dergelijke vragen wenste Wevel geen antwoord te krijgen, maar wel wilde hij 

ermee de aandacht van het publiek wekken.265 

Iets gelijkaardigs betreft de aansprekingen die Wevel in zijn tekst heeft 

geïntegreerd, zoals de constructie ‘ghi selt weten’. Die frasen zorgen eveneens 

ervoor dat het publiek met verhoogde aandacht het vervolg van de uiteenzetting 

waarneemt.266 

Tot slot heeft Wevel net zoals in het kapittel over ootmoed gebruik gemaakt 

van structuurelementen, zoals vooruit- en terugverwijzingen en introducerende 

constructies, en autoriteitsfiguren. In vergelijking met het kapittel over ootmoed 

wordt weliswaar duidelijk dat Wevel hier veel minder autoriteitsfiguren heeft 

ingezet.267 De reden daarvoor is niet duidelijk. 

 

Naast de voorgaande pedagogische technieken kunnen ook affectieve 

technieken worden onderkend. Net zoals in het kapittel over ootmoed maakt 

Wevel gebruik van specifieke beelden, krachtige formuleringen en  

aansporingen. Alle drie deze aspecten zijn in het bijzonder te onderkennen aan 

het slot van het kapittel over gelatenheid, waarin Wevel eigenheid als het 

                                                           
262 Zie de al genoemde Van Bork e.a. 2012, [retorische vraag]: ‘Term uit de stijlleer voor een 

onechte vraag, ook wel interrogatio genoemd. De spreker of schrijver verlangt geen antwoord, 

maar gebruikt de vraagvorm om meer nadruk op het gezegde te leggen of om zijn publiek aan 

het nadenken te zetten. 
263 Van Mierlo 1932a, 257-258. 
264 Van Mierlo 1932a, 256. 
265 Zie ook 3.3.1. 
266 Zie paragraaf 3.1.2. 
267 Zie voor voorbeelden paragraaf 3.3.2. 
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kwaadste beest en venijn noemt en wijst op de zonden die uit het eigenbehoud 

voortvloeien. Die zonden zal God vanuit zijn macht, wijsheid en gerechtigheid 

wreken.268 Ook de koppeling van de eigenheid aan de hel, een beeld dat Wevel 

via Ruusbroec aan Bernardus heeft ontleend, past in dit affectieve kader.269 Door 

dergelijke passages te integreren wil Wevel emotioneel inwerken op zijn publiek: 

hij kiest beelden en formuleringen uit die het voorstellingsvermogen van het 

publiek stimuleren en koppelt daaraan expliciete aansporingen zodat het 

publiek voor gelatenheid zou kiezen. Zoals in de paragraaf hiervoor al 

aangegeven beperkt Wevel zich tot enkele verwijzingen naar de hel en het 

eeuwige lijden dat daarin te vinden is. Hij opteert er dus niet voor om expliciet 

angstaanjagende beelden te integreren. 

Zoals bij de contextualisering in het kapittel over ootmoed al aangegeven past 

het gebruik van deze affectieve technieken goed binnen het kader van de 

Moderne Devotie. In die spiritualiteit komt het affectieve aspect tot een 

hoogtepunt binnen de laatmiddeleeuwse monastieke context.270 Wevels 

verhoogde belangstelling voor het affectieve ten opzichte van zijn bronnen 

getuigt daar al in zekere mate van. Wel is het zo dat er in de latere Moderne 

Devotie meer beelden worden ingezet die wel tot doel hebben om 

angstgevoelens bij het publiek aan te wakkeren, zodat het sneller tot de 

overtuiging zou komen om deugdzaamheid na te streven.271 

 

  

                                                           
268 Zie paragraaf 3.3.1. 
269 Zie eveneens paragraaf 3.3.1. 
270 Zie onder meer Geurts 1984, 187; Van Engen 1988, 33-34; Mertens 1995, 210; Van ‘t Spijker 

1998, 115; Van Dijk 2014, 40. 
271 Zie bijvoorbeeld Breure 1987, 198. 
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4. Penitentie 
Dit hoofdstuk is gewijd aan hoe Wevel kapittel 11 over penitentie heeft 

geschreven. De volgende tabel laat zien welke schrijfactiviteiten hij daartoe heeft 

ingezet en hoe frequent hij dat heeft gedaan.  

Schrijfactiviteiten in kapittel 11 

Schrijfactiviteit Ontleningen aan de 

Middelnederlandse 

Reden 

Nieuwe tekststukken 

Compileren 15  

Bewerken 7  

Recycleren 3  

Weglaten 0  

Creëren  8 

Toelichten  11 

 

In totaal kunnen 44 tekststukken worden onderscheiden. Uit de tabel blijkt dat 

iets meer dan de helft van de tekststukken uit ontleningen aan de 

Middelnederlandse Reden bestaat; weglatingen zijn niet te onderkennen. 

Paragraaf 4.1. is gewijd aan hoe Wevel gebruik heeft gemaakt van kapittel 11 uit 

de Middelnederlandse Reden, en dus onrechtstreeks van kapittel 16 uit Eckharts 

Erfurter Reden. In paragraaf 4.2. wordt toegelicht hoe Wevel zelf passages over 

dit onderwerp heeft geschreven en in zijn tekst geïntegreerd. In dit hoofdstuk is 

een vergelijking met Ruusbroecs Brulocht afwezig. Voor het thema penitentie 

heeft Wevel geen rechtstreeks beroep op Ruusbroec gedaan, eenvoudigweg 

omdat Ruusbroec dit thema in zijn deugdenuiteenzettingen in de Brulocht niet 

heeft besproken.272 Het is mogelijk dat dit een van de redenen is waarom Wevel 

zich ook op de Middelnederlandse Reden heeft gebaseerd bij het schrijven van 

                                                           
272 Het thema van penitentie is nochtans allerminst afwezig bij Ruusbroec. 

Woordfrequentieonderzoek in zijn oeuvre toont aan dat van de term penitentie 96 attestaties te 

traceren zijn, hetgeen helemaal niet weinig is. Het frequentst komen ze voor in het Tabernakel 

(58), gevolgd door de Beghinen (10) en de Spieghel (9). In de Brulocht kunnen 5 attestaties 

worden genoteerd. Recent onderzoek stelt evenwel dat Ruusbroec, in vergelijking met zijn 

contemporainen, penitentie heel weinig inzet. Kikuchi (2017, 105-107) geeft aan dat er een 

aanzienlijk verschil is tussen het oeuvre van Ruusbroec en dat van Jan van Leeuwen, onder meer 

omdat die laatste het thema van penitentie veel nadrukkelijker in zijn teksten heeft 

geïntegreerd. Verder onderzoek naar dit thema bij Ruusbroec zal meer inzicht in zijn visie 

hierop moeten brengen. 
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Vanden twaelf dogheden.273 Verder is er in dit hoofdstuk evenmin een paragraaf 

gewijd aan hoe Wevel de term penitentie heeft geconceptualiseerd. Mijn 

vergelijkingen laten zien dat hij bij de ontleningen telkens het voorbeeld van de 

Middelnederlandse Reden heeft gevolgd en geen aanpassingen heeft doorgevoerd 

met betrekking tot dit concept. In zijn zelfgeschreven tekststukken heeft hij 

maar één keer de term penitentie gebruikt en wel in de volgende frase: ‘Want 

dat is ghewarighe penitentie’.274 Daarmee volgt hij het voorbeeld van Eckhart en 

de maker van de Middelnederlandse Reden, die in hun uiteenzettingen de ware 

vorm van penitentie hebben geduid. Dat licht ik in 4.1.1. toe. In paragraaf 4.3. 

analyseer ik hoe Wevels toe-eigeningsmechanismen in de veertiende-eeuwse 

context geïnterpreteerd kunnen worden. Daartoe koppel ik de getraceerde 

aanpassingen aan de ontstaans- en functioneringscontext van Vanden twaelf 

dogheden. Dat zal mij toelaten inzicht te verwerven in hoe en waarom Wevel 

penitentie in Vanden twaelf dogheden heeft geïntegreerd. 

 

4.1. Tekstuele omgang met de Middelnederlandse Reden 

4.1.1. Inleiding 

Zoals in de inleiding bij dit deel staat, is het aantal studies naar de 

Middelnederlandse Reden beperkt en zijn thematische analyses met betrekking 

tot deze tekst afwezig. Dat geldt ook voor het thema penitentie: tot nog is geen 

studie voorhanden waarin dit thema in de Middelnederlandse Reden wordt 

geanalyseerd. Ook met betrekking tot de bron van deze tekst, Eckharts Erfurter 

Reden, en Eckharts volledige oeuvre bij uitbreiding, is er weinig aandacht voor 

penitentie.275  

                                                           
273 De hypothese volgend dat Wevel op vraag van Geert Grote Vanden twaelf dogheden heeft 

geschreven, is het zinvol om diens kritiek op Ruusbroec onder de loep te nemen. Hoewel Grote 

een groot bewonderaar van Ruusbroec was, aarzelde hij niet om de mysticus ook te bekritiseren. 

Zo stelde hij dat Ruusbroec de vreze Gods en alles daarrond te weinig gethematiseerd zou 

hebben in zijn teksten, zie hiervoor bijvoorbeeld Verdeyen 2003, 74-77. 
274 Van Mierlo 1932a, 301. 
275 Voor studies over penitentie bij Eckhart, zie Armstrong 1999, 33-34; Woods 2011, 162-163 en 

Kikuchi 2014, 105-110. In andere werken waarin Eckhart uitgebreid wordt behandeld of centraal 

staat, zoals Meister Eckhart (Colledge & McGinn 1981), The Harvest of Mysticism in Medieval 

Germany (McGinn 2005) en A Companion to Meister Eckhart (Hackett 2013), komt dit thema 

niet of nauwelijks aan bod. 
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Nochtans staat zowel in de Erfurter Reden als in de Middelnederlandse Reden 

een hoofdstuk dat volledig aan penitentie is gewijd. In de Erfurter Reden gaat het 

om kapittel 16 (‘Von der wâren pênitencie und sæligem lebene’); in de 

Middelnederlandse Reden betreft het kapittel 11 (Brussel-afschrift: ‘Dies van der 

penitencien’; Deventer-afschrift: ‘Vander penitencien’).276  

In het Deventer-afschrift bevat de titel van kapittel 12 eveneens de term 

penitentie: ‘Hoe hem een mensche holden sal of hi en gheen herde wtwendicheit 

der penitencien geuoelen en can’.277 In kapittel 12 van het Brussel-afschrift is deze 

term evenwel afwezig: ‘Dits hoe hem die men- / sche houden sal in vreden oft 

hy mede / wort ghedreuen op wtwendich haerdcheit’.278 Beide kapittels gaan 

terug op hetzelfde kapittel uit de Erfurter Reden, namelijk kapittel 17: ‘Wie sich 

der mensche in vride halte ob er sich niht envindet ûf ûzerlîcher arbeit, als 

Kristus und vil heiligen hânt gehabet wie er gote sül nâchvolgen’.279 Op 

inhoudelijk vlak zijn er geen verschillen tussen beide te merken. De titel uit de 

Erfurter Reden laat zien dat de term penitentie oorspronkelijk niet werd 

gehanteerd in kapittel 17 en bovendien zijn er in de tekst zelf geen attestaties van 

penitentie te vinden. Penitentie wordt dus helemaal niet besproken in dit 

kapittel; veeleer gaat het om een algemene houding die de gelovige naar het 

voorbeeld van Christus dient na te streven. Daarom richt ik mij in wat volgt enkel 

op kapittel 11 uit de Middelnederlandse Reden. 

De vergelijking tussen kapittel 16 uit de Erfurter Reden en kapittel 11 uit de 

Middelnederlandse Reden laat zien dat de anonieme maker van deze laatste tekst 

Eckhart grotendeels heeft nagevolgd in de betekenisinvulling van penitentie. 

Omdat dit een goed beeld geeft van de ideeën die Wevel onder ogen kreeg bij 

het schrijven van zijn kapittel, sta ik hierna kort even stil bij wat de ware 

penitentie voor hem betekent. Ware penitentie wordt zowel door Eckhart als de 

anonieme maker van de Middelnederlandse Reden expliciet gedefinieerd: 

Wâriu und diu 

aller beste 

pênitencie ist, dâ 

die alder beste 

ende ghewarichste 

peni- / tencie dar 

Die alre ghewae- / 

richste ende die 

beste penitencie 

                                                           
276 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31r en Deventer-afschrift, f. 149r. 
277 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 150r. 
278 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, 32v. 
279 Quint 1963, 249. 
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mite man 

grœzlîche und ûf 

daz hœhste 

bezzert, daz ist: 

daz der mensche 

habe ein grôz und 

volkomen 

abekêren von 

allem dem, daz 

niht zemâle got 

und götlich ist an 

im und an allen 

crêatûren,280  

 

men alder hoechst 

met op clume / tot 

god dat es dat die 

mensche hebbe 

een / ghewarich 

toekeeren tot god 

ende een volco- / 

men afkeeren van 

alle dien dat ghy 

bekent / dat noch 

god noch godlyck 

en es hem sel- / 

ven ende in alle 

creatueren281  

 

daermen alre 

hoechste mede op 

/ uaert te gode dat 

is dat een 

mensche siin 

toekeeren te gode 

ende een / 

volcomen 

afkeeren van allen 

dat hi bekent dat 

noch godlik / is in 

hem seluer ende 

in allen 

creaturen282  

 

Eckhart, en in navolging de anonieme maker van de Middelnederlandse Reden, 

omschrijft penitentie als de volkomen afkeer van alles wat niet God of goddelijk 

is. De maker van de Middelnederlandse Reden voegt daar een element aan toe: 

hij expliciteert dat de mens ook een volkomen toekeer tot God moet hebben. Die 

idee, waarbij een dubbele beweging wordt verondersteld, heeft Wevel in Vanden 

twaelf dogheden overgenomen. 

Daarnaast besteedt Eckhart in zijn kapittel ruim aandacht aan de 

rechtzetting van wat volgens hem een wijdverbreide misvatting is van wat 

penitentie inhoudt.283 Ook de maker van de Middelnederlandse Reden heeft deze 

misvatting gethematiseerd: 

Vil liute dünket, 

daz sie grôziu 

werk süln tuon 

von ûzern dingen, 

als vasten, 

barvuoz gân und 

ander dinc des 

glîche, daz 

Vele menschen 

dencken dat sy 

groete peniten- / 

cie zullen gaen 

doen als vasten 

ende / beruoets 

gaen ende dies 

ghelyc dat 

VEle luden 

duncket dat si dan 

grote penitenci 

sullen doen / ende 

groot werck van 

buten alse vasten 

ende baruoet gaen 

/ ende anders des 

                                                           
280 Quint 1963, 244-245. 
281 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31r. 
282 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149r. 
283 Eckhart thematiseert deze misvatting ook in zijn preken. Zie hiervoor bijlage 3. 
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pênitencie 

heizet.284  

 

penitencie / 

heet285  

 

gelyc dat 

penitenci heit286  

 

In de eeuwen voor Eckhart ontwikkelde het stellen van uiterlijke acties, zoals 

bidden, vasten of aalmoezen geven, zich als een essentieel onderdeel van 

penitentie. Hoewel de priester diegene was die de zondaar absolutie kon 

verlenen en op die manier de relatie tussen de zondaar en God kon helpen 

herstellen, accepteerde de Kerk vanaf de elfde eeuw de idee dat de berouwvolle 

zondaar zelf vrome acties in het kader van zijn boeteproces kon uitvoeren.287 Met 

die idee was Eckhart het niet volledig eens, omdat het in bepaalde gevallen niet 

om oprechte penitentie gaat. Dan is die zogenaamde penitentie slechts uiterlijk 

vertoon, waarbij aan God voorbij wordt gegaan. Eckhart legt in zijn tekst heel 

nadrukkelijk de klemtoon op de innerlijke boetedoening en zweert uiterlijke 

acties af als ze niet tot God leiden.288 Via de Middelnederlandse Reden is dit 

gedachtegoed ook in Vanden twaelf dogheden terechtgekomen.  

 

4.1.2. Compileren 

Het merendeel van de ontleningen bestaat uit gecompileerde tekststukken. 

Hoewel het om getrouwe overnames gaat, kunnen kleine wijzigingen ten 

opzichte van de brontekst worden onderkend: overleveringsgerelateerde variatie 

en aanpassingen die de hand van Wevel verraden. Opnieuw ga ik enkel op die 

laatste in.289 Die categorie bestaat uit twee types aanpassingen: een thematische 

en een stilistische.  

                                                           
284 Quint 1963, 244. 
285 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31r. 
286 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149r. 
287 Zie bijvoorbeeld Armstrong 1999, 33-34.  
288 Het is belangrijk om voor ogen te houden dat Eckhart de uiterlijke werken niet verbiedt. Als 

ze de gelovige helpen om God te vinden, kunnen ze deze werken probleemloos doen: ‘und in 

welchen werken dû diz allermeist gehaben maht und hâst von den werken, diu tuo aller 

vrîlîchest’ (Quint 1963, 247). Als ze de gelovige echter hinderen, moet die niet bang zijn om ze 

op te geven, aangezien die opgave zijn penitentiële inspanningen niet in de weg zal staan: ‘und 

hindert dich des dehein ûzerlich werk, ez sî vasten, wachen, lesen oder swaz ez sî, daz lâz 

vrîlîche âne alle sorge, daz dû hie mite iht versûmest deheine pênitencie’ (Quint 1963, 247). 
289 Een voorbeeld van overleveringsgerelateerde variatie in het kapittel over penitentie bevindt 

zich in het citaat waarin staat dat werken ‘gheloent ende […] gheprijst’ zullen worden (Van 

Mierlo 1932a, 304). In beide versies van de Middelnederlandse Reden staat nochtans gheloeft / 
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Een voorbeeld van de thematische aanpassing staat in de volgende 

vergelijking: 

Oec soe sal hem 

die mensche hier 

toe wenden dat hy 

hem in alle synen 

wercken ver- / 

beelden sal in dat 

leeuen ende in dat 

werc ons / heeren 

Jhesu xpi in alle 

syn doen ende 

laten / ende oeck 

als hy in lijden es 

dat hy dan altyt 

begheret290 

Ooc sal hem die 

mensche daertoe 

wennen dat hi / 

hem in allen sinen 

werken hem 

verbeelden sal 

inden liden ende / 

inden werken ons 

liefs heeren ihesu 

cristi ende alle tiit 

gedencke291 

Oec sel die 

mensche een 

ghewoentheit 

maken in hem, dat 

hi in alle sijn 

werke hem beelde 

in die trouwe ende 

in dat leven ende 

in die werke ons 

lieven Here Jhesu 

Crist<i>, in alle 

sijn doen ende 

laten; ende oec, als 

hi selve in liden 

ende in doghen 

is, dat hi alle tijt 

pense292 

 

In Vanden twaelf dogheden heeft Wevel liden in juxtapositie geplaatst met ende 

in doghen. Door dit doublet heeft hij de betekenis van lijden in dit citaat 

versterkt. Opnieuw gaat het om een detailaanpassing, maar omdat ze in 

overeenstemming is met aanpassingen die eerder konden worden getraceerd, 

mag ze als significant worden bestempeld. Het lijden van Christus is een thema 

dat Wevel nadrukkelijker dan zijn bronnen in de verf heeft gezet. 

De stilistische aanpassing is gerelateerd aan de integratie van 

ondersteunende elementen, zoals in het volgende voorbeeld: 

Dit mishaghen 

syns selfs met een 

grote / ernst ende 

wille 

nummermeer te 

Dit mishagen siin 

selues mit enen 

groten arnst ende 

willen / 

nummermeer te 

Dit mishaghen 

sijns selfs mit enen 

eernstighen wille 

nimmermeer 

sonde te doen, 

                                                           
ghelouet. Het is goed mogelijk dat de u van ghelouet op een bepaald moment in het 

overleveringsproces voor een n werd aangezien, waardoor het nieuwe werkwoord loenen werd 

bekomen.  
290 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31v. 
291 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149v. 
292 Van Mierlo 1932a, 303. 
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sondighen / met 

eenen 

ghewarighen 

toeverlaet en 

betrou- / wen tot 

god293 

sundigen mit 

enen gewaren 

toeuerlaet / ende 

berouwen294 te 

gode295 

ende mit enen 

ghewaerighen  

betruwen te Gode, 

dat is 

ghewaerighe 

penitencie.296 

 

Door aan de ontlening ‘dat is ghewaerighe penitentie’ als terugverwijzing toe te 

voegen, legt Wevel extra nadruk op de passage ervoor, waarin hij de ware 

penitentie uitlegt. Op die manier maakt hij via een stapsgewijze aanpak expliciet 

duidelijk wat deze penitentie volgens hem is: eerst geeft hij aan dit te zullen 

uitleggen, vervolgens bespreekt hij wat ware penitentie is om af te sluiten met 

het samenvattende ‘dat is ghewaerighe penitentie’.  

 

4.1.3. Bewerken 

De zeven bewerkte tekststukken bevatten vier types thematische en één type 

stilistische aanpassingen. De eerste categorie bestaat uit korte thematische 

toevoegingen gerelateerd aan de volgende thema’s: de bewustmaking van het 

contrast tussen de trouw van God en de ontrouw van de mensen, het lijden van 

Christus, het belang van oefeningen en de primordiale rol van de minne. Die 

aanpassingen werden ook al eerder aangetroffen en laten zien dat deze thema’s 

belangrijke leidraden in Wevels toeëigening zijn. 

Het volgende voorbeeld toont hoe Wevel de mens nadrukkelijker wil 

bewustmaken van het contrast tussen de goedheid van God en de zondige aard 

van de mensen: 

ja ghy / moecht in 

een corte stont v 

seluen soe crach- 

/ telyck keeren 

van alle zonden 

met alsoe ghe- / 

Jae die mensche 

mocht hem 

seluen alsoe / 

crachtelike 

keeren van allen 

sonden mit alsoe 

ja wel mochte die 

mensche in corter 

stont hem selven 

also crachtelike 

keren van allen 

sonden mit also 

                                                           
293 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31v. 
294 In zowel het Brussel-afschrift als Vanden twaelf dogheden staat betrouwen, terwijl in het 

Deventer-afschrift berouwen staat. 
295 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149v. 
296 Van Mierlo 1932a, 302. 
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warighen toekeer 

tot god al haddij 

alsoe / veel 

sonden ghedaen 

als alle menschen 

/ oyt ghededen297 

 

waren mishaghen 

to gode Al had hi 

alsoe veel sonden 

ghedaen al alle / 

menschen ye 

ghededen298 

ghewaerighen 

mishaghen ende 

onweerdicheden 

sijns selfs ter 

ewigher eren 

Gods, al had hi also 

veel sonden 

ghedaen als alle 

menschen ye 

ghedaden299 

 

Hoewel ook al in het Deventer-afschrift sprake is van ‘waren mishaghen’, heeft 

Wevel er in zijn tekst de frase ‘ende onweerdicheden sijns selfs ter ewigher eren 

Gods’ aan toegevoegd. Door op die manier een doublet te creëren zet Wevel 

extra in de verf dat de mens zich bewust moet zijn van zijn zondige aard ten 

overstaan van God. 

Iets gelijkaardigs staat in het volgende citaat, waarin tevens elementen 

omtrent het lijden van Christus zijn toegevoegd: 

dat / hem die 

mensche kam 

totten leuen ons 

liefs / heeren 

jhesu xpi ende hy 

syn martelie ende 

alle syn leiden in 

hem soe hy alre 

maest can 

drucke300 

dat / hem den 

mensche keert tot 

den waer liden 

ons heeren / ihesu 

cristi ende sijnre 

martelien Ende 

alle siin leuen in 

hem / trecke alsoe 

hi naest can ende 

mach301 

 

dat hi hem kere tot 

den waerden liden 

ons Heren Jhesu 

Cristi, ende dat hi 

sine bittere 

marteli ende sijn 

scandelike doot 

ende al sijn leven, 

dat vol trouwen 

was, in hem 

trecke,302 

 

In de brontekst is al sprake van martelie, maar door de toevoeging van het 

adjectief bittere en de constructie sijn scandelike doot is het aannemelijk dat 

Wevel wilde benadrukken wat God allemaal voor de mens over heeft, terwijl dat 

                                                           
297 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31v. 
298 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149r. 
299 Van Mierlo 1932a, 302. 
300 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31v. 
301 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149r. 
302 Van Mierlo 1932a, 302. 
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in omgekeerde zin niet het geval is. Door daarbij ook nog eens expliciet de trouw 

van Christus te verwoorden, die voor de mens zelfs de schandelijke lijdensdood 

heeft geleden, heeft Wevel het contrast tussen God en de mens opnieuw scherp 

in beeld gebracht. 

Aan de hand van de derde thematische aanpassing laat Wevel zien hoe 

belangrijk hij het vindt dat de gelovige zich actief inzet om van zijn zonden af te 

komen. Dat kan de gelovige doen via deugdzame oefeningen of werken: 

Dats dat wy god 

meynen / in alle 

dinghen303 

 

Dat is dat wi god 

alleen / meynen 

in al onsen 

dingen304 

Want <dat> wi 

Hem alleen 

mienen ende 

minnen in al 

onsen werken, 

dat is dat Hi 

boven al van ons 

begheert.305 

 

De term dinghen is in Vanden twaelf dogheden vervangen door werken. Hoewel 

het slechts om een minimale aanpassing gaat, past ze goed binnen het kader van 

Wevels strategie om de idee van het oefenen herhaaldelijk in de verf te zetten. 

Werken is veel eenduidiger en explicieter dan dingen en het laat duidelijk zien 

dat Wevel een actieve component van de gelovige verwacht.  

Daarnaast getuigt de voorgaande vergelijking ook van de vierde thematische 

aanpassing, namelijk de primordiale rol van de minne. In het citaat uit Vanden 

twaelf dogheden is zichtbaar hoe Wevel minnen heeft toegevoegd en in 

juxtapositie met mienen heeft geplaatst. Het volstaat voor de gelovige niet om 

God in alles te menen en na te streven, ook moet hij God in al wat hij doet 

liefhebben. In het volgende citaat heeft Wevel eveneens ervoor gekozen om 

minnen in te zetten: 

 ende daer om 

vliet in hem / daer 

gheen ghebreck 

en is dan alle goet 

want hy v verlost 

Daer om vliet in 

hem / Daer geen 

gebrec in en is om 

dat hi verlosset 

heeft al / Dat gi 

Daer-om vliet in 

Hem, in wilken dat 

ghien ghebrec en is 

ende daer alle goet 

in is, ende die uu 

                                                           
303 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 32r. 
304 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149v. 
305 Van Mierlo 1932a, 304. 
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heeft ghesont ghe- 

/ maeckt al dat 

ghy verderft hebt 

liffelyck / ende 

ghesttelyck306 

 

aen v verderft 

hebt lyflic ende 

ooc geestelic307 

vele liever heeft 

dan ghi uu selven 

<hebt, ende die u 

ghemint heeft 

doe ghi v selven> 

hate<t> ende 

verderfde<t>308 

 

In het voorgaande tekststuk is Wevel iets ingrijpender aan de slag gegaan met 

zijn brontekst. Zo blijkt dat hij het niet heeft over verlossen of ghesont maecken, 

zoals in zijn brontekst, maar over minne en liefhebben. Wevel presenteert God, 

naar analogie met andere passages die hij heeft aangepast, als een constante 

minnende instantie. Hij geeft nadrukkelijk aan dat God de mens steevast 

liefheeft. Door voor minne te kiezen expliciteert Wevel dat de relatie met God 

er een is die uit liefde bestaat. De minne vormt voor Wevel dan ook een 

essentieel concept in de deugdzame opgang tot God, zoals uit de vorige 

hoofdstukken al duidelijk werd. 

Het type stilistische aanpassing is gerelateerd aan de inbedding van een 

ontlening. Door middel van kleine wijzigingen in een ontlening zorgt Wevel 

ervoor dat hij die vlekkeloos binnen het kader van zijn uiteenzetting kan 

integreren. Op die manier kan het publiek zijn argumentatie probleemloos 

volgen. De volgende vergelijking illustreert dit: 

ende / in wat 

wercken dat ghy 

des meer hebt die 

/ suldy volghen 

ende alsoe veel als 

ghy dit / doet 

recht alsoe veel 

doet ghy 

ghewarighe / 

penitencie309 

Jn welken werken 

dattu des meest 

heues den seltu 

meeste volgen / 

ende alsoe vele 

alstu des meer 

ende meer doest 

recht alsoe vele / 

doestu 

penitencie310 

Ende in wilken 

werken dat ghi die 

goertierenheit 

Gods naerre 

bevoelt ende 

smaect, ende 

hebliker maect 

uuwe sonden te 

beclaghen ende 

te weghen, ende 

                                                           
306 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 32v. 
307 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149v-150r. 
308 Van Mierlo 1932a, 305. 
309 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31r-v. 
310 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149v-150r. 



121 
 

 Gode naerre te 

betrouwen, dien 

werke volghet. 

Ende also veel als 

ghi die werke meer 

ende meer doet, 

recht also veel doe-

di ghewarighe 

penitencien.311 

 

De des uit de Middelnederlandse Reden verwijst terug naar de passage die net 

ervoor komt: ‘alsoe dat syn begher- / ten ende aendacht groet sal syn tot God’.312 

In Vanden twaelf dogheden staat die frase ook – weliswaar in bewerkte vorm – 

maar Wevel heeft erna enkele zelfgeschreven tekststukken eraan toegevoegd. 

Daardoor werden beide delen uit de Middelnederlandse Reden van elkaar 

gescheiden, waardoor het in Vanden twaelf dogheden niet meer duidelijk zou zijn 

waarnaar de des zou verwijzen. In plaats van zoals in zijn bron des te gebruiken, 

herhaalt Wevel in nieuwe bewoordingen wat de mens moet doen om de opgang 

tot God te bewerkstelligen. Op die manier anticipeert hij op eventuele 

onduidelijkheden die bij het publiek zouden kunnen rijzen. Tegelijkertijd blijkt 

uit het voorbeeld dat inbeddingsaanpassingen ook met inhoudelijke 

aanpassingen gepaard kunnen gaan. Wanneer Wevel een ontleende passage in 

zijn brontekst wil integreren, maakt hij van de gelegenheid gebruik om zijn eigen 

visie in de verf te zetten. Wevel bespreekt in het voorgaande voorbeeld een al 

vaker ingezet thema, namelijk het contrast tussen de goedheid van God en de 

zondige aard van de mens. 

 

4.1.4. Recycleren 

Drie passages zijn gerecycleerd. In die tekststukken is zichtbaar hoe Wevel het 

belang van het oefenen en het lijden van Christus extra in de verf heeft gezet. 

Het kernwoord uit een van de gerecycleerde passages is oefenen. De vergelijking 

hierna laat zien dat dit werkwoord in een andere tekstuele context ingebed: 

                                                           
311 Van Mierlo 1932a, 305. 
312 Zie Brussel-afschrift, f. 31r. Voor de overeenkomstige passage in het Deventer-afschrift, zie f. 

149r: ‘Alsoe dat siin aendacht ende siin arnst groot sal siin ten gode’. 



122 
 

Ende soe hem die 

mensche hier in 

meer oef- / fent 

ende verbeelt soe 

sal hem meer af 

vallen die 

zonden313 

 

Ende soe hem die 

mensce hier meer 

in oefent hoe 

hem eer of vallen 

die sunden / ende 

liden314 

Laet ons dan 

gaerne ofenen dat 

doghen ons 

Heren, ende meer 

die trouwe, dan 

dat Hi gheleden 

heeft.315 

Waar in de Middelnederlandse Reden nog de voordelen worden opgesomd voor 

de persoon die zich in het lijden van Christus oefent – namelijk dat zijn zonden 

en het bijbehorende lijden zullen verdwijnen – zijn die in Vanden twaelf 

dogheden niet overgenomen. Wevel heeft ervoor gekozen om enkel het lijden 

van Christus centraal te stellen, meer specifiek onder de vorm van een 

aansporing om zich in het lijden en de trouw van Christus te oefenen. Het 

publiek moet dat bovendien gaerne doen, zonder het expliciete vooruitzicht van 

enige voordelen. Op die manier schrapt Wevel de eventuele impliciete koppeling 

die tussen oefenen en het eigen welbehagen zou kunnen worden gelegd: oefenen 

mag niet gebeuren omdat het de mens exclusief tot voordelen zou strekken. Wel 

moet het oefenen plaatsvinden met als doel de relatie met God te bevorderen. 

Dat is een aanpassing die ook al in het hoofdstuk over ootmoed kon worden 

vastgesteld: waar Ruusbroec opteert om de (hiernamaalse) voordelen van een 

deugdzame houding expliciet te promoten, kiest Wevel ervoor om het lijden van 

Christus voor ogen te houden en op het oefenen zelf te focussen.316  

Ook in een ander gerecycleerd citaat neemt de notie oefenen een centrale 

positie in. Rond het woord aandacht of ernst uit de overeenkomstige passage in 

                                                           
313 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31v. 
314 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149v-150r. 
315 Van Mierlo 1932a, 303. 
316 Dat betekent evenwel niet dat Wevel het helemaal niet over de voordelen van het stellen van 

oefeningen heeft, zoals uit de andere gerecycleerde passage blijkt: ‘Ende daer-om, gheeft uu 

gheheel God, ende laet Hem doen wat Hi wil mit uu. Hi sel al dat vermaken an uu dat ghi 

verderft hebt. Ende want ghi overmids sonde hebt verderft al dat an uu is, hert ende sin, lichaem 

ende crachte, lijf ende siel’ (Van Mierlo 1932a, 305). Wel legt hij nadrukkelijker dan Ruusbroec 

de klemtoon op het oefenen zelf. 
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de Middelnederlandse Reden heeft Wevel een eigen uiteenzetting opgebouwd, 

waarin hij de termen danken en oefenen zelf heeft geïntegreerd:317 

alsoe dat syn 

begher / ten ende 

aendacht groet318  

 

Alsoe dat siin 

aendacht ende 

siin arnst groot 

sal siin ten gode319 

 

Ende een 

barnende eernste 

ende eenperlike 

ofeninghe Gode 

te danken,320 

 

Op die manier heeft Wevel de inhoud van het tekststuk uit de brontekst ietwat 

veranderd: het volstaat niet om God voor ogen te houden; ook moet hij actief 

gedankt worden met gestadige oefeningen. Dat correspondeert opnieuw met 

wat hiervoor al werd aangehaald. 

 

4.2. Wevel zelf aan het woord 

4.2.1. Creëren 

Wevel heeft negentien tekststukken zelf geschreven. De 11 toelichtende 

tekststukken worden hierna besproken. De overige acht kunnen naar analogie 

met de voorgaande hoofdstukken in twee categorieën worden opgedeeld: 

persoonlijke (2) en thematische (6) tekststukken.  

Een voorbeeld van een persoonlijk tekststuk is de volgende reflectie van 

Wevel. Hij thematiseert erin zijn eigen schrijven: 

Daerom en derf ic daertoe niet veel meer segghen; want ic duchte dats 

iement verdrieten mochte. Mer om-dat die materie so minlic <is> ende so 

glorioes, so ist lustelic daer-of te spreken. Ende oec is te verwonderen, hoe 

dat mens één oghenblic vergheten mach, of dat men anders-waer of 

spreken mach, dan an te sien sijn hoecheit ende sijn trouwe, ende onse 

cleinheit ende onse ontrouwe.321 

 

                                                           
317 Dit gerecycleerde citaat bevat enkele termen die typisch voor Wevel zijn. Ten eerste is er de 

term eenperlike. Hij gebruikt deze term in totaal 16 keer in Vanden twaelf dogheden, waarvan 10 

keer, zoals hier, in combinatie met oefenen of een afgeleide. Oefenen of een afgeleide komt 21 

keer voor, wat erop wijst dat Wevel dit concept belangrijk achtte. Dat bleek ook al hiervoor uit 

mijn analyses. Daarnaast zijn danken en afgeleiden met 19 attestaties ook herhaaldelijk in 

Vanden twaelf dogheden te traceren. 
318 Middelnederlandse Reden, Brussel-afschrift, f. 31r. 
319 Middelnederlandse Reden, Deventer-afschrift, f. 149r-149v. 
320 Van Mierlo 1932a, 303. 
321 Van Mierlo 1932a, 302-303. 
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Het citaat biedt een goede inkijk in wat Wevel in de geloofsbeleving essentieel 

acht. Hij vindt dat de gelovige doordrongen moet zijn van de idee dat Christus 

voor hem en alle andere zondaars geleden heeft en dat er een duidelijk contrast 

bestaat tussen de goedheid van God en de zondige aard van de mens. Om zijn 

publiek daarvan voldoende bewust van te maken heeft Wevel deze thematieken 

herhaaldelijk ingezet.322 Omdat hij evenwel vreest dat het iemand zou kunnen 

mishagen dat hij opnieuw dit onderwerp in zijn tekst aansnijdt, geeft hij 

uitdrukkelijk aan niet veel meer erover uit te weiden.323 Die persoonlijke 

getuigenis illustreert een duidelijke preoccupatie met het publiek.  

De volgende drie thema’s kunnen in de thematische tekststukken worden 

onderkend: de bewustmaking van het contrast tussen de goedheid van God en 

de zondige aard van de mens, het belang van het oefenen en het lijden van 

Christus. Het gaat om drie onderwerpen die al herhaaldelijk in Wevels toe-

eigening voorkwamen. In twee zelfgeschreven tekststukken focust Wevel op het 

contrast tussen de goedheid van God en de zondige aard van de mens: 

dat Hi hem ghespaert heeft in sijn sonden, ende hem sijn gracie 

ghegheven heeft dat hem sijn sonden leet sijn, ende dat hi nimmermeer 

ghien doen en wil, ende dat also menich mensche sel ewelike verdoempt 

wesen die veel min misdaen heeft, ende die licht hebliker was ter gracien 

Gods dan hi is,324 

 

Ende dat Hi uu minde, doe ghi Hem contrarie waert ende onghehoersam, 

veel meer so moechdi Hem betruwen, dat Hi uu minnen sel ende helpen 

ende gheven al des uu noot is, als ghi Hem minnen wilt ende ghehoersam 

wesen wilt.325 

 

                                                           
322 Dat bleek ook al uit de twee andere geanalyseerde kapittels, zowel in de detailaanpassingen 

als in de meer uitgebreide zelfgeschreven tekststukken. 
323 Iets gelijkaardigs doet Wevel overigens in het kapittel over verduldicheit, waarin hij het lijden 

van Christus thematiseert. Ook daar geeft hij aan te vrezen dat hij iemand met zijn talrijke 

uiteenzettingen over dit thema zal vervelen of bedroeven: ‘[…] want van deser materie een deel 

ghescreven is int eerste capittel van der oetmoedicheit, so laet ict nu mitten minnesten, want ic 

duchte dats yemant verdrieten mochte; mer om dattet is die meeste hulpe die wi hebben 

moghen tot verduldicheit, in te ansien dat wonder, dat God onse Heer in menscheliker natueren 

gheleden heeft, daer-om heb ics hier vermaent ’ (Van Mierlo 1932a, 265). 
324 Van Mierlo 1932a, 300-301. 
325 Van Mierlo 1932a, 305. 
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Wevels centrale boodschap hiermee is dat God immer trouw blijft ondanks alle 

zonden die de mens heeft gepleegd. Wanneer de mens de waarde hiervan beseft, 

kan hij tot inkeer komen, zich van zijn zonden afkeren en zich volledig tot God 

wenden. Op die manier wil Wevel zijn publiek aansporen om penitentie te doen 

voor de begane zonden en verder geen zonden meer te willen plegen. 

Het belang van het oefenen en het lijden van Christus zijn twee thema’s die 

samen kunnen worden besproken. Voor de gelovige is het van primordiaal 

belang dat hij het lijden van Christus voor ogen houdt en aan de hand van 

deugdzame oefeningen zich daarin verder bekwaamt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 

het volgende citaat:  

Want Christus sprac eens tot een gheestelic persoen, ende seide, als ic heb 

ghehoert: dat Hem also wel behaecht, dat men sijn doghen overdenc mit 

medeliden ende mit eernstigher ofeninghe, dat Hem donct, dat, die sijn 

doghen so overdenct, dat hi meer ghedaen heeft om sinen wille, dan Hi 

ghedaen heeft om sinen wille.326 

 

Wevel heeft zijn boodschap hier op een handige manier verpakt. Door aan te 

geven dat het Christus is die de mens heeft aangespoord om zijn lijdensverhaal 

te overdenken en erop te mediteren, kan Wevel zijn publiek veel sterker 

overtuigen van de noodzaak om oefeningen te verrichten. Bovendien reikt hij 

zelf ook nuttig materiaal daartoe aan. Zo stelt hij bijvoorbeeld met betrekking 

tot Christus: ‘Want Hi is gheraket op die side daer Hi Hem niet gheweren en 

can’.327 Op die manier brengt Wevel het lijdensverhaal van Christus expliciet in 

herinnering en maakt hij het publiek bewust van de schuld die het zelf daaraan 

treft. Christus heeft zich immers met de zonden van de mens beladen en zich 

voor de verlossing van de mens opgeofferd. Door een dergelijke frase in zijn tekst 

te integreren stimuleert Wevel de emotionele beleving van zijn publiek. Daarop 

kom ik in 4.3.2. terug. 

 

4.2.2. Toelichten 

Elf zelfgeschreven tekststukken heeft Wevel in zijn uiteenzetting toegevoegd 

opdat ze een voorgaande of volgende passage verduidelijken. Net zoals in de 

                                                           
326 Van Mierlo 1932a, 303. 
327 Van Mierlo 1932a, 302. 



126 
 

kapittels over ootmoed en gelatenheid heeft Wevel in deze tekststukken gebruik 

gemaakt van structurerende technieken, namelijk toelichtende 

verbindingswoorden en -zinnen en terugverwijzingen.328  

De techniek van de toelichtende verbindingswoorden en –zinnen heeft 

Wevel het frequentst gebruikt. Zoals uit de vorige hoofdstukken al bleek, zette 

hij geregeld de conjunctie want in om een term, constructie of idee uit de 

voorgaande passage uit te leggen. Een voorbeeld daarvan is de volgende passage: 

‘Want die Hi sijn gracie niet en gheeft overnatuerlic, dat is hoer schout; want si 

hebbent wel verdient ende si en moghens Hem niet beclaghen. Ende dien Hise 

ghift, die moghens hem niet beroemen, dat sijs verdient hebben; want sise 

ontfaen van genaden’.329 Wevel gaat daarin verder op een tekststuk waarin hij 

het had over de vele mensen die verdoemd zullen zijn: ‘[…] ende dat also menich 

mensche sel ewelike verdoemt wesen die veel min misdaen heeft, ende die licht 

hebliker was ter gracien Gods dan hi is’.330 Hij rechtvaardigt de manier waarop 

God oordeelt: eerst geeft Wevel een korte uitleg over de mensen die Gods genade 

niet zullen krijgen, daarna vervolgt hij met uitleg over zij die Gods genade wel 

zullen ontvangen. Hij verduidelijkt met andere woorden een idee die eerder in 

zijn tekst aan bod is gekomen. 

Nieuw is de constructie ende aldus so die hij voor dezelfde reden heeft 

aangewend. Zo is er bijvoorbeeld de passage in Vanden twaelf dogheden waarin 

Wevel aangeeft wat ware penitentie is.331 De twee passages die daarop volgen, 

start Wevel telkens met de constructie ende aldus so: 

Ende aldus so sellen wi clein weghen dat wi doen moghen, ende dat wi 

doen; ja, al mochten wi doen dat alle creatueren ye daden, ende groot 

weghen dat ons ontblijft. Ende aldus so sellen wi altoes eernstich bliven 

Gode te hebben in weerdicheit ende ons in onweerdicheit. 

 

                                                           
328 Van vooruitverwijzingen is in het kapittel over penitentie geen sprake. Evenmin heeft Wevel 

autoriteitsfiguren ingezet om zijn toelichtingen kracht bij te zetten. Dat sluit aan bij een trend 

die hiervoor al werd opgemerkt: bij ontleningen aan de Brulocht in het begin van zijn tekst heeft 

Wevel ervoor gekozen om verschillende autoriteitsfiguren aan zijn zelfgeschreven passages toe 

te voegen, terwijl dat in het geval van ontleningen aan de Middelnederlandse Reden niet zo is. 
329 Van Mierlo 1932a, 302. 
330 Van Mierlo 1932a, 300-301. 
331 Zie Van Mierlo 1932a, 301. 
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Ware penitentie betekent dat de gelovige zichzelf moet geringschatten ten 

overstaan van God, omdat God altijd goed en trouw is geweest, terwijl de 

gelovige zich ontrouw gedroeg. Die laatste moet beseffen dat hij steevast tekort 

zal schieten ten overstaan van God. In de twee toelichtende passages wordt via 

ende aldus so toegelicht wat dat geringschatten precies inhoudt: de gelovige 

moet alles wat hij doet minachten en alles wat hij niet kan doen als groot 

beschouwen, zodat hij zich van zijn eigen onwaardigheid ten opzichte van Gods 

grote waardigheid bewust blijft. Door dit zo expliciet weer te geven, laat Wevel 

geen kansen onbenut om op een duidelijke en stapsgewijze manier te instrueren 

wat zijn publiek dient te doen. Op die manier komt het contrast tussen de 

goedheid van God en de zondigheid van de mens nog eens nadrukkelijk aan bod 

in zijn tekst. 

Verder hanteert Wevel enkele keren de techniek van het terugverwijzen. Dat 

doet hij bijvoorbeeld wanneer hij een concept wil definiëren. Zo staat aan het 

begin van het kapittel te lezen: ‘Ende also veel als ghi die werke meer ende meer 

doet, recht also veel doe-di ghewarighe penitencien’.332 Die ware penitentie legt 

hij in wat volgt verder uit aan de hand van een definitie: ‘Want dat is ghewarighe 

penitencie: die goetheit Gods groet te rekene […]’.333 Daarnaast gebruikt Wevel 

ook terugverwijzingen wanneer hij niet een concept maar een globaler idee 

verder wil toelichten. Dat is bijvoorbeeld het geval aan het einde van het kapittel. 

Eerst heeft Wevel een stuk uit de Middelnederlandse Reden gecompileerd en in 

zijn tekst geïntegreerd: ‘Oec moech-di pensen, dat God was een ghemeen 

Verlosser alder werlt. Ende daer-of bin ic Hem meer dancs sculdich, dan of Hi 

mi alleen verlost had’.334 Het is goed mogelijk dat Wevel veronderstelde dat die 

laatste frase misschien niet voor iedereen geheel duidelijk was en tot 

misverstanden kon leiden. In de toelichting die hij meteen op dit citaat laat 

volgen, herhaalt hij een van de kernwoorden, namelijk verlost, en expliciteert hij 

de voorgaande passage: ‘Want van elken mensche, die Hi verlost heeft, so sel ic 

een ewighe vruechde ontfaen, ende een ewich smaec hebben […] ’.335 Wevel 

                                                           
332 Van Mierlo 1932a, 301. 
333 Van Mierlo 1932a, 301. 
334 Van Mierlo 1932a, 304. 
335 Van Mierlo 1932a, 304. 
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preciseert dat de gelovige niet enkel dankbaar moet zijn omdat God hem verlost 

heeft, maar ook omdat hij andere mensen heeft verlost, aangezien ieder die 

verlost is ook de eeuwige vreugde mag ontvangen van iedere andere persoon die 

verlost werd. Het is aannemelijk dat Wevel deze toelichting in functie van zijn 

doelpubliek heeft toegevoegd: op die manier heeft hij geanticipeerd op 

mogelijke vragen of misverstanden die uit deze ontlening aan de 

Middelnederlandse Reden konden voortvloeien.  

 

4.3. Contextualisering 

Net zoals in de voorgaande hoofdstukken bespreek ik hier de bevindingen van 

het onderzoek naar de schrijfactiviteiten met als doel inzicht te verwerven in 

Wevels toe-eigening en de bijgaande culturele transfer met betrekking tot 

penitentie. 

 

4.3.1. Spiritualiteit 

De analyse van de schrijfactiviteiten laat zien dat Wevel een kleine helft van de 

tekststukken in het kapittel over penitentie zelf geschreven heeft. Dat is 

opmerkelijk, aangezien in de secundaire literatuur wordt aangegeven dat hij zich 

vanaf het vijfde kapittel van zijn tekst heel sterk op zijn Eckhartiaanse bron heeft 

gericht.336 Uit mijn onderzoek blijkt nu dat een en ander moet worden 

genuanceerd en dat de eigen inbreng van Wevel niet mag worden 

veronachtzaamd.  

Net zoals in het kapittel over gelatenheid kan bovendien eenzelfde houding 

ten overstaan van de Middelnederlandse Reden worden onderkend. Behalve de 

ontleningen is de invloed van deze tekst minimaal: Wevel heeft bijvoorbeeld 

geen specifieke beelden of constructies uit de Middelnederlandse Reden die op 

andere plaatsen in deze tekst voorkomen in zijn kapittel geïntegreerd, zoals hij 

dat bij Ruusbroec en diens oeuvre wel heeft gedaan. 

In Wevels aanpassingen en zijn zelfgeschreven tekststukken zijn vier 

kernthema’s te onderscheiden die herhaaldelijk voorkomen: de bewustmaking 

van het contrast tussen de goedheid van God en de zondigheid van de mens, het 

                                                           
336 Zie paragraaf 1.4. 
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belang van het oefenen, de essentiële rol van de minne en het lijden van 

Christus.337 Het gaat om thema’s die hiervoor ook al in de toe-eigening van Wevel 

konden worden onderkend en die voornamelijk in paragraaf 2.4.1. zijn 

besproken. Ze bevinden zich allemaal in het oeuvre van Ruusbroec, maar Wevel 

heeft ze in zijn kapittel explicieter en frequenter ingezet. De verhoogde aandacht 

voor deze thema’s kan zoals al aangegeven ook vanuit de bredere veertiende-

eeuwse cultuurhistorische context worden bekeken: ze correspondeert met 

ontwikkelingen die in de vroege Moderne Devotie plaatsvonden. In feite 

behoren de vier genoemde thema’s allemaal tot het kader van  de compunctio 

cordis die in de Moderne Devotie tot de kern van deze spiritualiteit zou 

uitgroeien. Via spirituele oefeningen met onder meer het lijden van Christus 

voor ogen dient de gelovige zich bewust te worden van de eigen zondige aard 

ten opzichte van Gods eeuwige trouw. Wanneer de mens zich vervolgens vanuit 

de minne opnieuw tot God keert en zijn zondige aard afzweert, kunnen zijn en 

Gods wil uiteindelijk één worden. Doordat deze thema’s in Vanden twaelf 

dogheden voorkomen, sluit deze tekst bijzonder goed aan bij de spiritualiteit van 

de vroege Moderne Devotie.338   

 

4.3.2. Communicatiestrategieën 

 Net zoals in de voorgaande kapittels heeft Wevel pedagogische en affectieve 

technieken ingezet. Ten eerste heeft hij in zijn tekst extra toelichtingen en 

structuurelementen ten behoeve van zijn publiek geïntegreerd. Omdat die 

volledig overeenstemmen met wat ik in de kapittels over ootmoed en 

gelatenheid heb uiteengezet, ga ik er hier niet meer verder op in. 

De affectieve strategie blijkt uit Wevels keuze voor specifieke beelden en 

termen. Net zoals in het kapittel over ootmoed zet hij met betrekking tot het 

lijden van Christus beelden in die op de emotionele beleving van het publiek 

kunnen inwerken. Een voorbeeld daarvan is de frase ‘Want Hi is gheraket op die 

side daer Hi Hem niet gheweren en can’.339 Door een dergelijk emotierijk beeld 

                                                           
337 Ook Gods oordeel heeft Wevel in zijn kapittel over penitentie gethematiseerd. Omdat het 

slechts over één attestatie gaat, bespreek ik dit thema niet naast de andere vier genoemde 

thema’s die herhaaldelijk voorkomen. Wel ga ik er in paragraaf 4.3.2. op in. 
338 Zie daarvoor paragraaf 4.2.1. 
339 Van Mierlo 1932a, 302. 
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in zijn tekst te integreren wil Wevel op de emotionele beleving van het publiek 

inwerken. Het is aannemelijk dat het publiek zich deze penibele situatie van 

Christus probeerde in te beelden en door dit beeld geraakt werd. Vanuit die 

emotionele beleving zou het sneller overtuigd kunnen worden om penitentie en 

bij uitbreiding deugdzaamheid na te streven. Iets gelijkaardigs geldt voor de 

volgende frase: ‘dat also menich mensche sel ewelike verdoemt wesen’.340 Door 

te zinnespelen op Gods oordeel scherpt Wevel de aandacht van zijn publiek aan. 

Zij kunnen zich op die manier een beeld vormen van wat dat eeuwige verdoemd 

zijn zal inhouden. Toch gebruikt Wevel daarbij geen expliciete beelden met 

betrekking tot dat hiernamaalse lijden. Net zoals in het kapittel over gelatenheid 

kan worden vastgesteld dat Wevel weliswaar thema’s met betrekking tot de vier 

laatste dingen aanraakt, zoals de hel en Gods oordeel, maar dat hij daarbij geen 

expliciete beelden inzet. Wevel lijkt dus allerminst als doel te hebben gehad om 

zijn publiek schrik aan te jagen. Veeleer gaat het om een bewustmakingsprocedé 

zonder daarbij concrete angstgevoelens bij zijn publiek op te wekken. De 

genoemde technieken kunnen in het kader van de affectieve spiritualiteit 

worden beschouwd. Omdat ik die al in de paragrafen 2.4.2. en 3.5.2 heb 

toegelicht, sta ik er hier niet langer bij stil. 

 

 

  

                                                           
340 Van Mierlo 1932a, 300-301. 
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5. Conclusie 
 

In het eerste deel van dit proefschrift stond het ontstaan van Vanden twaelf 

dogheden centraal. Aan de hand van de resultaten van de voorgaande analyses is 

het mogelijk om op drie niveaus tot nieuwe inzichten te komen, nuances te 

formuleren bij eerder onderzoek en bestaande hypothesen te onderschrijven. 

Meer specifiek wil ik dat doen met betrekking tot het toe-eigeningsproces van 

de bronnen, het profiel van de schrijver en de culturele transfer van de drie 

thema’s ootmoed, gelatenheid en penitentie.  

 

In het onderzoek naar Vanden twaelf dogheden is men er vrij lang van uitgegaan 

dat deze tekst gebaseerd was op de Brulocht van Ruusbroec en de Erfurter Reden 

van Eckhart. Voor het kaderwerk en de definities van de eerste vier deugden zou 

Wevel zich op de structuur van Ruusbroecs deugdenuiteenzettingen hebben 

gebaseerd en geleidelijk aan, vanaf kapittel 2 maar vooral vanaf kapittel 5, zou 

Wevel zich op de Erfurter Reden hebben gericht. Van Eckharts tekst zou Wevel 

een devote bewerking hebben gemaakt, opdat die binnen de context van de 

Moderne Devotie zou kunnen functioneren.  

Het werd pas recent duidelijk dat Wevel zich niet op een Duitstalige versie 

van de Erfurter Reden heeft gebaseerd, maar wel op een Middelnederlandse 

bewerking van die tekst, de Middelnederlandse Reden. Die versie bevatte al een 

aantal aanpassingen ten opzichte van de Duitse tekst. Bepaalde veranderingen 

die eerder op het conto van Wevel waren geschreven, bleken dus niet door hem 

maar door de Middelnederlandse bewerker van de Erfurter Reden te zijn 

doorgevoerd. Mijn tekstvergelijkingen bevestigen de veronderstelling dat 

Vanden twaelf dogheden op de Middelnederlandse Reden gebaseerd is.  

De analyse van de schrijfactiviteiten biedt een veel accurater inzicht in hoe 

Wevel precies met zijn bronnen is omgegaan dan we tot nog toe hadden. Via de 

tekstvergelijkingen komen drie bijzonderheden aan het licht. In de eerste plaats 

had Wevel een veel hogere eigen inbreng in Vanden twaelf dogheden dan tot op 

heden wordt aangenomen. In de gecompileerde en bewerkte tekststukken kan 

een bescheiden hand van Wevel worden ontdekt; in de gerecycleerde passages 

wordt duidelijk hoe hij op een ingrijpendere wijze kernconcepten of –ideeën uit 
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zijn brontekst heeft overgenomen en daarrond een nieuw tekstueel kader heeft 

geïntegreerd. Daarnaast zijn er de tekststukken waarvan verondersteld mag 

worden dat Wevel ze volledig zelf heeft geschreven, zowel de toelichtende als 

meer inhoudelijke stukken. Die zelfgeschreven passages zijn niet te 

veronachtzamen: in het kapittel over ootmoed vormen ze de meerderheid van 

de uiteenzettingen, in dat over gelatenheid maken ze iets meer dan de helft van 

het kapittel uit en in dat over penitentie vormen ze een kleine helft. Tot nog toe 

werd de eigen inbreng van Wevel nauwelijks onderkend en werd voornamelijk 

op zijn omgang met het bronnenmateriaal ingegaan. 

Daarnaast heb ik de bestaande visies op Wevels omgang met zijn bronnen 

kunnen preciseren. Enerzijds is de invloed van Ruusbroec nadrukkelijker 

aanwezig dan tot nog toe werd gedacht. Naast de eerder in kaart gebrachte 

ontleningen van Wevel aan Ruusbroecs Brulocht met betrekking tot het 

kaderwerk en de definities van de eerste vier deugden blijkt dat Vanden twaelf 

dogheden ook op andere wijzen en plaatsen in de tekst duidelijk invloed van de 

Groenendaalse prior vertoont. Meer specifiek gaat het om constructies en 

beelden die Wevel in zijn gerecycleerde tekststukken en zelfgeschreven passages 

heeft geïntegreerd die ook in teksten van Ruusbroec – niet enkel de Brulocht – 

voorkomen. Dat impliceert dat Wevel het oeuvre van Ruusbroec bijzonder goed 

moet hebben gekend. Anderzijds was de invloed van de Middelnederlandse 

Reden minder ingrijpend dan voorheen werd aangenomen. Vanden twaelf 

dogheden bevat weliswaar heel wat ontleningen aan deze tekst, maar van een 

diepgaande doorwerking van concepten of beelden uit deze bewerking van 

Eckharts tekst is, anders dan wat voor Ruusbroec geldt, helemaal geen sprake.  

De doorwerking van Ruusbroec blijkt niet alleen uit het gebruik van 

specifieke constructies en beelden, maar ook uit de thema’s die Wevel 

uitgekozen heeft om in zijn uiteenzettingen te integreren. Uit mijn analyses van 

de kapittels over ootmoed, gelatenheid en penitentie blijkt dat Wevel de 

volgende zes thema’s herhaaldelijk in zijn tekst aan bod laat komen: de 

primordialiteit van ootmoed, de bewustmaking van het contrast tussen de 

goedheid van God en de zondigheid van de mens, het belang van de minne, de 

noodzaak van het oefenen, de focus op het leven en lijden van Christus, en de 

aandacht voor de hel. Die thema’s komen allemaal in het oeuvre van Ruusbroec 
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voor en getuigen van invloed van de Groenendaalse prior. Dat Wevel deze 

thema’s ten opzichte van Ruusbroec frequenter in zijn tekst heeft ingezet en dus 

heeft geïntensifieerd, getuigt tegelijkertijd van typische laat-veertiende-eeuwse 

ontwikkelingen. De verhoogde aandacht voor deze thema’s sluit namelijk aan bij 

tendensen uit de spiritualiteit van de vroege Moderne Devotie: nooit eerder werd 

ootmoed zo nadrukkelijk als de centrale deugd beschouwd en ook de 

compunctio cordis, te begrijpen als overkoepelend proces waaronder de vijf 

andere genoemde thema’s geschaard kunnen worden, kwam in de spiritualiteit 

van de Moderne Devotie meer centraal te staan. Bekeken vanuit het proces van 

de culturele transfer kan worden vastgesteld dat decontextualisering met 

betrekking tot de bronnen in feite niet heeft plaatsgevonden. Natuurlijk heeft 

Wevel selectiemechanismes gehanteerd met betrekking tot zijn bronnen en 

bepaalde uiteenzettingen niet overgenomen – zoals bijvoorbeeld de rest van 

Ruusbroecs deugdenuiteenzetting uit de Brulocht – maar de thema’s die hij 

ontleend heeft, heeft hij getrouw overgenomen. Wevel heeft met andere 

woorden geen typische aspecten van de kernthema’s van Ruusbroec achterwege 

gelaten. Zijn recontextualisering van die thema’s laat integendeel zien dat hij 

bepaalde aspecten van Ruusbroecs leer net frequenter heeft ingezet of extra 

heeft benadrukt. Dat betekent dat er in Vanden twaelf dogheden op thematisch 

vlak een grote continuïteit ten opzichte van de bronnen te onderkennen is, 

waarbij specifieke onderwerpen of aspecten ervan door Wevel geïntensifieerd 

zijn. 

 

Om zijn publiek tot deugdzaamheid aan te zetten heeft Wevel van strategieën 

met een affectief doel gebruik gemaakt. Het gaat om het integreren van 

specifieke beelden, krachtig taalgebruik en aansporende uitingen. Meestal zette 

hij die strategieën in om de thema’s van het lijden van Christus en het 

zondebesef nadrukkelijker onder woorden te brengen: op die manier kon hij het 

publiek doorgronden van het belang om de eigen zondige aard af te zweren, zich 

in de minne tot God te keren en zich met het leven en lijden van Christus voor 

ogen in deugdzaamheid te oefenen.  

Daarnaast heeft Wevel ook strategieën ingezet met een pedagogisch of 

ondersteunend doel. Meer specifiek gaat het om de integratie van herhalingen, 
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toelichtingen, extra voorbeelden, illustratieve passages gekoppeld aan 

autoriteitsfiguren en daarnaast ook structuurelementen zoals vooruit- en 

terugverwijzingen. Aan de hand van die zaken kan worden afgeleid dat Wevel 

zich tot doel had gesteld om zijn uiteenzettingen over de deugden stapsgewijs 

te presenteren. De interventies met betrekking tot die pedagogische strategieën 

laten zien dat Wevel zijn publiek op een gefaseerde wijze nieuwe elementen 

heeft aangereikt en frequent mogelijkheden heeft voorzien waarop het publiek 

stelselmatig de materie kon overdenken en tot zich nemen. Dat suggereert dat 

Wevel initieel een nog niet zo ervaren publiek voor ogen had, dat op 

gestructureerde wijze in de opgang tot God moest worden begeleid. 

 

De bovenstaande bevindingen maken het mogelijk om de contouren van het 

profiel van de schrijver wat duidelijker te schetsen, zowel wat zijn identiteit als 

zijn functie betreft. Mijn analyses bevatten geen elementen die de hypothese 

weerleggen dat Wevel Vanden twaelf dogheden zou hebben geschreven. De 

tekstvergelijkingen laten zien dat het om iemand moet gaan die zich in de 

nabijheid van Ruusbroec bevond en die het oeuvre van Ruusbroec bijzonder 

goed kende. Ook moet het iemand geweest zijn die teksten van Bernardus, al 

dan niet in florilegia overgeleverd, goed kende, aangezien dit de autoriteitsfiguur 

is naar wie in Vanden twaelf dogheden het vaakst wordt teruggegrepen. Beide 

zaken gelden voor Wevel: als kanunnik in het klooster van Groenendaal kende 

hij Ruusbroec en had hij een directe toegang tot diens teksten; als kopiist is het 

goed mogelijk dat hij teksten van (Pseudo-)Bernardus heeft gekopieerd, zoals 

eerder door Reynaert 1996 aangegeven.  

Dat Wevel bijzonder veel ingrepen met een pedagogisch effect in zijn tekst 

heeft doorgevoerd, lijkt te wijzen op de mogelijkheid dat hij zijn tekst voor een 

relatief onervaren publiek heeft geschreven. Dat ondersteunt de hypothese dat 

Wevel zijn tekst voor de eerste kloosterlingen van Eemstein zou hebben 

geschreven, al vormt het geen waterdicht bewijs. Men zou kunnen opwerken dat 

Wevel een heel uitleggende tekst voor ogen stond zonder daarbij aan een 

specifiek publiek te denken, maar die kans lijkt mij veeleer klein. 

Handgeschreven teksten uit de late middeleeuwen werden normaliter voor een 

welbepaalde persoon of doelgroep geschreven en zowel op inhoudelijk 
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(kernideeën van de Moderne Devotie) als op structureel vlak (stelselmatige en 

begeleide aanpak) past de tekst goed binnen de Eemsteinse context en het 

onderricht dat de nieuwe kloosterlingen er ontvingen. Het is dus goed mogelijk 

dat Wevel Vanden twaelf dogheden in het kader van zijn lessen in Eemstein heeft 

neergepend. 

Zoals in de inleiding aangegeven is het moeilijk om Wevel in een van de 

bestaande categorieën van de middeleeuwse schrijverstypologie – scriptor, 

compilator, bewerker of auteur – onder te brengen en dit om verschillende 

redenen. Gezien zijn eigen inbreng is hij duidelijk meer dan een compilator of 

bewerker; toch kan hij niet als een auteur in dezelfde orde van Ruusbroec 

worden beschouwd. Ook varieert Wevel in zijn verschillende schrijfactiviteiten: 

soms compileert hij, bijvoorbeeld in het geval van Ruusbroecs definities van de 

deugden; andere keren opteert hij voor een vrijere omgang met zijn bronnen. 

Dat is iets wat met de bovenstaande middeleeuwse schrijverstypologie moeilijk 

in kaart kan worden gebracht. Bovendien houden de verschillende categorieën 

geen rekening met de pedagogische insteek die de tekst van Vanden twaelf 

dogheden kenmerkt, en al helemaal niet met de lescontext, namelijk de vorming 

van de nieuwe kloosterlingen in Eemstein, waarin de tekst mogelijkerwijs – en 

zelfs waarschijnlijk – heeft gefunctioneerd. Rollen die in een dergelijke orale 

lescontext passen zijn bv. lector en collatieverantwoordelijke. De term ‘lector’ is 

in meerdere contexten gangbaar en heeft verschillende betekenissen, maar in 

geen ervan kan Wevel worden ingepast.341 De term ‘collatieverantwoordelijke’ 

lijkt op het eerste gezicht een betere benaming te zijn: afgaand op de inhoud van 

Vanden twaelf dogheden is het goed mogelijk dat de tekst tijdens 

collatiemomenten werd gebruikt.342 Toch gaat het veeleer om een 

                                                           
341 In de laatmiddeleeuwse kloostercontext onderscheidt Lawrence 2015, 277 drie vormen van 

lectores: (1) de (voor)lezer binnen de lagere rangen van de kloosterorde; (2) de monnik die als 

taak heeft om lessen in de kerk of eetzaal naar voren te brengen; en (3) de in theologie 

gekwalificeerde en officieel aangestelde leraar binnen de bedelorden. Het obituarium noch de 

correspondentie met Grote bevat verwijzingen naar de mogelijkheid dat Wevel als lector 

functioneerde en de bovenstaande definities laten geen ruimte voor eigen op schrift gestelde 

lessen.  
342 Dat zou overeenkomen met de initiële gebruikscontext van Eckharts Erfurter Reden, een van 

de bronnen waarop Wevel zich via de Middelnederlandse Reden heeft gebaseerd. Mertens 1996, 

164 presenteert het begrip collatie als een ‘neutrale’ notie. Het kan worden ingezet voor ‘al dan 

niet toevallige gesprekken en bijeenkomsten’ binnen het kader van de Moderne Devotie 
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containerbegrip, des te meer omdat vrijwel ieder klooster zijn eigen invulling 

aan de term collatie bood.343 Dat impliceert dat er voor figuren zoals Wevel in 

feite geen geschikte benaming bestaat. 

Om deze lacune op te vangen opteer ik ervoor om een nieuwe term in de 

bestaande terminologie te introduceren, die van leermeester. Hoewel deze term 

op het eerste gezicht weinig te maken heeft met een schrijversprofiel, hebben 

een leermeester en een schrijver meer overeenkomsten dan men in eerste 

instantie zou denken. Tijdens zijn voorbereiding maakt een leermeester idealiter 

een overzicht van alle belangrijke zaken die hij aan zijn leerlingen wil aanreiken. 

Om daartoe te komen integreert hij zowel ideeën uit zijn bronnenmateriaal als 

eigen uiteenzettingen. Die laatste categorie kan bestaan uit toelichtingen bij 

ontleningen of meer thematische tekststukken waarin hij zijn eigen visie 

weergeeft. Sommige leermeesters beperken zich niet tot het creëren van een 

dergelijk overzicht, maar gaan zelfs een stap verder door een eigen handboek te 

creëren. De aanzet van zowel de leermeester als de schrijver blijkt dezelfde: 

beide brengen hun ideeën samen en passen ze aan hun publiek aan. 

In het geval van Wevel is de term leermeester bijzonder nuttig. Ze houdt 

rekening met een lescontext en de specifieke ingrepen die daarvoor zijn 

doorgevoerd: het integreren van strategieën met een pedagogisch doel en het 

variëren in de omgang met het bronnenmateriaal. Door deze term in het bredere 

literair-historische onderzoek te integreren, zal het mogelijk zijn om ook de 

specificiteiten van enkele andere historische teksten beter in kaart te brengen.   

  

                                                           
(Mertens 1996, 164 en Van Beek 2009, 66-67). Tijdens die gesprekken wordt het publiek geen 

complexe materie aangereikt, als wel eenvoudige thema’s over hoe de aanwezigen het goede 

dienen na te streven en het slechte moeten trachten te vermijden. Dat stemt overeen met de 

thema’s die in Vanden twaelf dogheden centraal staan. 
343 Zo kon de collatieverantwoordelijke een monnik of zuster binnen het klooster zijn die een 

bestaande tekst voorlas, waarna de inhoud gezamenlijk werd bediscussieerd, maar een collatie 

kon evengoed worden gehouden door de rector die over een bepaald thema een toespraak hield 

en zijn woorden al dan niet liet optekenen voor verder gebruik binnen de kloostermuren. Zie 

daarvoor opnieuw Mertens 1996, 164-169; Van Beek 2009, 66-67. 
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Deel 2 

De zestiende-eeuwse doorwerking van Vanden 

twaelf dogheden 
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Inleiding 

1.1. De 1543- en 1565-drukken: een katholieke en protestantse 

Vanden twaelf dogheden  
Vanden twaelf dogheden kende in de zestiende eeuw een enorm succes. Dat was 

voornamelijk dankzij de integratie van deze tekst in de verzamelde werken van 

Ruusbroec en die van Tauler. Deze opera omnia verspreidden zich over nagenoeg 

het volledige West-Europese continent en op die manier kon Vanden twaelf 

dogheden meedeinen op dit verspreidingsoffensief.344  

In dit tweede deel van mijn proefschrift staan twee tekstgetuigen van Vanden 

twaelf dogheden centraal die voorkomen in drukken met de opera omnia van 

Tauler: 

1. Des erleuchten D. Johannis Tauleri / von eym waren Euangelischen leben / 

Goetlichen Predig / Leren / Epistolen / Cantilenen / Prophetien. Keulen, 

Jaspar von Gennep, 1543 (voortaan: de 1543-druk) 

 

2. Des Hoochverlichten D. Johannis Tauleri / Van eenen volcomen 

Euangelisschen leuen Christelijcke Predicatien oft Sermonen / op allen 

Sondaghen ende Feestdagen vanden gantsen Jaer. Franckfort [Emden], 

Peter van Dueren [Willem Gailliart], 1565 (voortaan: de 1565-druk) 

 

De exclusieve keuze voor drukken met het verzamelde werk van Tauler vloeit 

voort uit de verschillende aard van de bewerkingen van Vanden twaelf dogheden. 

De proefboringen die ik aan het begin van mijn onderzoek heb uitgevoerd, lieten 

zien dat de versie die in Ruusbroecs opera omnia (1548) opgenomen staat vrij 

getrouw is aan Vanden twaelf dogheden. De versie in de 1543- en 1565-drukken 

vertonen daarentegen wel veel inhoudelijke, structurele en stilistische 

aanpassingen. In het kader van mijn onderzoek wil ik nagaan welke zaken aan 

de basis van die aanpassingen liggen. 

Omwille van hun specifieke ontstaanscontext en eigenheid nemen beide 

drukken een vooraanstaande positie in de vroegmoderne receptie van Vanden 

twaelf dogheden in. De Duitstalige 1543-druk is de eerste druk die een aanzienlijk 

aangepaste versie van Vanden twaelf dogheden bevat. Hij is vermoedelijk binnen 

het kader van de zestiende-eeuwse mystieke renaissance ontstaan, een beweging 

                                                           
344 Zie hiervoor de inventaris in bijlage 1 bij dit proefschrift. 



140 
 

die hierna nog wordt toegelicht. De Nederlandstalige 1565-druk is daarentegen 

in een protestantse omgeving vervaardigd. De daarin geïntegreerde versie van 

Vanden twaelf dogheden, die op basis van de versie uit de 1543-druk gemaakt is, 

vormt de eerste tekstgetuige van de deugdentekst die in protestantse kringen 

gecirculeerd heeft.  

Mijn selectie van een katholieke en protestantse druk in dit proefschrift heeft 

tot doel dieper inzicht te verwerven in hoe Vanden twaelf dogheden in 

verschillende confessionele milieus kon functioneren. Hoewel de aanwezigheid 

van Middelnederlandse werken in zowel katholieke als protestantse contexten 

geen uitzondering vormt, is tot op heden weinig onderzoek naar de 

vroegmoderne toe-eigening van deze teksten gebeurd. Twee oorzaken liggen aan 

de basis daarvan. In de eerste plaats bestond er tot enkele decennia geleden de 

opvatting dat katholieke teksten binnen katholieke milieus en protestantse 

teksten binnen protestantse milieus dienden te worden bestudeerd. Die 

opsplitsing lijkt grotendeels te zijn opgeheven, maar het is nog wachten op een 

toename van academische studies waarin teksten uit beide confessionele milieus 

met elkaar worden vergeleken en geanalyseerd.345 Daarnaast heeft de scheiding 

tussen middeleeuwse en vroegmoderne studies eveneens ervoor gezorgd dat 

literatuurhistorici op hun eigen onderzoeksterrein bleven en het onderzoek naar 

de transitie tussen beide perioden in aanzienlijke mate links lieten liggen.346 Ook 

op dat vlak is het tij grondig aan het keren, maar er is nog veel braakliggend 

terrein dat verder onderzocht dient te worden om een beter beeld van die 

overgangsperiode te krijgen.  

In dit deel wil ik mij op de volgende vragen richten. Welke toe-

eigeningsmechanismen liggen aan de basis van de aanpassingen in de 1543-druk? 

                                                           
345 Erb 1984, 153-154 heeft het al over deze scheiding, maar overkoepelende studies waarin de 

vroemoderne toe-eigening vanuit zowel katholieke als protestantse zijde op tekstueel niveau 

met elkaar worden vergeleken, zijn nog steeds schaars. Zie ook Pettegree 2000, 1-2 over dit 

thema. Een pionierswerk is de studie van Von Habsburg 2011, die in het hoofdstuk over de 

protestantse versie van de opera omnia van Tauler nog uitgebreiden  aan bod zal komen. Over 

de toe-eigening van de laatmiddeleeuwse mystiek in het protestantisme in het algemeen is in 

de laatste jaren weliswaar al meer verschenen, zie bijvoorbeeld Braw 1986; Fanning 2001, 140-

148; Tamburello 2013, 407-421; Wright 2013, 437-451 en McGinn 2017. 
346 Zie de inleiding bij Van Engen 2008, 257-260, Poor & Smith 2015, 4. Binnen de geschiedenis 

heeft dit kenteringspunt al eerder plaatsgevonden en is deze overgangsperiode al langer het 

voorwerp van academische studies. 
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In welke mate verschillen de 1543- en 1565-drukken van elkaar? En weerspiegelen 

die verschillen ook de verschillen tussen de katholieke en protestantse 

geloofsopvattingen? In mijn onderzoek wil ik mij bovendien niet beperken tot 

het katholieke of protestantse label van de druk, maar ik wil dieper graven naar 

de precieze confessionele context waarbinnen de twee geselecteerde drukken 

zijn ontstaan. Op die manier wil ik via de doorwerking van Vanden twaelf 

dogheden inzicht verkrijgen in hoe de alledaagse geloofspraktijken concreet en 

daadwerkelijk werden gepropageerd aan het begin van het schisma tussen 

katholieken en protestanten. 

De tweedeling tussen de katholieke en protestantse context vormt in wat 

volgt het uitgangspunt van dit deel van mijn proefschrift. In hoofdstuk I belicht 

ik de 1543-druk die in katholieke milieus heeft gefunctioneerd en in hoofdstuk II 

stel ik de 1565-druk uit de protestantse context centraal. Net zoals in het 

voorgaande deel ga ik via tekstvergelijkingen en een analyse van de 

schrijfactiviteiten van de makers van beide versies te werk. Om een en ander 

behapbaar te houden worden net zoals in deel 1 enkel de kapittels over ootmoed, 

gelatenheid en penitentie onder de loep genomen, omdat daarin de belangrijkste 

verschuivingen met betrekking tot de culturele transfer kunnen worden 

onderkend. Alvorens mij daarop te richten bekijk ik in de volgende paragrafen 

de 1543- en 1565-drukken in hun bredere context. Paragraaf 1.2. richt zich op het 

ontstaan van het schisma tussen katholieken en protestanten en de ontwikkeling 

van de vier centrale protestantste strekkingen. In paragraaf 1.3. bekijk ik de 

positie van Tauler aan het begin van de zestiende eeuw. Daarbij licht ik toe hoe 

hij zowel vanuit katholieke als protestanse hoek werd toegeëigend. 

 

1.2. De brede achtergrond van de 1543- en 1565-drukken 
De 1543- en 1565-drukken dateren allebei uit het begin van een woelig tijdperk, 

waarin het katholicisme en protestantisme zich als aparte confessionele 

stromingen van elkaar begonnen te onderscheiden.347 Aanvankelijk waren het 

                                                           
347 Zie voor enkele algemene studies over het ontstaan van het protestantisme en de 

verschillende strekkingen onder meer McGrath & Marks 2004, 1-19; Melton 2005, xi-xiv; Brown 

2009, vnl. 20-89; Noll 2011; Mullett 2015, vnl. 72-102. Het is geenszins mijn bedoeling hier een 

volledig overzicht te bieden van deze onderzoeksliteratuur. De festiviteiten omtrent 500 jaar 

Reformatie hebben een enorme boost gegeven aan het onderzoek naar de reformatie, ik beperk 



142 
 

voornamelijk individuen die verspreid over West-Europa pleitten voor 

hervormingen. Zij wensten een terugkeer naar het voor hen authentieke geloof 

en stelden elk een eigen kader op met leerstellingen die de juiste weg tot God 

bewerkstelligden. Dankzij onder meer de toen pas uitgevonden boekdrukkunst 

konden hun ideeën veel sneller en op grotere schaal verspreid worden dan 

voorheen.348 Daardoor konden deze hervormers op relatief korte termijn grote 

groepen van aanhangers achter zich scharen en zo op officiële niveaus een rol 

van betekenis spelen. Deze hervormers en hun aanhangers werden 

gecategoriseerd onder de overkoepelende term van de protestanten, een 

benaming die aanvankelijk tijdens het Protest van Spiers in 1529 werd gebruikt 

om de personen aan te duiden die de beperking van de godsdienstvrijheid ten 

voordele van katholieke Kerk weigerden na te volgen.349 

Aangezien binnen het protestantisme, in tegenstelling tot binnen het 

katholicisme, geen overkoepelend centraal gezag van een paus of een andere 

geestelijke leider werd aanvaard, kon er tussen de onderlinge geloofsopvattingen 

van deze verschillende leiders en hun groeperingen aanzienlijk wat verschillen 

ontstaan.350 Halverwege de zestiende eeuw hadden zich op die manier vier 

centrale hoofdstromingen gevormd: het lutheranisme, het gereformeerde 

protestantisme, het anabaptisme en het anglicanisme. 

Het lutheranisme is genoemd naar Maarten Luther († 1546), die met de 

publicatie van zijn 95 leerstellingen in 1517 in Wittenberg snel een grote groep 

aanhangers verkreeg en zo het begin van de zestiende-eeuwse reformatie 

inluidde.351 Ongeveer gelijktijdig, in 1519, uitte Ulrich Zwingli († 1531) in Zürich 

gelijksoortige ideeën omtrent een hervorming van de Kerk. Hoewel een aantal 

van hun ideeën gelijkliep, waren ze over het sacrament van de eucharistie 

bijvoorbeeld een totaal andere mening toegedaan. Waar Luther nog tot op 

                                                           
mij hier en in de volgende noten tot het noemen van enkele werken die mijn kennis over het 

protestantisme en de zestiende-eeuwse reformatie hebben gevormd en verbreed. 
348 De boekdrukkunst vormt dan ook een van de redenen waarom de zestiende-eeuwse 

reformatie zo succesvol was. Zie onder meer Eisenstein 1997, 43-160; Edwards 2005; Fudge 2007; 

Pettegree 2015, 54. 
349 Brady 2009, 316; Miller 2012, 15. 
350 McGrath 2009, 3. 
351 Over Luther en het lutheranisme, zie bijvoorbeeld Leppin 2013a, 39-56; Leppin 2013b; Mullet 

2015; Pettegree 2015. 
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zekere hoogte geloofde dat Christus in het sacrament van de eucharistie 

aanwezig was – weliswaar op een andere manier dan de katholieken aannemen 

– wees Zwingli dit volledig af. Die verschillende visies zorgden ervoor dat twee 

confessionele strekkingen zich naast elkaar ontwikkelden, waarbij de 

aanhangers van Luther als lutheranen en de aanhangers van Zwingli als 

gereformeerden worden beschouwd.352 Het gereformeerde protestantisme stond 

een generatie later sterk onder invloed van Johannes Calvijn († 1531), die vanuit 

Génève zijn ideeën propageerde. Het calvinisme, als onderdeel van het 

gereformeerd protestantisme, werd voornamelijk in Frankrijk beleden.353 Het 

anabaptisme zou zich op verschillende plaatsen in Europa hebben ontwikkeld: 

Zürich (1525), Augsburg (1526) en Emden (1536). Met als centrale opvatting dat 

enkel volwassenen – en dus kinderen niet – zich mochten laten dopen, 

scheurden de anabaptisten of wederdopers zich van de andere genoemde 

groeperingen af, die wel de kinderdoop behielden. In de zestiende eeuw eeuw 

verspreidde het anabaptisme zich vooral in het huidige Zwitserland, Duitsland 

en Nederland.354 Het anglicanisme tot slot werd voornamelijk aangehangen in 

Engeland. Nadat koning Hendrik VIII († 1547) door de paus werd verboden om 

van zijn vrouw Catharina van Aragon († 1531) te scheiden, besloot deze vorst om 

het katholicisme zoals het toen werd aangehangen achter zich te laten. In plaats 

daarvan kwam het anglicanisme, waarin zowel katholieke als protestantse 

leerstellingen vervat zijn.355  

De vier voorgenoemde centrale hoofdstromingen van het protestantisme 

kleurden het confessionele gedachtegoed van het West-Europese continent. 

Toch vond niet enkel buiten het katholicisme om de roep om hervormingen 

weerklank. Ook binnen het katholicisme zelf werd gedebatteerd over hoe de 

godsdienst hervormd kon worden. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) 

werd vastgelegd hoe de katholieken de bestaande misbruiken moesten afzweren 

en hoe de katholieke Kerk zich tegenover de protestantse leer diende te 

                                                           
352 Over Zwingli en diens opvattingen, in het bijzonder omtrent het sacrament van de 

eucharistie, zie onder meer Lindberg 2010, 161-187; Euler 2013, 57-74. 
353 Over het calvinisme, zie bijvoorbeeld Pettegree e.a. 1996; McGrath & Marks 2004 53-65. 
354 Over het anabaptisme, zie onder meer Estep 1996; Stayer 2002, 77-88 en Roth & Stayer 2007, 

in het bijzonder de inleiding, i-xxviii. 
355 Over het anglicanisme, zie bijvoorbeeld Melton 2005, 29-30; Chapman 2006. 
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verhouden.356 Niet enkel van bovenaf maar ook van onderaf ontstonden 

initiatieven aan de hand waarvan lokale groeperingen en figuren het katholieke 

geloof wilden verspreiden. Een voorbeeld daarvan vormt de mystieke 

renaissance, een beweging waarbinnen de creatie van de 1543-druk gesitueerd 

kan worden.357 In het volgende hoofdstuk licht ik deze beweging toe. 

 

 

  

                                                           
356 Zie onder meer Mullett 2002, 29-68; Eire 2007, 63-80. 
357 Over die mystieke renaissance, zie Schepers 2008, 285-316; McGinn 2012, 141-175; Schepers 

2014, 269-273; Schepers 2015a, 84-123; Schepers 2015b, 168-177. 
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I. De editie van 1543: de eerste katholieke gedrukte 

opera omnia van Tauler 

1. Inleiding 

1.1. Ontstaanscontext, verspreiding en impact 

Op 4 juni 1543 moet het bij drukker Jaspar von Gennep († 1564) in Keulen van de 

bedrijvigheid hebben gegonsd. Volgens het titelblad werd op die dag in zijn 

atelier het uitvoerige drukproces voltooid van Des erleuchten D. Johannis Tauleri 

/ von eym waren evangelischen Leben goetliche Predig, Leren, Epistolen, 

Cantilenen, Prophetien. Die uitgave, die meer dan 350 folio beslaat, bevat de 

opera omnia van Johannes Tauler en werd bepalend voor het zestiende-eeuwse 

beeld van deze veertiende-eeuwse mysticus. Tauler, die voorheen enkel bekend 

stond om zijn preken, kreeg via de opera omnia ook andere teksten aan zijn naam 

verbonden, zoals stichtelijke leringen, brieven, liederen en profetieën.358 

De druk bestaat uit twee grote delen: de preken en de andere teksten. Ampe 

(1966b) heeft aangetoond dat die laatste groep teksten in feite één geheel vormt. 

Dat is niet alleen zichtbaar in de kapittelindeling die ongeacht de overgang naar 

een ander genre blijft doorlopen, maar ook in de latere receptie, waarbij dit deel 

een aantal keer uit de oorspronkelijke co-tekst is losgehaakt en zelfstandig – dus 

los van de preken – is verspreid.359 In zijn studie geeft Ampe een overzicht van 

hoe het tweede deel eruit ziet: 

Leren Kapittels 1-39 

Epistolen Kapittels 40-65 

Cantilenen Kapittels 66-71 

Profetieën Kapittel 72-73 

Afsluitend stichtelijk materiaal 

 

Kapittel 74-75360 

De versie van Vanden twaelf dogheden bevindt zich in het gedeelte Leren, onder 

de titel: Des erleüchten D. Johannis Tauleri goetliche leren / Wie mann durch 

geystliche übungen vnd tugenden / zu lieblicher vereinung Gots kommen sol / 

neüw gefunden. Dat deel splitst Ampe in twee delen op. De eerste eenentwintig 

                                                           
358 Ampe 1981 e.a., 245-246. 
359 Dat gebeurt een aantal keer onder de titel Medulla animae. Zie daarvoor de inventaris in 

bijlage 1. 
360 Zie voor dit schema Ampe 1966b, 227. 
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kapittels, waarin de tekst van Vanden twaelf dogheden verweven is, zijn naar 

Ampe’s mening volgens een specifiek schema georganiseerd: de zondaar moet 

inzien dat hij een verkeerde levensstijl nastreeft en hij dient zich door het 

beoefenen van verscheidene deugden weer in de gratie van God op te werken. 

De overige achttien kapittels zijn in Ampe’s optiek niet zozeer volgens een 

bepaald doelgericht stramien opgebouwd en vormen veeleer illustratiemateriaal 

bij de voorgaande kapittels.361  

De verantwoordelijke voor deze 1543-druk is Petrus Noviomagus, een 

enigmatische figuur wiens identiteit tot op vandaag in nevelen is gehuld. Hoewel 

in het verleden stemmen opgingen om hem met de Nijmeegse jezuïet Petrus 

Canisius te identificeren, lijkt men daar in het hedendaagse onderzoek stilaan 

van af te stappen. Tot nog toe zijn er geen sluitende bewijzen gevonden om hem 

al dan niet met de figuur van Noviomagus gelijk te stellen.362 

Naast de identiteitskwestie bestaat een bijkomende vraag erin welke taak 

deze Noviomagus precies op zich heeft genomen. Zowel op het voorblad als in 

zijn voorrede heeft hij het over bestaande exemplaren met waardevolle teksten 

van Tauler die inhoudelijk niet altijd correct zijn weergegeven en die in het 

verleden tot foutieve interpretaties van Taulers leer hebben geleid.363 

Noviomagus meldt dat hij zich vlijtig heeft ingespannen om exemplaren met de 

juiste inhoud te verzamelen, waarin hij naar zijn mening uiteindelijk ook 

slaagde. In 1542 vond hij in het dominicanessenklooster St.-Gertrud in Keulen 

manuscripten met daarin de inhoud van wat onder zijn auspiciën zou uitgroeien 

tot de 1543-druk.364 Het is niet geweten in welke mate Noviomagus zelf met de 

                                                           
361 Ampe 1966b, 232-235. 
362 In McGinn 2012, 143 en Erler 2013, 110 wordt Noviomagus als Canisius geïdentificeerd. In Van 

de Schoor 2011, 164-166 worden voor- en tegenargumenten voor de identificatie met Canisius 

opgelijst. Van de Schoor lijkt ervan uit te gaan dat Canisius niet de persoon was die achter 

Noviomagus schuil zou gaan. 
363 1543-druk, voorrede: ‘[…] die Sermones oder predig des erleuchten D. Johan. Tauleri / als eyn 

kostpar bůch / das vns den rechsten kurtzsten weg / zů vnsen vrsprung das Got ist / mitt klaren 

worten treüwelig entdeckt vnd weyset. Aber so ich mich in den selben an etligen orten / da der 

sinne scheinet verduncket / verderbt / oder vngewarsam ausgetruckt / in den vorgetruckten 

exemplaren gestossen […]’. 
364 1543-druk, voorrede: ‘[…] darumb hab ich mit fleiß nach den ware geschreyben exemplaren 

zů überkomen / umbgefragt / vnd zůlest anno M.D.XLIJ. zů S. Gertruden in Coellen […] 

gefunden […]’. 
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gevonden teksten aan de slag is gegaan. Dat betekent ook dat niet geweten is wie 

precies in welk stadium wijzigingen heeft doorgevoerd. Wel is het zeker dat de 

tekst bijzonder veel aanpassingen bevat ten opzichte van Vanden twaelf 

dogheden. Om toch over de maker van de versie in de 1543-druk te kunnen 

spreken, heb ik ervoor geopteerd om hem in wat volgt de omwerker te 

noemen.365  

Dat de opera omnia van Tauler op een grote schaal werden verspreid en 

gelezen, komt voornamelijk doordat de kartuizer Laurentius Surius in 1548 een 

Latijnse bewerking van de 1543-druk heeft vervaardigd. Die Latijnse druk werd 

een groot succes en vormde de basis voor vertalingen in nagenoeg alle West-

Europese volkstalen. Op die manier werden de opera omnia van Tauler – met 

daarin de omgewerkte versie van Vanden twaelf dogheden over heel West-Europa 

verspreid. Van de 1543-druk zelf werd naast de Latijnse vertaling ook nog een 

Nederlandse vertaling gemaakt die een beperkte verspreiding kende.366 

 

Het is aannemelijk dat de omwerker in de context van de mystieke renaissance 

gezocht moet worden.367 Die beweging maakte vanaf het tweede kwart van de 

zestiende eeuw opgang in het oosten van de toenmalige Nederlanden en in het 

Rijnland, met als bekendste spirituele centra het Keulse kartuizerklooster St.-

Barbara en het Arnhemse St.-Agnietenconvent. De uitdragers van de mystieke 

renaissance hadden twee doelen: de mystiek uit het verleden toe-eigenen en 

voor contemporain gebruik toegankelijk maken en het uitdijende protestantse 

geloof inperken door voldoende katholieke alternatieven beschikbaar te stellen. 

Meer bepaald de Keulse kartuizers zetten een waar publicatieoffensief op touw. 

Daarbij grepen ze terug naar bekende en gewaardeerde mystici uit het verleden, 

                                                           
365 De term omwerker is gemodelleerd naar de term omwerking. Die term komt uit de literaire 

analyse en impliceert een heel ingrijpende tekstbewerking. Uit mijn analyses hierna zal duidelijk 

blijken dat de versie van Vanden twaelf dogheden in de 1543-druk inderdaad op een danig 

intensieve wijze aangepast is dat het beter is om van een omwerking te spreken. Zie Bork e.a. 

2012, omwerking. 
366 Een overzicht van deze receptie bevindt zich in bijlage 1. 
367 Over die mystieke renaissance, zie Schepers 2008, 285-316; McGinn 2012, 141-175; Schepers 

2014, 269-273; Schepers 2015a, 84-123; Schepers 2015b, 168-177. 
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zoals Ruusbroec, Tauler en Suso, en bezorgden ze hun verzamelde werk.368 Op 

die manier sloegen de kartuizers een dubbelslag: ze zorgden ervoor dat de leer 

van gewaardeerde mystici op grote schaal kon worden verspreid en tegelijkertijd 

eigenden ze deze mystici in de katholieke spiritualiteit toe. Dit kan als een 

tegenreactie tegen eerdere protestantse uitgaven van deze mystici worden 

beschouwd. De 1543-druk met het verzamelde werk van Tauler past perfect 

binnen die context. Eerder al in de jaren twintig en dertig van de zestiende eeuw 

waren protestantse preken van Tauler gedrukt en het is goed mogelijk om de 

1543-druk als een katholieke tegenreactie daarop te interpreteren.369 Daarnaast 

is over de drukker Jasper von Gennep bekend dat hij goede contacten met de 

kartuizers onderhield en door hen gevraagd was om dergelijke opera omnia te 

drukken.370 Dat ondersteunt de veronderstelling dat de 1543-druk in het kader 

van de mystieke renaissance en waarschijnlijk bij de Keulse kartuizers is 

ontstaan.  

 

1.2. De omwerking van Vanden twaelf dogheden  

De twaalf hoofdstukken uit Vanden twaelf dogheden vormen de basis van het 

onderdeel Leren en zijn over de eerste eenentwintig kapittels van dat deel 

verspreid. Ze zijn her en der aangepast en met stichtelijk materiaal van diverse 

oorsprong aangevuld. Ampe (1966b) heeft dit in kaart gebracht.371 In de eerste 

plaats stelde Ampe vast dat die kapittels bijzonder veel tekststukken 

gemeenschappelijk hebben met de al genoemde Rechte wech zo der Evangelische 

                                                           
368 McGinn 2012, 142. Daarnaast stimuleerden de Keulse kartuizers ook de eigentijdse mystiek. 

Spiritueel begaafde vrouwen met een vlotte pen werden aangemoed om hun leringen op papier 

te zetten. Het is in die context dat belangrijke mystieke zestiende-eeuwse werken, zoals De 

rechte wech zo der Evangelische volkomenheit van Maria van Hout (Keulen, 1531), de Evangelische 

Peerle (Utrecht, 1535) en Vanden twempel onser sielen (Antwerpen, 1543) het licht zagen. Van die 

teksten is geweten dat ze onderling gemeenschappelijke tekststukken bezitten. Sommige van 

die gemeenschappelijke passages kunnen ook in de opera omnia van Tauler worden getraceerd, 

zoals Ampe 1966b aangeeft. Helaas is het niet duidelijk hoe de teksten zich precies tot elkaar 

verhouden en welke tekst als brontekst voor de ander heeft gediend. Dat geldt in het bijzonder 

voor de 1543-druk van Taulers opera omnia en Vanden tempel onsen sielen, die allebei in 

hetzelfde jaar zijn gedrukt. 
369 Zie bijvoorbeeld Gnädinger 1991, 71-77. 
370 Gatterman 1964, 189. 
371 Zie voor de bronnen van de eerste 21 kapittels Ampe 1966b, 172-188. 
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volkomenheit, de Evangelische Peerle en Vanden tempel onser sielen.372 Daarnaast 

traceerde Ampe ontleningen aan voorname veertiende-eeuwse mystici, zoals 

Ruusbroec en Tauler, en ook onderkende hij enkele overnames uit anonieme 

traktaatjes. Een aantal daarvan is overgeleverd in de Codex Vindobonensis 

2739.373 Die veertiende-eeuwse codex bestaat deels uit werk van Tauler, zowel 

authentieke teksten als teksten die aan hem zijn toegeschreven, en deels uit 

anonieme teksten.374 Enkele excerpten uit deze codex zijn met tekststukken uit 

Vanden twaelf dogheden vervlochten. 

 

De oorspronkelijke volgorde van Vanden twaelf dogheden is niet behouden. In 

functie van de analyses hierna geef ik hieronder de inhoudsopgave van deel 1 van 

de Leren weer: 

1. Von der schwarheit der sunden / vnd wie wir durch ware wesentlich 

penitentz zů lieblicher vereinung mit gott kommen soellen. Das erste 

Capittel. 

2. Von dem schaden der tagelicher oder lasslicher sünden. Vnd wo mit 

wir alle sünden meyden mügen. Das ij. Capittell. 

3. Von zweyen grunde / ein falsch der ander gůt / Wie man den falschen 

grundt alle zeit sol warnemen / erkennen / wedersteen vnd 

ausssterben. Das dritte Capittel. 

4. Von eyns gestorben menschen diemütigkeit / gedůlt vnd gelassenheit 

/ Vnd von etligen zeichen das er nit bedrogenn werde. Das iiij. Capittel. 

5. Von etligen hindernissen / Vnnd dar gegen vonn etligen stucken 

dienen zů grosser volkommenheit. Das v Capittel. 

6. Ein ketten oder wortzel der gebruechen / vnd auch der tugenten dar 

gegen. Cap. vj.  

7. Wie der mensch wederkeren sol in seynen vrsprung / das got ist / vnd 

wie er alle gebrechen überwinnen soll. Cap. vij. 

                                                           
372 Zie voor ontleningen aan de Peerle ook Ampe’s onuitgegeven editie van deze tekst. Daarin 

verwijst hij een aantal keer naar stukken die ook in Vanden twaelf dogheden en de 1543-druk 

voorkomen. 
373 Ampe 1966b, 172-188. 
374 Zie over deze codex onder meer Corin 1929 (inleiding en editie van de codex) en Menhardt 

1960, 232-247 (handschriftenbeschrijving). Het lijkt erop dat de omwerker deze codex of een 

getrouwe kopie ervan te zijner beschikking had, aangezien hij meerdere malen op getrouwe 

wijze uit verschillende teksten uit deze codex heeft geput. Het is waarschijnlijk dat de omwerker 

zich relatief dicht bij de plek van oorsprong van deze codex bevond. De codex zou in Winningen 

aan de Moezel zijn ontstaan, een plaats op minder dan 100 kilometer van Keulen. 
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8. Wie man die gaben gottes gebruchen vnd die verloren genad widerum 

erwerben sol. Vnd von den blossen glauben Ca / viij 

9. Wie wir die edel tugent der demütigkeyt vnd liebe gots überkommen 

vnd üben vnd gots güte vnd vns selbs boessheit gruntlich erkennen 

soellen. Das ix. Capittel 

10. Abermals vonn ware demütigkeit. Cap x. 

11. Von vsswendiger gedultiger gelassenheit vnd bekorungen Cap. xi. 

12. Von der inwendiger hochster gelassenheyt vnd vergangenheit in got / 

da durch der geist gantz in got versinckt / vnd ein wirt mi jm in rechter 

armůt vnnd vernichten seins selbs. Cap. xij. 

13. Von gehorsamkeyt vnter Got / vnter vnse oeberstenn / vnd alle 

menschen / Von irem lob / vnd wie man sie überkommen vnd üben 

sol. Cap. xiij. 

14. Von verziehung eigens willen / Vnd wie wir vns halten sollen mit 

zeitligem gůt / vnd die ausser wercken auss einem heiligen grunt thůn 

/ vnd arm von geist sein. Cap. xiiij 

15. Von gedultigkeit in allen leide / nach den exempel Christi vnd aller 

heiligen. Cap. xv.  

16. Von inwendiger abgescheidenheit / da mit wir in allen wercken / vnd 

vff allenn steden in gotz gegenwortigheyt vnd mit Got vereinigt 

bleiben. Cap. xvj. 

17. Wie der mensch seyn werck müg wircken vff daz hoechste daz er in 

allen wercken vnd steten inwendig vngehindert bleib. Ca. xvij. 

18. Wie ein gůt wil mit gottes wil vereynigt / vnd got lauterlig meinende / 

alle ding vermag / vnd von inwendigen trost vnd vntrost Cap. xviij. 

19. Wie sich der mensch in anfectung der vntugent halten sol. Cap. xix.  

20. Wie wir got lieben sollen vnd dancken / das er vnse sünd vergeben / 

vnd vns für vill sünden behüt hat / vnd wie wir vns mit reuwe zů gott 

keren sollen. Cap. xx. 

21. Dye eyn strenge leben nitt vermügen / sollen sich darumb von got nitt 

ferre achten / sunder Christum in liebe vnd aller tugent nachfolgen. 

Cap. xxj.375 

 

Ten opzichte van Vanden twaelf dogheden is zichtbaar dat de omwerker niet 

alleen de deugden en deugdzame levenswijzen apart wilde bespreken, maar ook 

kaders wilde schetsen van waaruit tot een algemene deugdzame houding kan 

worden gekomen. Dat laatste is zichtbaar in de eerste acht kapittels. De kapittels 

                                                           
375 Deze lijst is samengesteld op basis van de titels van de doorlopende tekst van de 1543-druk. 

Een afzonderlijke inhoudsopgave is in de druk niet aanwezig. 
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negen tot twintig weerspiegelen tot op zekere hoogte de oorspronkelijke 

structuur van Vanden twaelf dogheden, maar in de tekst zelf hebben zich 

grondige verschuivingen voorgedaan. Daarbij zijn tekststukken van plaats 

verwisseld, iets wat ook implicaties had voor de positie van de deugden.  

Een eerste ingrijpende verschuiving situeert zich aan het begin van de tekst. 

Penitentie wordt niet langer pas exclusief achteraan besproken, maar is 

gedeeltelijk naar voren gehaald. In zowel kapittel 1 als 20 vormt penitentie het 

centrale onderwerp. De omwerker laat hier zien dat het belangrijk is dat de 

gelovige eerst inzicht krijgt in het eigen zondige leven om daar vervolgens 

afstand van te nemen door zonden af te zweren en berouw en penitentie te 

beoefenen. Penitentie speelt een uiterst belangrijke rol in de tekst. Dat blijkt ook 

uit de titel van kapittel 1: ‘Von der schwarheit der sunden / vnd wie wir durch 

ware wesentlich penitentz zů lieblicher vereinung mit gott kommen soellen’.376 

Penitentie wordt daarin voorgesteld als de manier om tot de vereniging met God 

te komen. Die manier van presenteren, waarbij penitentie vooraan is komen te 

staan, verschilt met hoe Wevel Vanden twaelf dogheden heeft opgevat, waar 

ootmoed als het fundament van de deugdenbeoefening wordt voorgesteld. 

Het voorgaande impliceert dat het oorspronkelijke openingskapittel over 

ootmoed naar achteren is verschoven. Ootmoed vormt dus niet langer de 

kerndeugd die als eerste moet worden genoemd en besproken, zoals in Vanden 

twaelf dogheden wel het geval was. Hoewel ootmoed drie keer in een kapitteltitel 

is vermeld – met name in de kapittels 4, 9 en 10 – lijkt deze deugd in de zestiende-

eeuwse omwerking toch in zekere mate aan belang te hebben verloren. Dat blijkt 

niet alleen uit de hiervoor aangehaalde positiewissel, maar ook uit de manier 

waarop ootmoed wordt ingezet. De kapittels 9 en 10 vormen een opsplitsing van 

het omgewerkte eerste kapittel uit Vanden twaelf dogheden en blijken dus 

oorspronkelijk één geheel te vormen. De tekst in kapittel 4 gaat niet terug op de 

tekst van Vanden twaelf dogheden. Ootmoed blijkt in dat kapittel geen exclusieve 

rol te spelen: de deugd wordt er samen met lijdzaamheid en gelatenheid 

genoemd. Veel meer dan de klemtoon op één deugd te leggen en de betekenis 

of essentie ervan toe te lichten, wordt het belang van een algemeen deugdzame 

                                                           
376 1543-druk, CCLXXIXra. 
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houding – bestaande uit een ootmoedige, lijdzame en gelaten levensstijl – aan 

de hand van de titel van dat kapittel aangekondigd. Ook dat is een verschil met 

Vanden twaelf dogheden, waarin de deugden telkens apart per kapittel worden 

besproken. 

De deugd gelatenheid wordt in vier kapitteltitels genoemd: in de kapittels 4, 

11 en 12 is voor de term gelassenheyt geopteerd, in kapittel 14 is deze deugd met 

de notie verziehung eigens willen aangeduid.377 Net zoals in de veertiende eeuw 

blijken beide noties nog in omloop te zijn en naast elkaar te worden gebruikt. 

Toch kunnen twee belangrijke verschillen ten opzichte van de definiëring en 

positionering van gelatenheid in Vanden twaelf dogheden worden opgemerkt. 

Zoals hiervoor al aangegeven, worden de deugden niet altijd meer apart 

benaderd, zoals dat in Wevels tekst het geval was. Ze worden in de 1543-druk 

meer vanuit een totaalbeeld bekeken: gelatenheid wordt bijvoorbeeld in één 

adem genoemd met ootmoed en lijdzaamheid, en ook wordt deze deugd aan 

armoede gekoppeld. Meer dan de deugden afzonderlijk te bekijken en toe te 

lichten zet de Leren op een globalere aanpak in. Een ander verschil is de 

opsplitsing van gelatenheid in twee soorten: een uitwendige en inwendige 

gelatenheid, die in de Leren elk hun eigen kapittel hebben gekregen: von 

vsswendiger gedultiger gelassenheit en von der inwendiger gelassenheyt, 

respectievelijk in kapittel 11 en 12. Dat onderscheid komt niet voor in Vanden 

twaelf dogheden en de omwerker heeft zich ervoor op een andere bron gericht. 

Op basis daarvan kan al worden gesteld dat de aandacht voor gelatenheid 

allerminst tanend was: hoewel deze deugd ook met andere deugdzame aspecten 

is gecombineerd, vond de omwerker het belangrijk om extra gegevens over dit 

thema te verwerken en een nieuw onderscheid ten opzichte van het materiaal in 

Vanden twaelf dogheden aan te brengen. Daar ga ik in de bespreking van 

gelatenheid verder op in. 

                                                           
377 Zie de kapitteltitels: 4. Von eyns gestorben menschen diemütigkeit / gedůlt vnd gelassenheit 

/ Vnd von etligen zeichen das er nit bedrogenn werde. Das iiij. Capittel. | 11. Von vsswendiger 

gedultiger gelassenheit vnd bekorungen Cap. xi. | 12. Von der inwendiger hochster gelassenheyt 

vnd vergangenheit in got / da durch der geist gantz in got versinckt / vnd ein wirt mi jm in 

rechter armůt vnnd vernichten seins selbs. Cap. xij. | 14. Von verziehung eigens willen / Vnd wie 

wir vns halten sollen mit zeitligem gůt / vnd die ausser wercken auss einem heiligen grunt thůn 

/ vnd arm von geist sein. Cap. xiiij. 
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Daarnaast is het van belang om ook op de overige achttien kapitteltitels een blik 

te werpen. Ampe beschouwde die als illustratiemateriaal bij de voorgaande 

kapittels en ze laten volgens hem zien wat de omwerker noodzakelijk vond om 

aan zijn versie van Vanden twaelf dogheden toe te voegen: 

22. Onse gutte leren gab Gott mit sunderbar nade D. Johanni Thaulero zu 

schreiben / Vnde saget wie wie vnse aussere inwendige kraefft got 

sollen gefangen geben / Alle werck mit vnde durch got demutigklich 

vnde gelassenheit wircken Vnde wie wir vns halten sollen in den gaben 

vnnd visitatien gotz / Cap. xxij 

23. Wie man uswendige wercken in Got wircken vnde altzeit weder in got 

keren vnd 

bleiben sol / durch ötmutige gelassenheit aller dinge. Das xxiij. 

Capittel 

24. Wie wie eyn sollen werden mitt Christo vnd im hymmel wandelen. 

Cap xxiij. 

25. Das ende aller volkommenheit / vmb die seel mit allen krefften in got 

zu vereynigen Cap. xxv 

26. Alle D. Thaulers lere kurtzlich inn dri punten. Wie man seins selbs 

vndergan / vnde in got sol übergan vffs aller volkomenste. Cap. xxvi 

27. Wye man ordentlig anfangen vnnd vffgeen soll in eyn gut vnde 

inwendig geystlich leben / Vnd wie man sol schweigen vnd sprecht. 

Cap. xxvij. 

28. Wie wir uns fürbas sollen raumen vnd in ledigkeit/lauterkeyt/ vnd 

stilheit halten/ das Gott seins wercks in vns bekomen moge / Vnd was 

grosse seligkeyt wir schaffen mogen al augenblick. Cap. xxviij 

29. Von dem leyden vnsers herten / vnde ander gute leren. Cap. xxix 

30. Schon vnderscheit von vnser selen krefften in Got zu keren/ vnd dat 

eyn yeder seyns ruffs sol warnemen. Cap. xxx. 

31. Vil vrsachen das wyr vnse fiant von hertzen liebhaben mussen. Cap. 

xxxi. 

32. Von armut des guts fleisch / selen / vnde des geist / Vnd vonn eim 

gruntlichen sterbenn. Cap. xxxij. 

33. Wie man sich sol nacht vnde tag üben / das got in vns geboren werde 

/ vnde durch vns wircke / Vnd von v. gaben gotz / Vnd von vj. flügel 

Seraphin. Cap. xxxiij. 

34. Wie wir got in vnser seelen suchenn al zeit gegenwortich befynden/ 

vnd in jn betrouwen sullen / Vnd vom dem gemüt oder grunt der seel. 

Das xxxiiij Cap. 
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35. Von beilden die wir betrachten vnnd üben sollen / vnd wie man allen 

beilden vrlob geben / vnd zu blosset armut des geystes formen sol Cap. 

xxxv. 

36. Wann vnser wille gantz todtt vnd in Got verloren ist Cap. xxxvi. 

37. Wie nutz die funde gottes der werlt seyn. Vnd wie man sie erkennen 

soll. Cap. xxxvij. 

38. Von bereytung das heilige sacrament wirdigklich zu entfangen / vnd 

vonden übergrossen gnaden vnd fruchten da in verborgen Cap. xxxviij 

39. Von xij. vnsprechlichen grossen gaben vnd gnaden / die got gibt allen 

die in werdigklich entfangen in dem heilgen sacrament Das xxxix 

Cap378 

 

De onderwerpen lopen veel meer uiteen en het is niet eenvoudig om constanten 

erin aan te wijzen. Het thema van de volkommenheit, nieuw gesignaleerd in het 

eerste deel, wordt in twee kapittels in het tweede deel besproken en het 

sacrament van de eucharistie staat eveneens in twee kapittels in het tweede deel 

centraal.379 Andere overkoepelende thema’s die voor dit gedeelte nieuw zijn en 

meerdere keren aan bod komen, zijn afwezig. Het bronnenmateriaal van deze 

tekststukken is gelijklopend aan dat van het eerste deel: een aanzienlijk aantal 

stukken is aan de al genoemde Codex Vindobonensis 2739 ontleend en ook is de 

invloed van Ruusbroec – via ontleningen aan Vanden blinckende steen – aan te 

treffen. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke passages met de Tempel te 

traceren.380 

Enkel in de titels van de kapittels 22 en 23 worden twee van de drie 

geselecteerde deugden nog expliciet genoemd, met name ootmoed en 

gelatenheid. Beide deugden worden in de twee titels samen genoemd, wat net 

                                                           
378 Deze lijst is samengesteld op basis van de titels van de doorlopende tekst van de 1543-druk. 

Een afzonderlijke inhoudsopgave is in de druk niet aanwezig. 
379 Zie respectievelijk de kapittels 25 en 26 (25. Das ende aller volkommenheit / vmb die seel mit 

allen krefften in got zu vereynigen Cap. xxv | 26. Alle D. Thaulers lere kurtzlich inn dri punten. 

Wie man seins selbs vndergan / vnde in got sol übergan vffs aller volkomenste. Cap. xxvi) en 38 

en 39 (38. Von bereytung das heilige sacrament wirdigklich zu entfangen / vnd vonden 

übergrossen gnaden vnd fruchten da in verborgen Cap. xxxviij | 39. Von xij. vnsprechlichen 

grossen gaben vnd gnaden / die got gibt allen die in werdigklich entfangen in dem heilgen 

sacrament Das xxxix Cap). 
380 Ampe 1966b, 188-204. 
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als hiervoor doet veronderstellen dat de omwerker ze veeleer als een eenheid 

binnen het streven naar deugdzaamheid wilde poneren.381  

 

Alleen al op basis van de hiervoor genoemde structurele aanpassingen kunnen 

enkele interessante zaken worden opgemerkt in vergelijking met Vanden twaelf 

dogheden. Wevel hanteerde een stapsgewijze aanpak en besprak elke deugd of 

deugdzame levenswijze apart, zodat het publiek de respectieve deugden 

stelselmatig kon leren beoefenen. Voor de omwerker lijkt een dergelijke aanpak 

minder van belang te zijn geweest. 

Een tweede opvallend verschil bestaat erin dat de primordialiteit van 

ootmoed, die in de oorspronkelijke versie van Vanden twaelf dogheden centraal 

stond en gedurende de Moderne Devotie als een essentiële deugd werd 

beschouwd, in de zestiende-eeuwse omwerking is verdwenen. In de plaats 

daarvan is de klemtoon op penitentie komen te liggen.  

Uit de analyse van de kapitteltitels en de inhoud van de tekst blijkt dat in tien 

van de negenendertig kapitteltitels één van de drie geselecteerde deugden wordt 

genoemd of in de tekst zelf een ontlening aan de kapittels over ootmoed, 

gelatenheid of penitentie uit Vanden twaelf dogheden te vinden is. Het betreft de 

kapittels 1, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22 en 23. In bijlage 5 zijn de geselecteerde 

hoofdstukken uit de Leren in juxtapositie geplaatst met enerzijds de aan Vanden 

twaelf dogheden ontleende tekststukken en anderzijds de bronteksten of 

overeenkomstige passages uit andere teksten. In de volgende hoofdstukken 

analyseer ik de toe-eigening van penitentie, ootmoed en gelatenheid via de 

typologie van de schrijfactiviteiten. Daartoe bekijk ik zowel de inhoudelijke als 

de stilistische aanpassingen. 

  

                                                           
381 Zie de titels 22. Onse gutte leren gab Gott mit sunderbar nade D. Johanni Thaulero zu 

schreiben / Vnde saget wie wie vnse aussere inwendige kraefft got sollen gefangen geben / Alle 

werck mit vnde durch got demutigklich vnde gelassenheit wircken Vnde wie wir vns halten 

sollen in den gaben vnnd visitatien gotz / Cap. xxij | 23. Wie man usswendige wercken in Got 

wircken vnde altzeit weder in got keren vnd bleiben sol / durch oetmutige gelassenheit aller 

dinge. Das xxiij. Capittel. 
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2. Penitentie 

Het thema penitentie staat in twee kapittels van de Leren centraal: kapittel 1 en 

kapittel 20.382 De manier waarop beide kapittels tot stand zijn gekomen, is 

complex.383 Niet enkel bevatten deze kapittels materiaal uit kapittel 11 (over 

penitentie) van Vanden twaelf dogheden, maar ook uit de kapittels 9 (over zonde) 

en 10 (over berouw).384 Zo staan in kapittel 1 van de Leren tekststukken uit de 

kapittels 10 en 11 van Vanden twaelf dogheden en is kapittel 20 van de Leren 

opgebouwd aan de hand van ontleningen aan de kapittels 9, 10 en 11 van Wevels 

tekst.385 Hoewel de volgorde van Vanden twaelf dogheden nagenoeg overal is 

gerespecteerd, blijkt dat bepaalde passages niet in de druk zijn overgenomen. In 

kapittel 1 zijn bovendien ook ontleningen aan de Vulgaat en twee andere 

bronnen aan te treffen: de Onderwisinge en Dit ist van der gewaren 

demůdicheyt.386 Kapittel 20 bevat geen ontleningen aan andere bronnen.387 

Het is opmerkelijk dat de kapittels 1 en 20 allebei over penitentie gaan en 

desalniettemin ver uit elkaar liggen. De titels laten zien dat de thema’s van de 

zonde en het zondebesef twee keer expliciet worden genoemd: de eerste maal 

naast penitentie en de tweede maal in relatie tot berouw. In Vanden twaelf 

dogheden is iets dergelijks in de titels niet zichtbaar: daar worden zonde, berouw 

en penitentie in afzonderlijke kapittels gethematiseerd. Bovendien suggereren 

de kapitteltitels van de Leren dat ze vanuit een ietwat andere thematische 

                                                           
382 Respectievelijk Von der schwarheit der sunden / vnd wie wir durch ware wesentlich penitentz 

zů lieblicher vereinung mit gott kommen soellen en Wie wir got lieben sollen vnde dancken / das 

er vnse sünd vergeben / vnd vns für vill sünden behüt hat / Vnd wie wir vns mit reuwe zu gott keren 

sollen). 
383 Ik verwijs daarom graag naar bijlage 5, waarin de tekst van de geselecteerde kapittels en die 

van het bronnenmateriaal naast elkaar zijn gezet. Op die manier kan een goed overzicht van het 

geheel worden behouden. 
384 Zie kapittel 9 (Dit is hoe hem die mensche sel hebben als hi ghesondicht heeft), kapittel 10 (Dit 

is onderscheit twisschen tween rouwen, welc si sijn of vleischelic of sinlic, of godlic) en kapittel 11 

(Dit is van der penitencien). 
385 In kapittel 1 van de Leren wordt niet gebruik gemaakt van kapittel 9 uit Vanden twaelf 

dogheden. Wel is er een andere bron ingezet om het onderwerp van de zonde te thematiseren. 

Die ontleningen worden hierna nog toegelicht. 
386 Ampe 1966b, 172-173. De Vulgaat is een bron van een heel andere orde dan de andere twee 

die ik hier bespreek. Om de ontleningen hieraan toch in kaart te kunnen brengen en te 

analyseren naar analogie met de andere bronnen, heb ik ervoor geopteerd om de Vulgaat toch 

samen met de andere bronnen te bespreken. 
387 Ampe 1966b, 187-188. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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insteek zijn opgevat. In de titel van kapittel 1 wordt aangegeven dat het 

zondebesef en de wezenlijke penitentie als basis dienen om tot de vereniging 

met God te komen en in de titel van kapittel 20 wordt erop gewezen dat God 

moet worden gedankt, omdat hij de zonden van de mensen vergeven heeft en 

hij hen voor het plegen van andere zonden heeft behoed. Ook staat in deze 

laatste kapitteltitel dat het publiek zich daarom berouwvol tot God dient te 

keren. Beide kapittels stellen de toekeer tot God centraal, maar er is sprake van 

een ander accent. In de titel van kapittel 1 ligt de klemtoon meer op het creëren 

van een bewustzijn omtrent de zwaarte van de zonden, terwijl in de titel van 

kapittel 20 de dankzegging tot God een meer cruciale rol speelt. In Vanden twaelf 

dogheden is een dergelijke opsplitsing niet te vinden, niet op structureel noch op 

thematisch vlak.  

In dit hoofdstuk wordt belicht hoe de kapittels 1 (paragraaf 2.1.) en 20 

(paragraaf 2.2.) zijn gecreëerd. In beide paragrafen worden de tekstuele omgang 

met het bronnenmateriaal en de stukken die de omwerker vermoedelijk zelf 

heeft geschreven toegelicht. In paragraaf 2.3. bekijk ik de bevindingen die 

daaruit voortvloeien in een breder kader en relateer ik ze aan de context van de 

Leren.  

 

2.1. Analyse kapittel 1 

Kapittel 1 bestaat uit 106 tekststukken. De tabel hierna illustreert de distributie 

van de schrijfactiviteiten: 

Schrijfactiviteiten in kapittel 1 

Schrijfactiviteit Bron Vanden  

twaelf 

dogheden 

 

Andere 

bronnen 

Nieuwe 

stukken 

Compileren 18 15  

Bewerken 38 6  

Recycleren 4 0  

Weglaten 40 0  

Toelichten   9 

Creëren   16 
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2.1.1. Tekstuele omgang met Vanden twaelf dogheden 

60 tekststukken zijn aan Vanden twaelf dogheden ontleend: 18 gecompileerde, 38 

bewerkte en 4 gerecycleerde passages. Het vaakst is hier dus voor de 

bewerkingstechniek geopteerd. De oorspronkelijke volgorde van Vanden twaelf 

dogheden is bewaard, maar niet alles is in de Leren geïntegreerd. Zo zijn 40 

tekststukken uit de kapittels 10 en 11 van Vanden twaelf dogheden niet in kapittel 

1 van de Leren overgenomen. Hierna worden zowel de ontleende als niet-

ontleende passages besproken. 

Woordfrequentie- en woordveldonderzoek met betrekking tot de 

ontleningen aan Vanden twaelf dogheden laten zien dat de omwerker 

grotendeels op dezelfde manier met de begrippen zonde, berouw en penitentie 

is omgegaan als in Vanden twaelf dogheden. In deel 1 van dit proefschrift was al 

vastgesteld dat de term penitentie in Vanden twaelf dogheden heel weinig wordt 

ingezet en dat is met drie attestaties eveneens zichtbaar in de desbetreffende 

stukken in kapittel 1 van de Leren. Iets gelijksoortigs is zichtbaar bij de 

terminologieën rond zonde en berouw. In vergelijking met penitentie komen die 

vaker voor in Vanden twaelf dogheden en dat is ook zo in kapittel 1 van de Leren, 

waar zonde negen keer en berouw zes keer is ingezet. Bijzondere clusters of 

afwijkingen ten opzichte van Vanden twaelf dogheden kunnen niet worden 

onderkend. 

 

2.1.1.1. Compileren 

De gecompileerde passages bevatten geen inhoudelijke aanpassingen die de 

omwerker met een specifiek doel voor ogen zou hebben doorgevoerd. Wel is het 

mogelijk om her en der minimale stilistische aanpassingen te traceren die de 

leesbaarheid van de tekst vergroten en het geheel minder omslachtig maken.  

 

2.1.1.2. Bewerken 

De meerderheid van de ontleningen aan Vanden twaelf dogheden bestaat uit 

bewerkte passages, waarbij zowel thematische als stilistische ingrepen kunnen 

worden onderscheiden. De thematische ingrepen kunnen in vier types worden 

onderverdeeld, namelijk het beklemtonen van Gods goedheid, het aanwakkeren 

van het zondebesef, het stimuleren van de liefdevolle toekeer tot God en het 
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toevoegen van een mystieke betekenislaag aan de hand van mystieke termen. 

Tot de stilistische aanpassingen behoren het inzetten van een krachtige 

formulering en het comprimeren van omslachtige uiteenzettingen.  

De eerste drie thematische aanpassingen maken deel uit van het 

overkoepelende thema van de compunctio cordis. Dat thema stond ook al in 

Vanden twaelf dogheden centraal en wordt in de Leren nog nadrukkelijker en 

explicieter ingezet: de mens moet zich eerst bewust leren zijn van zijn zondige 

gedrag ten overstaan van de immer goede God alvorens hij zich in minne tot God 

kan keren. In kapittel 1 van de Leren wordt de mens pertinent op zijn zonden 

gewezen en de schade die zij berokkenen. Eveneens wordt beklemtoond dat God 

de mens steevast trouw blijft, ook wanneer die hem niet trouw is. Dat moet de 

mens ertoe aanzetten om zich in liefde weer tot God te richten. Door penitentie 

te beoefenen zal hij tot de vereniging met God kunnen komen. 

De volgende vergelijking illustreert hoe in de Leren het thema van Gods 

almacht en eindeloze liefde via kleine toevoegingen is beklemtoond ten opzichte 

van de overeenkomstige passages in Vanden twaelf dogheden: 

1 Ende, want hi groet 

weecht, dat hem God niet 

alleen sijn sonden wil 

vergheven388 

 

Vnd wenn er dann groß 

achtet das gott der aller 

hoechste vnnd groeste 

herr nit allein seyn sund 

vergeben wil389 

2 Laet ons dan gaerne ofenen 

dat doghen ons Heren, 

ende meer die trouwe, dan 

dat Hi gheleden heeft390 

 

Darumb soellen wyr vns 

alle zeit übenn inn das 

leyden vnsers lieben 

Herrenn Jesu Christi / 

vnnd meer wygenn 

seynn grosse lieb vnd 

treuw zu vns / denn das er 

gelittenn hatt.391 

 

In beide gevallen betreft het een kleine uitbreiding aan de hand waarvan de 

almogendheid en eeuwige liefde van God is geaccentueerd ten opzichte van de 

                                                           
388 Van Mierlo 1932a, 298. 
389 1543-druk, CCLXXIXva. 
390 Van Mierlo 1932a, 303. 
391 1543-druk, CCLXXXrb. 
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brontekst. Het publiek wordt daarmee nadrukkelijk bewust gemaakt van de 

goedheid van God. 

Het invoegen van accenten is een techniek die eveneens zichtbaar is bij de 

voorbeelden waarin het zondebesef sterker wordt benadrukt of waarin de schade 

die de zonden teweegbrengen nadrukkelijker wordt verwoord. Die toevoegingen 

variëren van aard: in de meeste tekststukken is enkel de toon aangescherpt, 

terwijl één van de opgelijste passages door de aanpassing op inhoudelijk vlak 

ietwat veranderd is. 

1 Mer dat Hi hem gheweert 

te troesten ende te 

helpen van sijnre 

grondeloser 

goedertierenheit392  

sonder sich auch 

gewirdiget in zů 

trostenn auß seyner 

gruntloser gůtheit / 

soelchen schnoeden 

sunder393 

 

2 Ende die tot desen 

volmaecten rouwe niet 

comen en conste, hi en 

mistroest hem selven 

niet vander 

ontfarmherticheit 

Gods.394 

 

Der nůn zů sollichem 

grossem reüw nitt 

kommen kan / der laß 

sich sein sünd leit 

sein /395 

3 Ende daerom ist goet, als 

die mensche hem tot God 

keren wil, dat hi op sijn 

sonden sie, ende claechse 

mit een bitteren 

leetwesen voer die voete 

Gods, ende mit een 

ghewarighen betrouwen 

dat si hem God 

vergheven sel 396  

 

Darumb sol ehr seyn 

sünd ansehen / vnd 

legen sich für die fůß 

vnsers herren / vnd 

beklagen sie im mit 

eynem bittern 

leitwesen vnnd 

grossem wigen der 

sünd / vnnd mit eym 

fast betrauwen / wie 

das großwigenn 

                                                           
392 Van Mierlo 1932a, 299. 
393 1543-druk, CCLXXIXva. 
394 Van Mierlo 1932a, 299. 
395 1543-druk, CCLXXIXva. 
396 Van Mierlo 1932a, 299. 
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wichtiger ist / wie sie 

got im schneller 

vergeben wirt 397 

 

4 Ende ons selven in 

groter onweerden te 

hebben398 

vnd vns selbes in 

grosser verachtung 

verdrucken399 

 

5 Mit also ghewaerighen 

mishaghen ende 

onweerdicheden sijns 

selfs ter ewigher eren 

Gods400 

 

mit so waren mißhagen 

oder mißfallen vnd 

vnwirdgikeit seins 

selbs / lauterlich zu der 

eeren gots401 

 

6 Want een ghewarich 

betruwen te gode-wert, 

ende een ghewarich 

mishaghen tot ons 

selven402  

 

Eyn ware lieb vnd 

betrauwen zu got mit 

eynem mißfallen vnd 

verachten vns selbs403  

Uit de voorgaande voorbeelden blijkt dat het zondebesef voor de omwerker een 

belangrijk thema vormde dat hij via kleine aanpassingen in zijn brontekst extra 

heeft benadrukt. Die aanpassingen kunnen in twee categorieën worden 

onderverdeeld: toevoegingen en vervangingen.  

De toevoegingen kunnen op hun beurt in twee subcategorieën worden 

opgesplitst: het aanbrengen van een nieuw, zelfstandig zinsstuk en het invoegen 

van een element waardoor in combinatie met de brontekst een doublet of triplet 

tot stand komt. Voorbeelden van die eerste subcategorie zijn te vinden in de 

citaten 1 en 3. In citaat 1 in Vanden twaelf dogheden wordt gesteld dat God vanuit 

zijn grondeloze goedheid zal troosten en helpen en in kapittel 1 in de Leren is 

soelchen schnoeden sunder daaraan toegevoegd, waardoor het thema van de 

                                                           
397 1543-druk, CCLXXIXvb. 
398 Van Mierlo 1932a, 301. 
399 1543-druk, CCLXXXra. 
400 Van Mierlo 1932a, 302. 
401 1543-druk, CCLXXXra. 
402 Van Mierlo 1932a, 302. 
403 1543-druk, CCLXXXrb. 
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zondaar expliciet in de uiteenzetting wordt betrokken. Nergens in de directe 

omgeving van de geciteerde passage uit Vanden twaelf dogheden is sprake van de 

term zondaar. Daaruit kan worden afgeleid dat deze toevoeging een bewuste 

ingreep van de omwerker is die de idee van de zondaar in zijn tekst wilde 

expliciteren. In citaat 3 in Vanden twaelf dogheden wordt gethematiseerd dat de 

mens zich tot God moet keren, zijn zonden moet aanschouwen, ze met berouw 

moet beklagen ten overstaan van God en erop moet vertrouwen dat God hem zal 

vergeven. In kapittel 1 in de Leren zijn die ideeën overgenomen, maar drie kleine 

toevoegingen zorgen voor extra accenten: tweemaal wordt het ernstig 

overdenken van de zonden genoemd en één keer wordt toegevoegd dat God de 

zonden sneller zal vergeven wanneer de mens zich tot hem keert en zijn zonden 

ernstig overdenkt. Op die manier wordt de bewustwording van de zonden 

herhaaldelijk expliciet aangeprezen. In de citaten 5 en 6 heeft de toevoeging van 

respectievelijk mißfallen en verachten tot gevolg dat een doublet of triplet 

ontstaat. Niet alleen creëren doubletten en tripletten een nadrukkelijkere 

betekenis, waardoor het zondebesef extra in de verf wordt gezet, maar ook 

hebben de uitgekozen termen een vrij scherpe connotatie. Dat draagt bij aan een 

krachtigere interpretatie van het thema. De omwerker zet daarmee een techniek 

in die ook Wevel herhaaldelijk in Vanden twaelf dogheden heeft toegepast. 

De tweede categorie van aanpassingen, namelijk de vervangingen, kan 

eveneens in twee subcategorieën worden opgesplitst: vervangingen die tot een 

sterkere interpretatie leiden en vervangingen die een ietwat andere betekenis tot 

gevolg hebben. Een voorbeeld van de eerste subcategorie bevindt zich in citaat 

4: groter onweerden te hebben uit Vanden twaelf dogheden is in kapittel 1 van de 

Leren vervangen door grosser verachtung verdrucken. Die laatste constructie 

heeft een ietwat andere connotatie dan de eerste: verachtung verdrucken klinkt 

veel scherper dan onweerden hebben. Daardoor wordt het thema van het 

zondebesef opnieuw sterker in de verf gezet. Een voorbeeld van de tweede 

subcategorie staat te lezen in citaat 2. In Vanden twaelf dogheden wordt gesteld 

dat wie niet volledig tot berouw kan komen niet moet wanhopen dat hij 

daardoor de barmhartigheid van God kwijtspeelt. In de Leren staat op de 

overeenkomstige plaats dat die persoon bedroefd moet zijn over de begane 

zonden en pas enkele regels verder is er sprake van de barmhartigheid van God. 
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De aanpassing in de Leren laat een ietwat andere ingesteldheid zien: in Vanden 

twaelf dogheden wordt sneller voor een troostende en hoopvollere attitude 

geopteerd, waarbij de barmhartigheid van God vrijwel direct in het vooruitzicht 

wordt gesteld, terwijl in de Leren de klemtoon iets langer op het betreuren van 

de zonden ligt en niet meteen een expliciete verwijzing naar Gods 

barmhartigheid is ingezet. In beide teksten wordt vervolgens weliswaar 

aangegeven dat de mens erop mag vertrouwen dat God de zonden zal vergeven 

als het berouw om Gods eer groter is dan om het eigen verlies. Toch is de 

aanpassing in kapittel 1 significant te noemen. Ze illustreert dat de omwerker 

toch nog eerst de thema’s van het zondebesef en berouw wilde accentueren 

alvorens het thema van de barmhartigheid aan te snijden. De voorgaande 

bevindingen corresponderen met een bredere cultuurhistorische ontwikkeling: 

in de zestiende eeuw namen het zondebesef en het berouw een nog 

prominentere positie in de dagelijkse spiritualiteit in. Dat het accent in de Leren 

geregeld daarop wordt gelegd, getuigt van die ontwikkeling. Daarop ga ik in 

paragraaf 2.3. Contextualisering dieper in. 

Het creëren van het zondebesef moet ertoe leiden dat de mens zich 

uiteindelijk weer tot God keert. Die toekeer moet in liefde gebeuren, iets wat de 

omwerker eveneens aan de hand van kleine aanpassingen heeft beklemtoond: 

1 Dat een mensche hebbe 

een ghewaerighen 

toekeer tot God404 

 

Das der mensche habe 

eynenn warenn 

lieblichen zůker zů 

got405 

2 Ja wel mochte die 

mensche in corter stont 

hem selven also 

crachtelike keren van 

allen sonden mit also 

ghewaerighen 

mishaghen406 

 

Ja der mensch moecht in 

eyner kurtzer stundt 

sich selb so krefftich 

keren von allen sunden / 

vß rechter lieb zu got 

/ mit so waren 

mißhagen407 

 

                                                           
404 Van Mierlo 1932a, 300. 
405 1543-druk, CCLXXIXvb. 
406 Van Mierlo 1932a, 302. 
407 1543-druk, CCLXXXra. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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De liefdevolle toekeer tot God aan de hand van penitentie moet het uiteindelijke 

streefdoel van de mens zijn, maar om daartoe te kunnen komen moet die 

beseffen dat zijn zonden zowel hemzelf als God schade hebben berokkend. Iets 

gelijkaardigs kan op basis van de kapitteltitel worden afgeleid: eerst moet de 

mens zich bewust worden van zijn zonden, via het beoefenen van penitentie kan 

hij daarna tot de vereniging met God komen.  

De vierde thematische aanpassing betreft de toevoeging van mystieke termen 

die een mystieke betekenislaag aan de Leren verlenen: 

1 Dat hem al die gheheel 

vergheven worden ende 

oec die pijn, ja, al storve 

hi, al-thans hi voer voer 

dat aenschijn Gods408 

 

das jm all seyn sunden 

wurden vergeben / auch 

mit der peynen / dz er 

also sterbende on mittel 

vor gots antlaz keme409 

2 Ende dat temael in God: 

in welken werken dat 

ghi des alre-best hebben 

moghet, dat werc doet 

alre-liefste ende alre-

vrilicste.410 

 

zůmal in got vereinigt / 

Jn welchen wercken du 

das selbig mer 

überkommen magst / die 

selbige thůn aller liebst 

/411 

Ook hier gaat het om minimale aanpassingen – de toevoegingen van on mittel 

en van vereinigt – maar vanuit de achtergrond van de omwerker kunnen ze als 

significant worden beschouwd. Ze maken deel uit van het mystieke taalgebruik 

dat in de mystieke renaissance opnieuw in zwang kwam en onderschrijven het 

belang van de vereniging met God. Ook in Vanden twaelf dogheden is de 

uiteindelijke vereniging met God het ultieme doel, maar de ingezette mystieke 

terminologie is daar, zoals in deel 1 aangegeven, bijzonder bescheiden.412 Op die 

mystieke betekenislaag kom ik eveneens in 2.3. Contextualisering terug. 

                                                           
408 Van Mierlo 1932a, 302. 
409 1543-druk, CCLXXXra. 
410 Van Mierlo 1932a, 303. 
411 1543-druk, CCLXXXva. 
412 Zie deel 1, 2.3. Wevel en de conceptualisering van ootmoed. 
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Naast de thematische aanpassingen kunnen twee types stilistische 

aanpassingen worden aangetroffen. Het eerste type vormt het inzetten van 

krachtigere termen dan in de brontekst, zoals in de volgende vergelijking: 

Ende ghi selt weten dat ghien 

ofeninghe  hebliker en is, 

die sonden of te doen noch 

die pijn te minren, dan 

dese;413  

 

Wissenn dz keyn übung 

kreftiger ist all sunden mit 

jren peinen zu toedten dan 

dise.414  

 

De termen kreftiger en toedten uit de Leren hebben een veel scherpere 

betekenisinvulling dan hun respectieve tegenhangers hebliker en ofdoen en 

minren. Waarschijnlijk zijn ze ingezet om het publiek nadrukkelijker ervan te 

overtuigen om zich van zonden af te keren. Dergelijke krachtige formuleringen 

konden ook al bij de thematische aanpassingen worden opgemerkt, in het 

bijzonder met betrekking tot het thema van het zondebesef.415 

De tweede stilistische aanpassing betreft de herformulering van omslachtige 

tekststukken. In de Leren is af en toe aan de volgorde van de zinnen gesleuteld 

en zijn omslachtige uiteenzettingen gecomprimeerd: 

Ende oec en heeft dit 

ghevoelen ghien arbeit, mer 

grote vroechde; ende veel 

gelusteliker ist, dat hem die 

mensche over-gheve te<r> 

gerechticheit Gods dan ter 

ontfarmherticheit Gods416 

 

Es ist auch trostlicher sich in 

gottes gerechtigkeit zů 

übergeben / dann in sein 

barmhertigkeit /417 

In plaats van zoals in Vanden twaelf dogheden een lange aanloop te nemen om 

de emotie van vreugde en welgevalligheid uit te drukken en vervolgens in een 

bijzin uit te leggen waardoor die emotie tot stand komt, staat in de Leren meteen 

in de hoofdzin te lezen dat het tot meer troost leidt wanneer de mens zich aan 

Gods gerechtigheid overgeeft in plaats van aan diens barmhartigheid. 

                                                           
413 Van Mierlo 1932a, 301-302. 
414 1543-druk, CCLXXXra. 
415 Zie supra, bijvoorbeeld de vervanging van groter onweerden hebben door grosser verachtung 

verdrucken. 
416 Van Mierlo 1932a, 298. 
417 1543-druk, CCLXXIXva. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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2.1.1.3. Recycleren 

Vier tekststukken in kapittel 1 van de Leren zijn gerecycleerd. Twee types 

stilistische aanpassingen kunnen worden onderscheiden: het integreren van 

krachtige noties en het aanpassen van beeldspraak. De vergelijking hierna laat 

een voorbeeld van het eerste type zien: 

dat hi God misdaen heeft, 

dan alle die scade of scanden 

die hi ymmermeer daer-om 

mochte hebben418 

 

das er got […] so swerlich 

vnnd mennifgeltig enteret / 

verachtet vnnd ertzornt 

hat / dann seinen eygen 

schaden419 

 

De omwerker heeft geopteerd voor termen als swerlich, enteret, verachtet en 

ertzornt. Die termen hebben een sterkere betekenislading dan de termen scade 

en scanden uit Vanden twaelf dogheden. Ze maken het publiek van de Leren 

nadrukkelijk bewust van de schadelijke impact die zonden op de relatie met God 

uitoefenen.  

De volgende vergelijking toont hoe de beeldspraak is aangepast: 

Want al waer al die werlt 

een <clote> van vier, ende 

dat in midden in dat vier 

een vesen van een linnen 

cleet lage, so en waer die 

vese niet also bereet te 

ontsteken 

Seynn barmhertzigkeit ist 

so groß das eyn stuck 

flachs oder wercks in ein 

übergroß feür / so 

schnellig nit brennen 

müge  

 

als God bereet is den sonder 

sijn sonden te vergheven, als 

hem sijn sonden 

ghewaerachtelic leet sijn.420 

Als gott bereit ist dem sunder 

sein sünd zů vergebenn / 

wenn sie im warlich leyt 

seyn421 

 

In plaats van zoals in Vanden twaelf dogheden de wereld met een klomp vuur te 

vergelijken, waarin in het midden van het vuur een vezel van een linnen kleed 

zou liggen dat niet zo snel zou ontbranden als God zonden zou vergeven, is in 

                                                           
418 Van Mierlo 1932a, 297. 
419 1543-druk, CCLXXIXva. 
420 Van Mierlo 1932a, 299-300. 
421 1543-druk, CCLXXIXvb. 
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de Leren voor een concretere vergelijking gekozen. Daarin is de barmhartigheid 

van God meteen als uitgangspunt genomen. Dat zorgt ervoor dat de 

breedsprakigheid van deze uiteenzetting is afgebouwd, hetgeen in een 

compactere passage in kapittel 1 van de Leren resulteert. Die soort aanpassing 

met betrekking tot beeldspraak komt ook in de volgende paragraaf nog aan bod, 

zij het nog ingrijpender, wanneer dergelijke uiteenzettingen uit Vanden twaelf 

dogheden helemaal niet meer zijn overgenomen. 

 

2.1.1.4. Weglaten 

Niet alles uit de kapittels 10 en 11 van Vanden twaelf dogheden is in kapittel 1 van 

de Leren geïntegreerd. De niet-overgenomen zaken kunnen in twee categorieën 

worden ondergebracht: zaken die omwerker niet geheel onderschrijft en zaken 

die zijn weggelaten opdat een compactere tekst kan worden bekomen. 

De eerste categorie bevat twee specifieke passages uit Vanden twaelf 

dogheden over het stellen van werken. In de veertiende-eeuwse tekst wordt 

tweemaal meteen een troostend perspectief geboden voor zij die penitentie niet 

naar behoren kunnen beoefenen. De eerste keer heeft Wevel het in navolging 

van Eckhart over de uiterlijke werken die de mens kunnen hinderen: 

Ende ist dat uu enich uutwendich werc hiertoe hindert, het si vasten of 

grote penitencie, dat laet vrilic sonder alle sorghe. Ende en waent niet, 

dat ghi daer-mede versumet enighe penitencie.422  

In kapittel 1 van de Leren is deze passage niet overgenomen. Wel wordt er op de 

overeenkomstige plaats het volgende gemeld: ‘vnnd was dir dar zů hinderlich ist 

/ das meyde fleissiglich’.423 Zowel in Vanden twaelf dogheden als in de Leren is 

het acceptabel dat werken worden opgegeven als ze de toekeer tot God hinderen. 

De manier van formuleren is evenwel anders. In Vanden twaelf dogheden krijgt 

het publiek tweemaal de boodschap dat het zich geen zorgen hoeft te maken: 

‘dat laet vrilic sonder alle sorghe’ en ‘en waent niet dat ghi daer-mede versumet 

                                                           
422 Van Mierlo 1932a, 303. Zie Quint 1963, 247: ‘und hindert dich des dehein ûzerlich werk, ez sî 

vasten, wachen, lesen oder swaz ez sî, daz lâz vrîlîche âne alle sorge, daz dû hie mite iht 

versûmest deheine pênitencie’. 
423 1543-druk, CCLXXXva. 
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enighe penitentie’.424 Het publiek moet niet vrezen dat het penitentie verzuimt 

te doen als het werk dat het in functie daarvan wil doen hinderlijk is. Hoewel de 

Leren dezelfde booschap centraal stelt, is de geruststelling ‘en waent niet dat ghi 

daer-mede versumet enighe penitentie’ niet overgenomen. Iets gelijkaardigs 

blijkt uit de volgende vergelijking: 

Want altoes ist sekerre den 

wech te volghen, die Cristus 

ende die heilighen 

voerghegaen hebben. Mer 

die so teder of also cranc 

waer, dat hijt niet wel doen 

en conste,  

 

Es ist auch all zeit das 

sicherste / zů folgen den weg 

den Christus vnd sein lieben 

heilgen gegangen haben / 

Der aber so kranck ist /dz er 

den weg mit strengen 

übungenn nit folgenn kann /  

 

dat hijt dan vrilic laet ter eren 

Gods.425 

 

 

 der thů wz er kan / vnd es ist 

gott genůg /426 

 

  

In Vanden twaelf dogheden staat dat de gelovige het werk dat hem hindert kan 

opgeven, terwijl in de Leren op de overeenkomstige plaats wordt aangegeven dat 

de gelovige moet doen wat hij kan en dat dit voor God volstaat. In die laatste 

tekst wordt dus niet expliciet gesteld dat hinderlijke werken kunnen worden 

opgegeven. Het betreft hier een voorzichtigere formulering.  

De tweede categorie van tekststukken die niet overgenomen zijn, is heel 

gevarieerd en bestaat uit uiteenzettingen over Gods goedheid in relatie tot de 

zondige aard van de mens, verwijzingen naar autoriteitsfiguren en exempla, 

beeldspraak, extra toelichtingen, stapsgewijze uiteenzettingen en commentaren 

die van Wevel zelf afkomstig zijn. Hoewel in de handschriftelijke tekstgetuigen 

ook her en der zulke passages zijn weggelaten, is een dergelijke structurele 

aanpak zoals in de Leren afwezig. Dat sterkt de opvatting dat die vanuit een 

welbepaalde visie zijn weggelaten, namelijk het nastreven van een compactere 

                                                           
424 Van Mierlo 1932a, 303. 
425 Van Mierlo 1932a, 304. 
426 1543-druk, CCLXXXva. 
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versie van de deugdenuiteenzettingen uit Vanden twaelf dogheden. Die 

bevinding sluit aan bij wat eerder al in verband met de stilistische aanpassingen 

kon worden vastgesteld: ook daar is een trend tot comprimering te 

onderkennen. 

De eerste soort eliminatie betreft enkele passages waarin de goedheid van 

God in relatie tot de zondige aard van de mens wordt gethematiseerd en waarin 

de liefdevolle toekeer tot God wordt gestimuleerd. Hoewel hiervoor is 

aangetoond dat dit thema in een aantal passages in de Leren net extra in de verf 

is gezet, is in diezelfde tekst dus ook ervoor geopteerd om niet alle passages van 

Vanden twaelf dogheden met betrekking tot dit thema over te nemen. Dat past 

binnen het kader van een compactere opzet: een van de centrale ideeën van 

Vanden twaelf dogheden is in kapittel 1 van de Leren behouden en soms extra 

aangezet, maar niet elke uiteenzetting hierover is overgenomen. 

De tweede soort eliminatie heeft betrekking op de uitspraken van 

autoriteiten en op exempla. In de kapittels 10 en 11 van Vanden twaelf dogheden 

komen drie autoriteitsuitspraken voor: één van een niet bij naam genoemde 

profeet, één van Petrus en één van Augustinus.427 Wat de laatste twee betreft, is 

de autoriteitsuitspraak volledig verdwenen. In het geval van de eerste is de 

autoriteitsuitspraak behouden, maar wordt niet gepreciseerd, zoals in Vanden 

twaelf dogheden, dat ze van een profeet afkomstig is.428 Ook een exemplum 

waarin Christus een geestelijke toespreekt, iets wat de schrijver van Vanden 

twaelf dogheden van horen zeggen heeft, is niet in kapittel 1 in de Leren 

overgenomen.429 

                                                           
427 Vergelijk achtereenvolgens: ‘Ende hoe mochte wi ons mistroesten, als wi ansien willen die 

grondelose goetheit Gods, die spreect doer den propheet: “Al mach een moeder hoer enich kijnt 

vergheten, ic en sel uu nochtan niet vergheten”’ (299); ‘als sinte Peter dede: doe hi ansach die 

goedertierenheit Gods, doe seide hi: “Gaet van mi, Heer, want ic bijn een sonder”’ (298); ‘Want 

sinte Augustijn spreket, dat hi harde ghierich is, die hem mit God niet en wil ghenoeghen laten’ 

(304). 
428 De passage ‘Wann wiewol ein můtter je einig kint vergessenn moecht / so kan got doch vnser 

nitt vergessenn / wie ehr spricht’ volgt meteen op ‘wie das großwigenn wichtiger ist / wie sie 

got im schneller vergeben wirt /’ (1543-druk, CCLXXIXvb). 
429‘Want Christus sprac eens tot een gheestelic persoen, ende seide, als ic heb ghehoert: dat 

Hem also wel behaecht, dat men sijn doghen overdenc mit medeliden ende mit eernstigher 

ofeninghe, dat Hem donct, dat, die sijn doghen so overdenct, dat hi meer ghedaen heeft om 

sinen wille, dan Hi ghedaen heeft om sinen wille’ (Van Mierlo 1932a, 303). 
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De derde soort weglating betreft beeldspraak. In kapittel 10 van Vanden 

twaelf dogheden staat dat het evenwichtig beminnen van Gods gerechtigheid en 

goedheid ervoor zal zorgen dat de zonden en de bijbehorende pijnen zullen 

verdwijnen zoals een druppel water in een hete oven:  

So wie daertoe conste comen, dat hi die gherechticheit Gods also seer 

minde op hem als die goetheit Gods, sijn sonden ende pijn der sonden 

souden also schier uutghedaen werden. als een dropel waters in een 

heten oven.430 

 

Ook in kapittel 1 van de Leren wordt gesteld dat de goedheid van God hiervoor 

verantwoordelijk is, maar de vergelijking met betrekking tot de druppel en de 

oven is achterwege gelaten.431  

In kapittel 11 van Vanden twaelf dogheden wordt opnieuw beeldspraak 

gebruikt:  

Ende al datmen verstaen mach vander rijcheit Gods, dat is als een punt 

van eenre naelden jeghen al dat ghescapen is, ende minre. Want die 

rijcheit is sonder mate.432  

 

De kennis die de mens op aarde kan verwerven met betrekking tot de rijkdom 

van God wordt vergeleken met het punt van een naald ten opzichte van alles wat 

geschapen is. In kapittel 1 van de Leren is deze passage evenmin overgenomen. 

De vierde soort weglating is gerelateerd aan de stapsgewijze aanpak die in 

Vanden twaelf dogheden te onderkennen is. In deel 1 van dit proefschrift werd al 

duidelijk dat Wevel een specifieke aanpak voor ogen stond: hij bood zijn publiek 

op geleidelijke wijze nieuwe informatie aan, zorgde ervoor dat het zich kon 

identificeren met wat betoogd werd en hij had de neiging om zo volledig 

mogelijk te zijn, zodat het publiek zich een compleet beeld kon vormen. Van die 

didactische en ondersteunende aspecten is de omwerker nagenoeg volledig 

afgestapt: enkel de essentie is nog van belang. Een voorbeeld daarvan betreft het 

begin van kapittel 11 uit Vanden twaelf dogheden. Wevel laat zijn publiek, in 

navolging van Eckhart, met penitentie kennismaken door een anekdote te 

                                                           
430 Van Mierlo 1932a, 298. 
431 Vergelijk 1543-druk, CCLXXIXva: ‘Vnd der dazů kumpt / das er die gerechtigkeit gotts so ser 

liebt vnd eret as sein barmherzigkeit / dem werden seyn sunde mit der peinen zů hant vergeben 

/’. 
432 Van Mierlo 1932a, 304. 
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schetsen: ‘Vele lude dunct, dat si dan grote penitencie doen, als si grote werke 

van buten werken, als vasten, waken ende anders des ghelijc, dat penitencie 

heet’.433 Dat voorbeeld wordt in de Redens en Vanden twaelf dogheden 

aangegrepen om uit te leggen dat die mensen ongelijk hebben, omdat ze niet de 

ware aard van penitentie nastreven. Vervolgens wordt gedefinieerd wat 

penitentie wel is. In kapittel 1 van de Leren is deze anekdote verdwenen en legt 

de omwerker meteen uit wat ware penitentie is.434 Het is duidelijk dat de 

omwerker een andere aanpak verkiest: in plaats van de informatie geleidelijk aan 

te reiken komt hij meteen ter zake en geeft hij het publiek zonder omweg aan 

wat het moet nastreven of net dient te vermijden.  

De vijfde soort eliminatie sluit bij de voorgaande aan en betreft het 

achterwege laten van extra toelichtingen. In Vanden twaelf dogheden zijn veel 

van dit soort passages te vinden, zoals uit deel 1 al bleek. Het lijkt erop dat de 

omwerker die extra uiteenzettingen niet nodig vond; veelal heeft hij ze niet 

overgenomen. In het stuk dat over Gods vergeving handelt, bijvoorbeeld, 

kunnen twee voorbeelden worden onderscheiden: 

Hi mach ganselic betrouwen, 

dat hem God sijn sonden 

vergheven sel. 

 

so mag er fast betrauwenn / 

das jm gott seyn sund wil 

vergeben / durch sein 

barmhertzigkeit die keynn 

end hatt. 

 

Want dat een mensche also 

grote bereetscap had, dat 

hem God sijn sonden soude 

vergheven, als alle menschen 

ye ghehadden of hebben 

mochten, so waer nochtan 

die bereetscap als niet 

 

                                                           
433 Van Mierlo 1932a, 300. Zie voor de passage bij Eckhart: ‘Vil liute dünket, daz sie grôziu werk 

süln tuon von ûzern dingen, als vasten, barvuoz gân und ander dinc des glîche, daz pênitencie 

heizet’ (Quint 1963, 244). In de Middelnederlandse Reden staat het volgende: ‘Vele menschen 

dencken dat sy groete peniten- / cie zullen gaen doen als vasten ende / beruoets gaen ende dies 

ghelyc dat penitencie / heet’ (Brussel-afschrift, f. 31r); ‘Vele luden duncket dat si dan grote 

penitenci sullen doen / ende groot werck van buten alse vasten ende baruoet gaen / ende anders 

des gelyc dat penitenci heit’ (Deventer-afschrift, f. 149r). 
434 Zie 1543-druk, CCLXXIXvb. 
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jeghen dat <God>is bereet 

onse sonden te vergheven. 

Ho<e> mochte wi dan ons 

mistroesten?  

 

Ende daerom ist goet, als die 

mensche hem tot God keren 

wil, dat hi op sijn sonden sie, 

ende claechse mit een 

bitteren leetwesen voer die 

voete Gods, ende mit een 

ghwarighen betrouwen,  

 

Darumb sol ehr seyn sünd 

ansehen / vnd legen sich für 

die fůß vnsers herren / vnd 

beklagen sie im mit eynem 

bittern leitwesen vnnd 

grossem wigen der sünd / 

vnnd mit eym fast betrauwen 

/  

 

dat si hem God vergheven 

sel.  

 

wie das großwigenn 

wichtiger ist / wie sie got im 

schneller vergeben wirt /435 

 

Want het is onmoghelic, dat 

God dien sijn sonden niet 

vergheven en soude, dies op 

Hem betruede.436 

 

 

De zesde soort eliminatie betreft passages met het persoonlijk voornaamwoord 

ik, waarbij duidelijk wordt dat Wevel aan het woord is. Een voorbeeld daarvan 

betreft de volgende zin: ‘Daerom en derf ic daer-toe niet veel meer segghen; want 

ic duchte dats iement verdrieten mochte’.437 Wevel reflecteert in dit tekststuk 

over het feit dat hij zijn publiek niet wil vervelen of bedroeven met herhaaldelijke 

uitweidingen over Gods goedheid en Christus’ lijden. Dergelijke reflecties 

hebben in de Leren geen betekenis meer: ze weerspiegelen de ideeën van de 

omwerker niet. 

 

                                                           
435 1543-druk, CCLXXIXvb. 
436 Van Mierlo 1932a, 299. 
437 Van Mierlo 1932a, 302. 
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2.1.2. Tekstuele omgang met andere bronnen 

Naast Vanden twaelf dogheden heeft de omwerker voor kapittel 1 ook de Vulgaat, 

de Onderwisinge en Dit is van der gewaren demůdicheyt gebruikt.438 Die laatste 

twee licht ik hierna kort toe. 

De Onderwisinge bevat elf korte teksten die uit geestelijke oefeningen 

bestaan en die voor de editie van de Tempel (november 1543) zijn geplaatst.439 

Over de ontstaanscontext en auteur van de Onderwisinge is niets bekend, al is 

het wel duidelijk dat een versie van dit werk al eerder bestond dan de druk van 

1543, aangezien de omwerker zich erop heeft gebaseerd. De passage die hij in 

kapittel 1 van de Leren heeft geïntegreerd, is aan de tweede tekst van de 

Onderwisinge ontleend: Wat schaden dat comen uut den voorseyden ghebreken 

ende daghelicxse sonden.440  

Dit ist van der gewaren demůdicheyt is een traktaat uit de al genoemde 

veertiende-eeuwse Codex Vindobonensis 2739. Door de kopiist wordt het werk 

aan Tauler toegeschreven, maar Corin (1929) twijfelt aan die identificatie. In zijn 

uitgave van het handschrift heeft hij het traktaat als anoniem bestempeld.441  

De ontleningen aan deze drie teksten kunnen als volgt worden ingedeeld: 

 

                                                           
438 Zoals hiervoor aangegeven beschouw ik de Vulgaat niet op dezelfde manier als de andere 

bronnen. Om naar analogie met de bronnen de invloed ervan in kaart te kunnen brengen en te 

analyseren opteer ik ervoor om de Vulgaat hier toch naast de andere bronnen te bespreken. 
439 Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Volgens Ampe (1968, 44-47) is het 

goed mogelijk dat Gerard Kalckbrenner hiervoor heeft gezorgd en dat hij ook de proloog van de 

druk heeft geschreven. Schepers 2013, 32-34 is van mening dat het hier niet om Kalckbrenner 

gaat. 
440 Voor de tekst, zie Ampe 1968, 184-189. In zijn bronnenstudie heeft Ampe 1968, 186 laten zien 

dat een groot deel van het materiaal van deze tekst ook in handschrift Brussel, KB:II 112 

voorkomt. Dat handschrift, dat in het begaardenklooster St.-Michael en St.-Bartholomeus te 

Maastricht is ontstaan, bevat ook excerpten uit kapittel 7 van Vanden twaelf dogheden. Zie over 

dit handschrift bijlagen 1 en 2. De omwerker heeft zich evenwel niet op Brussel, KB: II 112 

gebaseerd om het tekststuk over de zonden te schrijven. Dat blijkt uit vergelijking van de 

Onderwisinge, de tekst uit het handschrift en kapittel 1 uit de Leren. De Onderwisinge en het 

handschrift staan veel dichter bij elkaar, terwijl kapittel 1 meer afwijkingen vertoont. Die 

vaststelling wordt bovendien bevestigd door het feit dat de omwerker ook iets uit de tweede 

tekst van de Onderwisinge heeft ontleend dat niet in handschrift Brussel, KB: II 112 staat, maar 

wel in Rulman Merswins Das Buch von den neun Felsen. Zie daarvoor Ampe 1968, 186. 
441 Corin 1929, 439. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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Schrijfactiviteiten Vulgaat Onderwisinge Dit ist van der 

gewaren demů-

dicheyt 

 

Compileren 1 2 12 

Bewerken 0 2 4 

 

Uit die cijfers blijkt dat de omwerker over het algemeen iets getrouwer met de 

bovenstaande werken is omgegaan dan met Vanden twaelf dogheden. Een 

mogelijke verklaring is dat de omwerker aan het begin van de Leren Vanden 

twaelf dogheden als een van zijn centrale bronnen beschouwde. Net omdat hij zo 

vertrouwd lijkt te zijn met Wevels traktaat, is het mogelijk dat hij zich door die 

kennis vrij voelde om naar eigen goeddunken te schrappen of stukken toe te 

voegen. De andere teksten heeft hij echter normaliter met een specifieke 

bedoeling gekozen. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat hij de stukken die 

hij op basis van hun geschiktheid had geselecteerd nogmaals ingrijpend wilde 

aanpassen. Per tekst wordt hierna gekeken hoe delen eruit in kapittel 1 van de 

Leren zijn geïntegreerd. 

 

2.1.2.1. De Vulgaat 

De omwerker heeft zich aan het begin van kapittel 1 één keer op de Vulgaat 

gebaseerd. Aan Mt 4:17 heeft hij het volgende citaat ontleend, dat ook als het 

motto van het kapittel mag worden beschouwd: ‘POenitentiam agite, 

appropinquauit enim regnum cœlorum’.442 Op het eerste gezicht lijkt het alsof 

de omwerker zijn uiteenzetting in een Bijbelse context wilde verankeren om zo 

zijn keuze om penitentie in het openingskapittel te thematiseren te legitimeren. 

Toch is er vermoedelijk meer aan de hand, aangezien een dergelijke aanpak in 

de andere kapittels van de Leren niet voorkomt. De keuze om Mt 4:17 te citeren 

en geen ander citaat over penitentie te kiezen, lijkt in het licht van het zich 

ontwikkelende katholicisme en protestantisme programmatisch te zijn geweest. 

Zoals Eire (2008) aangeeft, werd dit citaat eeuwenlang aangegrepen om aan te 

tonen dat Christus zelf aan de basis van de ontwikkeling van het sacrament van 

boete en verzoening zou staan, een interpretatie die voor- en tegenstanders van 

                                                           
442 1543-druk, CCLXXIXra. 
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de sacramentele penitentie verdeelde.443 In de zestiende eeuw laaide dit debat 

opnieuw op en hoewel de omwerker niet expliciet eraan deelneemt, neemt hij 

impliciet wel stelling in door meteen aan het begin van zijn kapittel de 

sacramentele penitentie te onderschrijven. Die positie-inname is ook in de rest 

van het kapittel aanwezig en wordt in 2.3. Contextualisering vanuit de zestiende-

eeuwse context benaderd. 

 

2.1.2.2. De Onderwisinge 

Aan het begin van kapittel 1 staan vier passages die aan de tweede tekst van de 

Onderwisinge zijn ontleend. De overgenomen citaten zijn met een specifieke 

reden geïntegreerd: ze thematiseren op een heel nadrukkelijke wijze de 

schadelijke effecten die de zonden met zich meebrengen. Dat expliciete karakter 

komt in Vanden twaelf dogheden niet zo nadrukkelijk aan bod en het is 

aannemelijk dat de omwerker daarom een alternatief in de Onderwisinge heeft 

gezocht. 

De omwerker pikt met zijn eerste ontlening in het midden van de tekst in en 

neemt eerst slechts één zinsnede over: 

Bekenden dese menschen nu 

wat groter pinen si sullen 

moeten liden hier-namaels, 

ende wat groten eewigen 

loon ontberen, eer si een 

daghelicxsche sonden deden, 

si souden liever haer hooft 

laten afslaen444 

 

 

 wenn er das bekente / er thet 

mit auffsatz die aller minste 

sünde nitt / vmb hymmel 

vnd erde vnd alles das darin 

ist damit zů gewinnen /445  

                                                           
443 Eire 2008, 88. In zijn studie gebruikt Eire de term sacramentele penitentie. Dit concept is 

door Tentler 1996, 242 omschreven als het geheel van berouw, biecht, absolutie door de priester 

en boetedoening. Wanneer ik in mijn proefschrift deze term gebruik, betreft het eveneens de 

verwijzing naar deze vier aspecten.  
444 Ampe 1968, 186-187. 
445 1543-druk, CCLXXIXra. 
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of alle daghe eenen 

nieuwen doot hen laten 

aen-doen.446 

ja er ließ sich lieber alle tage 

einen neüwen todt anthůn 

/447 

 

Die getrouwe ontlening past goed in het algemene beeld dat in kapittel 1 wordt 

geschetst: zowel in de brontekst als in de Leren gaat het erover dat wie tot het 

zondebesef komt nooit meer zal willen zondigen.  

Het tweede stuk dat aan de Onderwisinge is ontleend, is eveneens 

gecompileerd. Behalve enkele aanpassingen aan het einde van het citaat zijn 

geen significante veranderingen te onderkennen: 

Want sonde is een afsceyden 

van God, een toekeer tot 

creatueren, een vlecke der 

sielen, een sterven des 

gheests, een stric des viants, 

een verquistinge des tijts, een 

verliesen der gracien Gods 

ende alre duechden, een 

beroven Gods ende der 

eewiger salicheyt448 

 

Wann sünde ist ein 

abscheiden von got / ein 

zůker zů eitel creaturen / ein 

fleck oder makel der selen / 

ein sterben des geists / ein 

strick des fyendts / ein 

verlierung der zeit / ein 

beraubung der gnaden gottes 

vnd aller tugenden / vnd der 

ewigen seligkeit /449  

 

In de twee stukken die daarop volgen en die ook op de Onderwisinge gebaseerd 

zijn, is daarentegen de bewerkingstechniek te onderscheiden, aangezien daarin 

duidelijk meer wijzigingen ten opzichte van de brontekst voorkomen. De in vet 

gemarkeerde zaken geven de verschillen tussen beide tekststukken aan: 

Sonde is een bedrucken der 

consciencien, een bedroeven 

der inwendicheyt, een 

verdonckeren des verstants, 

een verkeertheyt des willen, 

een ongheoordineertheyt 

der begheerten.450 

Die sunde ist ein betrüben 

der conscientz / eyn 

verduncklen der vernunfft / 

ein verkerung des willens / 

ein vnfridt des hertzen / 

                                                           
446 Ampe 1968, 186-187. 
447 1543-druk, CCLXXIXra. 
448 Ampe 1968, 188. 
449 1543-druk, CCLXXIXra. 
450 Ampe 1968, 188. 
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 ein vnstetigkeit der sinne 

/ 451 

 

Sonde is een overgheven der 

vryheyt, een verstoringe 

alles vreden, een aenbeden 

der afgoden, een afgaen des 

gheloofs, een 

ongestadicheyt der sinnen, 

een ongesaetheyt des 

herten, een verheffinge des 

viants, een soete fenijn, een 

valsche ghenuechte.  

 

Sonde is een wech ter 

hellen waert, een beghinsel 

alder dolinghe ende alre 

droefheyt, een corte bliscap, 

een langhe pijn, een 

onverhalike schade, een 

eewighe schande, ghemint 

vander werelt, ghehaet van 

God ende van allen goeden 

menschen.452 

 

Die sunde ist ein anbettung 

der abgoet ter / eyn 

verleugnung des glaubens / 

eyn erhebung des feyends / 

ein süß vergifft  

 

 

 

 

 

 

 

eyn anfang der 

verdamnüß / eyn vrsach 

zů mer sünden / ein kürtz 

freud / ein lange pein / ein 

ewige schande / geliebt 

vonn der welt / gehaßt von 

got / vnd von allen gůten 

menschenn /453  

 

Uit die vergelijking blijkt dat er meer verschillen tussen deze citaten te vinden 

zijn dan in de voorgaande tekststukken. Een aantal zaken heeft de omwerker 

niet overgenomen en ook heeft hij bepaalde elementen zelf toegevoegd of 

aangepast. Significante patronen heb ik in zijn aanpak met betrekking tot deze 

bron niet kunnen traceren. 

 

2.1.2.3. Dit ist van der gewaren demůdicheyt 

Naar het einde van kapittel 1 toe integreert de omwerker passages uit Dit ist van 

der gewaren demůdicheyt. De titel van het traktaat doet een andere thematische 

insteek vermoeden en inderdaad zijn de twee aan deze tekst ontleende exempla 

                                                           
451 1543-druk, CCLXXIXrb. 
452 Ampe 1968, 188-189. 
453 1543-druk, CCLXXIXrb. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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niet exclusief op penitentie toegespitst. Dat is vooral het geval in het eerste 

exemplum, waarin wordt uitgelegd hoe belangrijk de totale overgave aan God is 

en waarin dus in feite gelatenheid wordt aangemoedigd. Het exemplum bestaat 

uit zes tekststukken die allemaal in de Leren zijn overgenomen: vier 

gecompileerde en twee bewerkte passages. De significantste soort aanpassing is 

in beide types passages aan te treffen en betreft een voorzichtigere manier om 

zaken te formuleren, zoals hierna in respectievelijk een gecompileerde en een 

bewerkte passage wordt geïllustreerd: 

1 do sprach he: “nein, 

herre, ich inbegerin 

keins trostes, mir 

genůgt wol da-an, daz 

ich die stat behůde, da 

dv wanes in miner selen, 

daz niet anders dar-in 

inlůge noch inkůme.454 

Do sprach er / O herr 

ich beger keins trosts / 

Mir genüget woll dar 

ann das ich dein stat 

bewar / da du wonest in 

meiner sel / das nit 

anders darinn leüchte 

noch komme455 

 

2 Do antwerte he: “nein, 

vader, des inwil ich 

niet; ich wil in diseme 

istigen wesen bi dir sin.” 

Do sprach der vader: “dů 

bist min libe sun, in 

deme ich mir wol 

gevallen”.456  

 

Mein vatter sprachet / 

Jch beger in deynem 

itzigen wesen in dir zů 

sein. Do sprach der 

vatter / Du bist mein sůn 

in dem ich mir 

wolgefalle.457 

Beide passages van Dit ist van der gewaren demůdicheyt bevatten een weigering 

aan het adres van God. De eerste maal wil de persoon waarvan sprake de 

goddelijke troost niet krijgen, de tweede maal weigert hij diens zoon te 

ontvangen. Het kan worden verondersteld dat de twee expliciete afwijzingen aan 

het adres van God voor de omwerker misschien te sterk geformuleerd waren. 

Hoewel ze in beide gevallen in de brontekst geen negatieve bedoelingen 

impliceren, moet de context waarin ze worden geuit – het streven naar volledige 

                                                           
454 Corin 1929, 445. 
455 1543-druk, CCLXXXvb. 
456 Corin 1929, 445. 
457 1543-druk, CCLXXXvb. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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overgave – wel juist geïnterpreteerd worden. Mogelijk twijfelde de omwerker 

eraan of dat zou gebeuren en heeft hij daarom de formulering in beide passages 

aangepast: de expliciete tegensprekingen aan het adres van God heeft hij 

achterwege gelaten. Daarnaast is zichtbaar dat de omwerker zijn ontleningen 

ook op stilistisch vlak compacter heeft gepresenteerd. 

Het tweede exemplum heeft als centrale thema’s penitentie en de vereniging 

met God. Het is iets uitgebreider dan het andere exemplum en bestaat uit zeven 

gecompileerde en twee bewerkte tekststukken. In één van de bewerkte passages 

zijn twee accenten toegevoegd die betrekking hebben op de al besproken relatie 

tussen God en mens, waarbij de mens zich bewust dient te worden van zijn 

zonden en zich vervolgens met de goddelijke hulp weer tot God dient te keren: 

so inwulde ich nvmmerme 

gedenken dar-na und wulde 

vort me alse luterlichen 

leben458 

so wolt ich fort nymmer mer 

dar an gedencken / vnd wolt 

mein hertz nit mer da mit 

beflecken / vnd wolt mit 

der hulff gottes fort 

lauterlich leben459 

De toevoeging van die accenten sluit aan bij de al getraceerde opzet om de 

compunctio cordis nog nadrukkelijker weer te geven. In een gecompileerde 

passage wordt het thema van het zondebesef nog explicieter weergegeven: waar 

in de brontekst nog ‘van allen wizzen gekert’ staat, is in kapittel 1 van de Leren 

voor ‘von allen sunden abgekert’ geopteerd. De omwerker zet met andere 

woorden expliciet de term sunden in om zijn punt duidelijk te maken. 

Een andere significante aanpassing bevindt zich in de volgende vergelijking, 

waar het woord kekant is gewijzigd in gebeicht: 

hette ich vierzich iair in svnden 

gelebet vnd wer die zit komen, 

daz ich sterben svlde, so ich 

min svnden hette kekant460 

Het ich viertzig iar in sundenn 

gelebet / vnnd wer die zeit 

kommen das ich sterbenn solt / 

so ich mein sund het gebeicht 

/461 

                                                           
458 Corin 1929, 445. 
459 1543-druk, CCLXXXvb. 
460 Corin 1929, 446. 
461 1543-druk, CCLXXXvb. 
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Op die manier brengt de omwerker het thema van de biecht expliciet ter sprake. 

Het volstaat niet dat de zondaar zich bewust is van zijn zonden, ook moet hij ze 

daadwerkelijk opbiechten.  

De omwerker heeft het thema van de biecht ook via een gecompileerde 

passage uit Dit ist van der gewaren demůdicheyt in kapittel 1 van de Leren 

geïntegreerd: 

wan ich alliz daz gedede, daz 

mich min bescheiden 

bichter hieze, vnd hette si 

gelazin na rechte, alseich 

sulde, so inwulde ich 

nvmmerme gedenken dar-

na462 

Wann ich alles dat thete / das 

mir myn bescheiden 

beichtuatter riet / vnnd het 

die sund gelassenn / recht als 

ich solte / so wolt ich fort 

nymmer mer dar an 

gedencken463 

 

In het citaat is sprake van een biechtvader die de gelovigen advies verleent. De 

zondaar dient zijn zonden op te biechten, de raad van zijn biechtvader te volgen 

en zijn zonden achterwege te laten. Dat zou ertoe leiden dat zijn begane zonden 

zouden vervallen. Het thema van de biecht won sterk aan belang in de zestiende 

eeuw en de integratie van verwijzingen naar de biecht in de Leren past dan ook 

binnen die nieuwe context. In paragraaf 2.3. Contextualisering zal ik daarop 

dieper ingaan. 

  

2.1.3. De omwerker zelf aan het woord 

2.1.3.1. Creëren 

Zestien tekststukken uit kapittel 1 heeft de omwerker naar alle 

waarschijnlijkheid niet uit een bron gehaald, maar zelf geschreven. Ampe 

(1966b) kon ze niet aan een specifieke bron toewijzen en bovendien blijkt uit 

mijn onderzoek dat de thema’s die erin verwerkt zijn corresponderen met de 

integratie van accenten die al eerder in mijn analyses konden worden 

onderkend. Het gaat om twee specifieke thema’s: het zondebesef en de biecht. 

                                                           
462 Corin 1929, 445. 
463 1543-druk, CCLXXXvb. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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De meeste van deze tekststukken staan aan het begin van het kapittel, nog voor 

de ontleningen aan Vanden twaelf dogheden.  

Het meest programmatische citaat van de eerste categorie is de kapitteltitel. 

In die titel worden twee thema’s genoemd: het besef van de zware last van 

zonden en hoe door ware penitentie tot de vereniging met God kan worden 

gekomen. Het eerste thema is het sterkst uitgewerkt in dit kapittel en dat is op 

verschillende niveaus zichtbaar. Uit het woordfrequentieonderzoek van 

hiervoor bleek al dat penitentie zeer weinig wordt genoemd en dat vooral de 

zonde frequent wordt gethematiseerd. Dat is in de passages waarvan 

verondersteld wordt dat de omwerker ze zelf heeft geschreven niet anders. 

Woordfrequentieonderzoek met betrekking tot die zelfgeschreven passages laat 

zien dat de terminologie rond zonde (acht attestaties) vaker voorkomt dan die 

van penitentie (twee attestaties). Het thema van de zonde wordt dus frequenter 

door de omwerker ingezet en in één van de zelfgeschreven passages aan het 

begin van het kapittel wordt duidelijk waarom: 

Nů ist hier zů mercken / das man nicht ware penitentz thůn kan / man 

weiß dann vor hin die schwarheit der sunde recht zů wigen.464  

 

Om tot ware penitentie te kunnen komen moet de zondaar reflecteren over de 

zwaarheid van zijn zonden. Daartoe zijn in kapittel 1 verschillende handvaten 

aangereikt. In zes zelfgeschreven passages wordt de zwaarheid van de zonden 

gethematiseerd. In die passages is gebruik gemaakt van een stilistische techniek 

die hiervoor al aan bod is gekomen: het benadrukken van het thema van het 

zondebesef aan de hand van expliciet en krachtig taalgebruik. Dat is in de 

volgende voorbeelden zichtbaar: 

1 Der sündig mensch thůt gott so vnbegreiffliche grosse vnere 

vnd smacheit / vnd thůt sich selber so grossen unmessigen 

verderblichen schaden /465  

 

2 Mitt keinem wort kann man der sunden swarheit außsprechen / 

ir schade ist vnbegreifflich / ir schande ist vnüberwintlich / 

vnnd ir pein ist vnleitlich466 

                                                           
464 1543-druk, CCLXXIXra. 
465 1543-druk, CCLXXIXra. 
466 1543-druk, CCLXXIXrb. 
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3 Vnnd wann denn ein ytlich sundig mensch / durch die sünd / 

erwelet vnd lie / bet das schnoede zergenklich gůt / vnnd sein eigen 

wollust / über das hochste vnwandelbar gůt / das got ist / vnnd 

setzet seinen willen über gottes willen / da mit er got vnendtlich 

vnd vnsprechlich große vnere vnd smacheit (so vil got besser 

ist / dann solche schnoede wollust vnd creatur) anthůt / da mit er 

auch von recht nit minder verdienet / dann die ewige helsche pein 

/467 

 

4 Darumb ist zů warer penitentz von nott / das der sunder für 

soelche vnere vnd verachtung gottes / fur gott sich gruntlich 

bekenne468 

 

5 Vnd vmb das er boese wollust in creaturen gesücht hatt / die er 

allein in gott süchen solt / da für můß er mit bitteren reüwen 

sein sund beweinen / vnd mitt warem leitwesen469 

 

6 noch auß einem sinlichen leitwesen mitt bitterheit / vmb sich 

selber vnd seinen eygen schaden zů beklagen / mer / dann das er 

got enteret vnd verzornt hat /470 

 

Daarmee samenhangend verwijst de omwerker in drie zelfgeschreven passages 

naar het hiernamaals en de rampzalige gevolgen voor zij die niet beseffen wat 

hun zonden teweegbrengen en hun zondige leven zonder berouw of penitentie 

verderzetten. Zij zullen met de pijnen van het vagevuur en de hel geconfronteerd 

worden: 

1 da mit er got vnendtlich vnd vnsprechlich große vnere vnd 

smacheit (so vil got besser ist / dann solche schnoede wollust vnd 

creatur) anthůt / da mit er auch von recht nit minder verdienet / 

dann die ewige helsche pein /471 

 

2 Hie ist zů wissen / das diser reüw sol niet kommen vs knechtlichem 

forchten fur die hel oder fegfeur / noch auß einem sinlichen 

leitwesen mitt bitterheit / vmb sich selber vnd seinen eygen 

                                                           
467 1543-druk, CCLXXIXrb. 
468 1543-druk, CCLXXIXrb. 
469 1543-druk, CCLXXIXrb. 
470 1543-druk, CCLXXIXrb. 
471 1543-druk, CCLXXIXrb. 



184 
 

schaden zů beklagen / mer / dann das er got enteret vnd verzornt 

hat /472 

 

3 Wan die peinn des fegfürs nach der absolution bleibt vns vil / 

darum dz vnser reüw vnd abkeer von allen sunden / vnd vnser zu 

keer vnnd liebe zu gott / nit geschicht auß gantzem hertzenn/ auß 

gantzer seelen / auß gantzem gemüt / vnd auß allen krefften / wie 

vns gott gebotten hatt.473 

 

Het is aannemelijk dat de verwijzingen naar de hel en het vagevuur specifieke 

beelden bij het publiek opwekten en ook angstgevoelens veroorzaakten. De 

omwerker specifieert daarbij evenwel dat berouw en penitentie enkel geldig zijn 

als ze op de correcte manier worden nagestreefd: niet uit vrees voor de hel of het 

vagevuur, maar wel uit angst om God te verliezen. Daarin kan een continuïteit 

met de spiritualiteit van Vanden twaelf dogheden worden onderkend. 

Daarnaast thematiseert de omwerker ook het opbiechten van de zonden.474 

Hij maakt erin duidelijk dat de biecht niet vrijblijvend is, maar ten overstaan van 

een priester en volgens de regels van de Kerk moet gebeuren: 

Vnd vmb das er boese wollust in creaturen gesücht hatt / die er allein in 

gott süchen solt / da für můß er mit bitteren reüwen sein sund beweinen 

/ vnd mitt warem leitwesen vnnd warem auffsatz (sich for der zů hůtenn) 

für den priester in gottes stat (der macht hat über in zů binden vnd 

entbinden) in der beicht schuldig geben / vnd bůß entfangen nach 

insetzung der heiligenn kirchenn.475  

 

Die idee om zonden op te biechten in de aanwezigheid van een priester en boete 

te ontvangen volgens wat de Kerk geschikt acht, is in kapittel 1 van de Leren 

uitdrukkelijk aanwezig. Dat komt overeen met de zestiende-eeuwse context van 

de Leren, waarop ik in 2.3. Contextualisering verder wil ingaan. 

                                                           
472 1543-druk, CCLXXIXrb. 
473 1543-druk, CCLXXXra. 
474 Het noemen van de biecht in een zelfgeschreven passage is ook in andere kapittels van de 

Leren te traceren, zie bijvoorbeeld kapittel 4: ‘Das erste zeichen ist das der mensche begeren sol 

von got mit grossen ernst ware bekentenis mitt rechten reuwen / vnd gantze biecht zu sprechen 

von allen seinen sünden / vnde sol in dysem willen bleiben steen on vnterlas /das er gern woll 

genug thun für seyn sünden nach insetzung der heiliger kirchen / vnde für die vrsachen der 

sünden sich hüten so vil im müglich ist’ (1543-druk, CCLXXXIIJvb). Ook in dit citaat staat dat 

de biecht volgens de regels van de Kerk moet gebeuren. 
475 1543-druk, CCLXXIXrb. 
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2.1.3.2. Toelichten 

Kapittel 1 bevat negen toelichtingen die de omwerker zelf heeft geschreven. 

Vanuit het woordfrequentieonderzoek kan worden vastgesteld dat de term 

penitentie drie keer en de term boete of boetvaardig twee keer worden gebruikt, 

terwijl zonde geen enkele keer wordt genoemd. Dat is anders dan in de aan 

Vanden twaelf dogheden ontleende passages en de andere tekststukken die de 

omwerker zelf heeft gecreëerd. Dat verschil heeft te maken met de manier 

waarop de omwerker penitentie in zijn tekst heeft ingekleed. In de toelichtende 

passages heeft hij een kader rond de ontleende passages gecreëerd en penitentie 

als overkoepelende term voor het zondebesef, het berouw, de biecht en de 

boetedoening gehanteerd.  

In tegenstelling tot in Vanden twaelf dogheden gaan de hier getraceerde 

toelichtende tekststukken niet gepaard met het gebruik van retorische 

technieken. In slechts één van de negen passages staat aan het begin van het stuk 

een verklarend verbindingswoord. Wel kan de aanwezigheid van twee specifieke 

thema’s worden onderscheiden: de goedheid van God en een precisering van de 

uiterlijke werken. 

In twee passages waarin Gods vergeving van de zonden wordt uiteengezet, is 

een accent omtrent de goedheid van God toegevoegd. Op die manier wordt 

expliciet de link gelegd: het is dankzij Gods goedheid dat de vergeving kan 

plaatsvinden. Dat wordt duidelijk uit de in vet gemarkeerde toevoegingen: 

1 so mag er fast betrauwenn / das jm gott seyn sund wil vergeben /  

durch sein barmhertzigkeit die keynn end hatt.476 

 

2 Vnnd  got ist so gůtig / das er es jm nymmer verweissen wil das er 

eyns zů mal vergebenn hatt / 

vnnd will es jm nitt lassenn entgeldenn / so ferr der mensch 

in gůtem leben bleibt.477 

 

In citaat 1 wordt gesteld dat God de zonden van de berouwvolle mens zal 

vergeven door middel van zijn barmhartigheid die eindeloos is. Citaat 2 

                                                           
476 1543-druk, CCLXXIXvb. 
477 1543-druk, CCLXXIXvb. 
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thematiseert dat God het nooit nog zal hebben over eerder begane en vergeven 

zonden, zolang de mens op het goede pad blijft. 

In één van de toelichtende passages wordt geen extra uitleg gegeven na het 

voorgaande tekststuk, maar gaat het om een opstap naar het volgende stuk: 

Auß disem grunde fliessen die außwendige werck der penitentz / 

als vasten / wachenn / betten / aelmoesen geben / vnd der geleich 

/ die gott so vill angenemer seyn / so sey diß lieblichen zukerens in 

gott mer haben.  

Darumb in woelchen wercken du die gütigkeit gottes naeher befyndes / 

vnd du geschickter werdes deynn sunden zu beklagen / vnd grosser zu 

wygen / vnd gott mer zu betrauwenn / soelche werck folge/478 

 

De omwerker heeft ervoor gekozen om enkele uiterlijke werken van penitentie 

in de voorgaande toelichtende passage expliciet te benoemen. De centrale idee 

blijft evenwel dezelfde als in Vanden twaelf dogheden: in de mate waarin deze 

uiterlijke werken de toekeer tot God bevorderen, kunnen deze probleemloos 

worden beoefend. 

 

2.2. Analyse kapittel 20 

Kapittel 20 kan in 45 tekststukken worden opgesplitst. Ontleningen aan andere 

bronnen dan Vanden twaelf dogheden zijn afwezig. 

Schrijfactiviteiten in kapittel 20 

Schrijfactiviteit Bron Vanden 

twaelf dogheden 

 

Nieuwe stukken 

Compileren 17  

Bewerken 15  

Recycleren 2  

Weglaten 71  

Toelichten  1 

Creëren  10 

 

Opmerkelijk zijn de 71 weggelaten tekststukken. Dat hoge aantal kan worden 

verklaard door de bijzonder selectieve houding van de omwerker ten overstaan 

van kapittel 10 en 11 van Vanden twaelf dogheden. Aangezien hij grote delen uit 

                                                           
478 1543-druk, CCLXXXra. 
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beide kapittels al in kapittel 1 van de Leren had verwerkt, heeft hij zich in kapittel 

20 van de Leren beperkt tot enkele korte ontleningen daaraan. Daarnaast heeft 

hij grote stukken ontleend aan kapittel 9 van Vanden twaelf dogheden, dat hij 

niet voor kapittel 1 heeft gebruikt en waarin het thema van de zonde wordt 

besproken. 

Kapittel 9 uit Vanden twaelf dogheden kent een ietwat andere accentuering 

met betrekking tot het thema van de zonde. Er wordt niet voortdurend de 

klemtoon gelegd op het feit dat deze zondaars zichzelf en God enorme schade 

en pijn berokkend hebben. Wel is er meer aandacht voor de dankbaarheid en 

liefde die de zondaars moeten koesteren voor God, omdat hij hun zonden steeds 

vergeeft. Die idee past goed in kapittel 20 van de Leren. In tegenstelling tot in 

kapittel 1 van de Leren, waar de klemtoon ligt op de bewustmaking van de 

zwaarheid van de zonden, ligt het accent van kapittel 20 op de goedheid van God 

en de liefdevolle toekeer tot hem. De thematisering van de schadelijke effecten 

van de zonden is nog steeds aanwezig, maar is in vergelijking met kapittel 1 meer 

naar de achtergrond verschoven. 

 

2.2.1. Tekstuele omgang met Vanden twaelf dogheden 

In totaal zijn 34 tekststukken aan Vanden twaelf dogheden ontleend: 17 

gecompileerde, 15 bewerkte en 2 gerecycleerde passages. De omwerker heeft zich 

voornamelijk op kapittel 9 uit Vanden twaelf dogheden gebaseerd en enkele korte 

passages uit de kapittels 10 en 11 van Wevels tekst overgenomen. Uit het 

woordfrequentie- en woordveldonderzoek kwamen geen bijzonderheden naar 

boven: de omwerker gebruikt de verschillende terminologieën op dezelfde wijze 

als in Vanden twaelf dogheden en net zoals in kapittel 1 zijn de terminologieën 

rond zonde en berouw vaker ingezet dan die rond penitentie. 
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2.2.1.1. Compileren 

17 ontleningen zijn gecompileerd.479 Met uitzondering van twee passages betreft 

het allemaal ontleningen aan kapittel 9 van Vanden twaelf dogheden.480 In hun 

toe-eigening kan één type stilistische aanpassing worden gevonden: de 

eliminatie of afzwakking van sterke formuleringen met betrekking tot de 

zwaarheid van de zonden.  

1 Ende daer-om lijt God 

die scande der sonden; 

ende heeft dicwijl 

ghedoecht over die 

ghene die Hi voersien 

had, dat Hise namaels 

tot groten dinghen 

trecken woude.481 

 

Vnd darumb leidet got 

die schande der sünden 

/ von den jenen die er 

fürsehen hat / das er sie 

nachmals zu grossen 

dingen zeihen wolt /482 

 

2 Dit merket: wie was 

onse Heer ye die liefste, 

of die hem heimeliker 

waren dan die 

apostelen? Dier en bleef  

nie ghien, hi en viel in 

sonden, ende die een 

swaerliker dan die 

ander.483 

 

Wann wer was vnsen 

heren lieber vnd 

heymlicher dan die 

apostolen / der doch nye 

keiner bleib steen er 

fiele in sünden / der ein 

aber mee dan der 

ander.484  

 

3 Ende oec vernemet men 

selden, dat yement 

coemt tot groten 

dinghen, hi en hebbe 

Es geschicht seltzam das 

yemant kumpt zů 

grossen dingen / er hab 

ye etwan sich 

vergangen.486  

 

                                                           
479 Ook hier gebruik ik de term compileren voor getrouw overzetten van de brontekst naar de 

doeltekst. Zie daarvoor mijn methodologisch kader. 
480 De twee andere passages zijn ontleend aan kapittel 10 en 11 van Vanden twaelf dogheden en 

komen beide niet voor in kapittel 1 van de Leren. 
481 Van Mierlo 1932a, 296. 
482 1543-druk, CCCIIJra. 
483 Van Mierlo 1932a, 296. 
484 1543-druk, CCCIIJra. 
486 1543-druk, CCCIIJra. 
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ymmer ten eersten yet 

mistreden.485 

 

Wat citaat 1 betreft, staat in de Leren wel nog dat God lijdt om de schande van 

de zonden, maar de doublet lijden en doghen zoals in Vanden twaelf dogheden is 

niet overgenomen. Op die manier is de uiteenzetting iets minder scherp van 

toon: de notie lijden is omwille van de begane zonden nog noodzakelijk in deze 

passage, maar verder worden geen extra woorden aan dat lijden gespendeerd. In 

de citaten 2 en 3 is telkens een woord met een uitgesproken scherpe 

betekenisinvulling vervangen door een neutraler begrip: swaerliker is 

omgevormd tot mee en mistreden is omgevormd tot vergangen. Hoewel het 

aanpassingen op detailniveau zijn, suggereert de herhaaldelijke toepassing ervan 

– ook in andere ontleningen – dat in dit kapittel een ander accent wordt gelegd 

dan in het eerste. In beide kapittels wordt het publiek ertoe aangezet om berouw 

te hebben en penitentie te beoefenen om zo met God verenigd te kunnen 

worden, maar in kapittel 1 ligt de klemtoon op de bewustmaking van de 

zwaarheid van de zonden, terwijl in kapittel 20 dat aspect minder sterk is 

geaccentueerd. 

 

2.2.1.2. Bewerken 

Kapittel 20 bevat 15 bewerkte passages. In vergelijking met kapittel 1 kunnen in 

deze passages minder types aanpassingen worden gevonden. Dat is niet enkel op 

het conto van de omwerker te schrijven, maar het komt ook door de aard van 

kapittel 9 van Vanden twaelf dogheden. In dat kapittel zijn geen 

autoriteitscitaten, exempla, beeldspraak of persoonlijke reflecties van Wevel te 

vinden, hetgeen zaken zijn die de omwerker bij de integratie van ontleningen in 

kapittel 1 van de Leren heeft aangepast of weggelaten. Verder zijn in tegenstelling 

tot in kapittel 1 geen krachtige termen toegevoegd die het betoog uit Vanden 

twaelf dogheden van een stevigere en overtuigendere basis voorzien. Die scherpe 

terminologie werd in kapittel 1 voornamelijk ingezet om de schadelijke gevolgen 

van het begaan van zonden uit te drukken. In kapittel 20 is die terminologie niet 

zo aanwezig. Drie types thematische aanpassingen kunnen in kapittel 20 worden 

                                                           
485 Van Mierlo 1932a, 296. 



190 
 

aangetroffen: het accentueren van Gods goedheid, het nastreven van de juiste 

vorm van berouw en penitentie, en het zondebesef. 

De barmhartigheid van God wordt in de volgende twee citaten in de Leren 

nadrukkelijker in de verf gezet dan in de brontekst: God is diegene die 

barmhartig vergeeft en de berouwvolle zondaar troost. 

1 Ende want God al uuwe 

sonden vergheven heeft, 

so seldi Hem wel 

moghen ghetrouwen,487 

 

Vnd weyl nu got alle dein 

sunden so 

barmhertzlig vergeben 

hat / so magstu im auch 

betruwen /488 

 

2 Ende hier-of coemt in 

die siel een gheestelike 

vroechde, diese ontheft 

uut allen leet ende 

jammer, ende maect een 

vast verbond mit God.489  

 

Hye durch kumpt die 

sele inn eynn geistliche 

freude / der sie er hebet 

auß allen leit vnd jamer / 

in got / vnd machet ein 

fast verbont mit got / 

vnd würt von got 

getroest /490  

 

De zondaar moet evenwel op de juiste manier berouw nastreven: niet uit angst 

voor het eigen verlies, zoals de omwerker hier expliciteert aan de hand van het 

toegevoegde accent, maar uit liefde voor God: 

Want die rouwe is ghesaect 

uut minnen. Want minn en 

mach nimmermeer sonder 

<smaec> wesen.491  

 

vnd dise reuwe kümpt auß 

liebe / vnd nit auß 

knechtlicher anxt /492 

 

In een andere passage wakkert de omwerker het zondebesef nogmaals aan door 

de term ‘schuldig’ toe te voegen: 

Also ist edelre ende meer te 

danken, dien God behoet 

Also seyn wir Got schuldig 
zů dancken / nitt allein 

                                                           
487 Van Mierlo 1932a, 295. 
488 1543-druk, CCCIJvb. 
489 Van Mierlo 1932a, 298. 
490 1543-druk, CCCIIJrb. 
491 Van Mierlo 1932a, 297-298. 
492 1543-druk, CCCIIJra. 
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van veel sonden, dan dien 

Hise vergheeft.493  

vmbe die sünden die er vns 
vergeben hat /494  

 

2.2.1.3. Recycleren 

Twee ontleningen zijn gerecycleerd. Dat betekent dat in die tekststukken enkel 

nog een vage connectie met de brontekst aanwezig is. Dergelijke passages bieden 

een goede opportuniteit om na te gaan wat de omwerker al dan niet heeft 

aangepast. In het volgende citaat, dat op de uitspraak van Augustinus in kapittel 

11 van Vanden twaelf dogheden gebaseerd is, kunnen twee stilistische 

aanpassingen worden aangetroffen: de eliminatie van beeldspraak en de 

herwerking van omslachtige formuleringen.  

die hem mit God niet en wil 

ghenoeghen laten. Want in 

God vijnt men meer dan men 

ghevaten can. Ende al 

datmen verstaen mach 

vander rijcheit Gods, dat is als 

een punt van eenre naelden 

jeghen al dat ghescapen is, 

ende minre. Want die rijcheit 

is sonder mate: alle uuwe 

werke sellen daer-mede 

gheloent werden ende 

gheprijst datse God weet. 

Darumb laß dir mit Gott 

genügen / vnd übe dich in 

seyn heilig leben / lieblich 

leiden / vnd bitter sterben / 

Vnd es sey dir auch genůg das 

gott dein werck weiß mit 

güttigkeit zu lonen /  

 

 

 

 

 

 

 

Want dat Hi niet en weet, dat 

sel ewelic vergheten wesen, 

niet na wise der wraken. 

Want dat God niet en weet 

mit godertierenheit te lonen, 

dat weet Hi mit 

gherechticheit te wreken.495 

 

Wan was er nit weiß / dz 

bleibt vergessen / oder er 

gedenckes nach 

gerechtigkeitt zů straffen.496 

 

                                                           
493 Van Mierlo 1932a, 295. 
494 1543-druk, CCCIJvb. 
495 Van Mierlo 1932a, 304. 
496 1543-druk, CCCIIJrb. 
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Ook zijn de uiteenzettingen in de Leren concreter gemaakt door het gebruik van 

de persoonlijke voornaamwoorden dich en dir. 

In de andere gerecycleerde passage is eveneens voor vlottere formuleringen 

geopteerd en zijn andere persoonlijke voornaamwoorden ingezet: 

Also schier als dese mensche 

sijn sonden mishaghen, so 

weech hi meer dat hi God 

misdaen heeft ende 

mishaghet, dan sijn verlies, 

ende keert hem tot Gode in 

een ewelike verkiesen 

nimmermeer sonde te 

doen497 

 

Darumb soltu dich / von 

stunt an wenn du einiger 

übertretung gewar werdest / 

auß allen krafften lieblig zů 

gott keren / mit ein gruntlig 

mißfallen deins selbs / vnd 

von keren von allen deinen 

sünden /498 

Hoewel de bovenstaande passages dezelfde thematische noemer hebben, zijn 

geen woordelijke overeenkomsten meer te vinden. De omwerker heeft aan de 

volgorde gesleuteld en zo een meer logisch opgebouwde uiteenzetting gecreëerd 

dan in Vanden twaelf dogheden: wie zijn zonden gewaarwordt, keert zich 

liefdevol tot God, heeft onvrede met zichzelf en keert zich af van alle zonden. In 

dit tekststuk is ook een accent toegevoegd dat betrekking heeft op de liefdevolle 

toekeer tot God: auß allen krafften lieblig (zů gott keren). 

  

2.2.1.4. Weglaten 

Het grootste deel van de kapittels 10 en 11 uit Vanden twaelf dogheden is in 

kapittel 20 van de Leren niet overgenomen en het hoge aantal weglatingen is 

daaraan te wijten. Omdat de omwerker niet tot doel had deze kapittels opnieuw 

in zijn Leren te integreren maar enkel een select aantal passages wilde 

overnemen, heeft het weinig zin om die niet-overgenomen passages te 

bestuderen. Daarom beperk ik me tot de analyse van wat uit kapittel 9 van 

Vanden twaelf dogheden niet is overgenomen. Dat blijkt slechts één tekststuk te 

zijn: 

                                                           
497 Van Mierlo 1932a, 297. 
498 1543-druk, CCCIIJra. 
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Ja, die recht waer, hi en soude niet willen na eenre wijs die sonde, daer hi 

in ghevallen was, dat die niet gheschiet en waeren.499 

 

Dit citaat is via de Middelnederlandse Reden aan Eckharts Erfurter Reden 

ontleend, waar het in feite niet zo’n onschuldige plaats inneemt. Het vormt één 

van de achtentwintig stellingen die in de bul In agro dominico zijn opgenomen 

en die door paus Johannes XXII als niet-orthodox zijn bestempeld. Hun verdere 

verspreiding werd bijgevolg verboden.500 Toch lijkt de impact van de bul niet 

absoluut te zijn geweest: het heeft de schrijvers van de Middelnederlandse Reden 

en Vanden twaelf dogheden in ieder geval niet ervan weerhouden om de 

veroordeelde passages in hun respectieve teksten over te nemen.501 Het valt 

weliswaar te betwijfelen of de omwerker de inhoud van In agro dominico kende 

en zich erdoor heeft laten leiden om deze passage achterwege te laten. Wel is 

het aannemelijk dat hij zelf de inhoud van dit tekststuk niet geschikt achtte om 

in zijn tekst op te nemen. Zo stelt het citaat dat diegene die zonden heeft begaan 

in zeker opzicht niet zou moeten willen dat hij ze niet begaan heeft. In een 

doorgedreven interpretatie kan echter worden gemeend dat het dus niet erg is 

om zonden te plegen. Dit citaat vormt evenwel geen pleidooi om de eigen 

zonden niet te beklagen, maar wel wordt ermee geïmpliceerd dat zonden de 

liefdevolle toekeer tot God tot gevolg hebben wanneer ze voldoende berouwd, 

met penitentie gecompenseerd en door God vergeven zijn.502 Het citaat vormt 

een bemoedigend kader voor de berouwvolle zondaars, maar een gedegen uitleg 

is dus noodzakelijk om het goed te kunnen begrijpen. Het lijkt dat de omwerker 

iets voorzichtiger wilde zijn en het citaat heeft weggelaten om zo foutieve 

interpretaties te vermijden.  

 

2.2.2. De omwerker zelf aan het woord 

Elf tekststukken uit kapittel 20 zijn naar alle waarschijnlijkheid door de 

omwerker zelf geschreven. Slechts één daarvan vormt een toelichtende passage. 

                                                           
499 Van Mierlo 1932a, 294. 
500 Zie over deze bul en de veroordeling van de 28 stellingen onder meer Bray 2013, 481-508; 

Colledge & McGinn 1981, 5-98; Davies 1990, 433-450; Kikuchi 2012, 172-192; Kikuchi 2014, 37-47; 

Lerner 1997, 347-366; Lerner 2008, 115-134; Retucci 2013, 587-605. 
501 Zie mijn hypothese hierover in Kiekens 2017, 37-53, in het bijzonder 45-46 en 48-50. 
502 Zie Colledge & McGinn 1981, 13-14. 
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Woordfrequentieonderzoek laat ook hier geen bijzonderheden zien: net zoals in 

kapittel 1 is het vaakst geopteerd voor de termen zonde (vijf keer) en berouw 

(drie keer) tegenover de term penitentie (één keer). 

 

2.2.2.1. Creëren 

Zes van de tien zelfgeschreven tekststukken zijn gewijd aan de lof op God door 

wiens goedheid alle zonden vergeven worden en de aansporing aan het adres 

van de mens om zich in liefde tot God te keren. Dat blijkt uit de voorbeelden 

hierna: 

1 Wie wir got lieben sollen vnd dancken / das er vnse 

sünd vergeben / vnd vns für vill sünden behüt hat / 

Vnd wie wir vns mit reuwe zů gott keren sollen.503 

 

2 Auch dz gott durch sein gůtheyt dem menschen sein 

sünden zům besten gekeret hatt / dz sie im zer 

seligkeit helffen / woel er selbs /504  

 

3 Vnd die in brünstige grosse liebe zů gott (dar auß der 

reuwe entspringt) vertzeret die sünden mit ein ander / so 

ferre die liebe vnd reuwe groß genug ist auß allen krafften 

/ wie er solle /505 

 

4 vnnd keren dich auß rechter liebe zu gott / mitt einem 

ewigen vff satz got nummer mee zů vertzornen /506 

 

5 Vnd dysen zu kere soltu haben in einer 

vmbewegelicher liebe zů dienen getruwen frunt / 

der also getreuwe ist / dat er niemant ab steen mag 

noch nye gethan hat / die ihm gerechtlich betrauwete /507  

 

6 Vnd wen er sich in dysen goetlichen reuwe also erhebt in 

Got / so weres vnmügelich dz got sein sünden nit 

vergeben solt / der es jm gerecht betrauwet / Wann kein 

                                                           
503 1543-druk, CCCIJva. 
504 1543-druk, CCCIJva. 
505 1543-druk, CCCIJvb. 
506 1543-druk, CCCIIJra. 
507 1543-druk, CCCIIJra. 
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boesheit kan das minste punt der gütte gotz 

überwigen.508  

 

Centraal in die citaten staat de liefdevolle relatie die bewerkstelligd wordt 

wanneer de berouwvolle zondaar zich in liefde tot God keert, want God heeft 

hem ondanks zijn zonden immer lief. Die toevoegingen zorgen voor een 

bemoedigende boodschap: de zondaar zal vergeven worden wanneer hij berouw 

toont en penitentie doet. Daarbij moet de zondaar wel bereid zijn om uit liefde 

voor God te willen lijden en penitentie te doen. Dat blijkt uit de volgende twee 

citaten:  

1 Wann eyn grosse vnwirdigkeit vnd mißfallen über 

vns selbs / mit einem ernstigen will nummer sünd zů 

thůn / vnd mitt einen lieblichen zůkere vnd fast 

betrauwen zu gott durch sein bitter leiden / vnd 

grosse liebe / das ist ware penitentz /509  

 

2 also dz er sich froelig in der gerechtigkeit gotz auß liebe 

über gibt / vnd wil leiden dz in got nach seiner 

gerechtigkeit straffe vnd peinige / zů seiner ewiger 

eren /510  

 

2.2.2.2. Toelichten 

Kapittel 20 bevat slechts één passage waarin de omwerker zelf een toelichting 

brengt. Het betreft het laatste tekststuk van het kapittel, waarin hij voor meer 

uitleg over het thema van berouw en penitentie naar kapittel 1 verwijst: ‘Von 

disem goetlichen reuwe vnd penitentz findestu hie für im ersten Capittel weiter 

erkerung’.511 In tegenstelling tot in Vanden twaelf dogheden, waar elk hoofdstuk 

een aantal toelichtende commentaren bevat, is dat in dit kapittel in de Leren veel 

minder het geval. Een verschil in doelpubliek ligt vermoedelijk aan de basis 

hiervan. Waar Wevel zich in elk hoofdstuk van Vanden twaelf dogheden inspande 

om het van voldoende uitleg te voorzien om zo aan zijn initiële publiek tegemoet 

te komen, was iets dergelijks in de Leren overbodig. 

                                                           
508 1543-druk, CCCIIJrb. 
509 1543-druk, CCCIIJra. 
510 1543-druk, CCCIIJrb. 
511 1543-druk, CCCIIJrb. 
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2.3. Contextualisering  

De bevindingen die uit de voorgaande vergelijkingen van de kapittels over 

penitentie voortvloeien, laten toe om het proces van toe-eigening en culturele 

transfer op twee niveaus te analyseren: dat van de spiritualiteit en dat van de 

communicatiestrategieën. Enkele zaken die hier worden besproken, gelden ook 

voor de vergelijking van de kapittels over ootmoed en gelatenheid en zullen in 

de overeenkomstige contextualiseringen daar minder uitgebreid worden 

behandeld.  

 

2.3.1. Spiritualiteit 

De recontextualisering van Vanden twaelf dogheden in de zestiende-eeuwse 

context heeft tot structurele transformaties in de opzet van de Leren geleid. De 

omwerker presenteert niet langer ootmoed als de centrale deugd, maar 

penitentie – als overkoepelende term voor het zondebesef, het berouw en de 

boetedoening. Die verandering getuigt van een belangrijke verschuiving die in 

de bredere religieuze context heeft plaatsgevonden: ootmoed, die in de Moderne 

Devotie essentieel werd geacht, is in de zestiende eeuw meer op de achtergrond 

gekomen ten voordele van penitentie.512 De primordialiteit van penitentie ging 

met een aantal andere verschuivingen gepaard die eveneens in de Leren te 

onderkennen zijn: een grotere aandacht voor het zondebesef en de biecht, een 

sterkere nadruk op de rol van de Kerk en het belang om de boetedoening op de 

correcte manier uit te voeren. 

Dat de omwerker het citaat Poenitentiam agite, appropinquauit enim regnum 

cœlorum (Mt 4:17; doe penitentie want het koninkrijk der hemelen is nakende) 

aan het begin van kapittel 1 heeft geïntegreerd, is binnen de zestiende-eeuwse 

context veelbetekenend. Het gaat niet enkel om de legitimatie van penitentie als 

openingskapittel van de tekst, maar ook om de legitimatie van het bestaan van 

de sacramentele penitentie. Eire (2008) wijst erop dat dit citaat van bij het begin 

van het christendom door voor- en tegenstanders van de sacramentele 

penitentie werd ingezet om deze vorm van penitentie respectievelijk te 

                                                           
512 Over ootmoed als centrale deugd in de Moderne Devotie, zie deel 1. Over het belang van 

penitentie in de zestiende eeuw, zie bijvoorbeeld Adnès 1984, 980-986; Tentler 1977, 233-370. 
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verdedigen of af te wijzen. Voorstanders meenden dat Christus deze woorden 

zou hebben uitgesproken en dat hij priesters naar de wereld zou hebben 

gestuurd om de biecht bij de gelovigen af te nemen. Aan het begin van de 

zestiende eeuw beweerde Erasmus dat de vertaling van poenitentiam agite in de 

Vulgaat niet correct was. In zijn vertaling van het Nieuwe Testament van 1516, 

gebaseerd op de Griekse brontekst, staat er poeniteat vos (heb berouw) en in zijn 

herziene versie van de vertaling van 1519 paste hij deze formulering aan tot 

resipiscite (kom tot bezinning). Het verschil tussen poenitentiam agite enerzijds 

en poeniteat en resipiscite anderzijds is significant: de eerste formulering wordt 

aangegrepen om de sacramentele penitentie te onderschrijven, waartoe het 

opbiechten van de zonden ten overstaan van een priester behoort, terwijl de 

andere twee verwijzen naar het innerlijke berouw zonder tussenkomst van de 

priester en het veranderen van de eigen ingesteldheid opdat zonden niet meer 

begaan worden.513 Ook bij Luther neemt Mt 4:17 een primordiale positie in. De 

Bijbeluitspraak wordt geciteerd in de eerste van zijn 95 stellingen – weliswaar 

nog onder de vorm Penitentiam agite – en in de twee daaropvolgende stellingen 

uitgelegd.514 Luther geeft aan dat het niet de sacramentele penitentie is die moet 

worden nagestreefd, maar enkel het innerlijke wilsbesluit geen zonden meer te 

willen begaan.515 Het is dus duidelijk dat Mt 4:17 een Bijbelcitaat is waarover in 

de zestiende eeuw veel debat is gevoerd en waar een duidelijk verschil tussen 

katholieke en protestantse zijde kan worden opgemerkt.516 Door de Vulgaat-

versie van precies dit citaat zo prominent aan het begin van het eerste kapittel 

te plaatsen, positioneert de omwerker zich meteen in het katholieke kamp en 

maakt hij duidelijk dat penitentie voor hem sacramentele penitentie is.  

Binnen die sacramentele penitentie spelen het zondebesef en de biecht een 

belangrijke rol en de aandacht voor deze beide aspecten van penitentie neemt in 

de zestiende eeuw sterk toe. Ook die trend is in de Leren zichtbaar. Om tot 

penitentie te kunnen komen wordt het zondebesef als voorwaarde 

gepresenteerd en aan dat aspect is een aanzienlijk deel van kapittel 1 gewijd. De 

                                                           
513 Eire 2008, 88. 
514 Knaake 1883, 233. 
515 Over Luther en penitentie, zie Tentler 1977, 349-370; Myers 1996,63-76; McGinn 2017, 30. 
516 Eire 2008, 88. 
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omwerker heeft zich daarvoor ten dele beroepen op een andere bron, namelijk 

Wat schaden dat comen uut den voorseyden ghebreken ende daghelicxse sonden, 

een tekst uit de Onderwisinge. Die tekst thematiseert het zondebesef 

nadrukkelijker dan Vanden twaelf dogheden. De bewustwording van de eigen 

zondige aard was van bij het begin een fundamenteel thema binnen het 

christendom, maar in de late middeleeuwen is vanuit de Moderne Devotie een 

sterkere focus op dit thema en op het besef van wat goed en kwaad is te 

onderkennen, zoals hiervoor al in deel 1 werd aangegeven. Die groeiende 

aandacht hiervoor heeft zich in de eeuwen na de Moderne Devotie nadrukkelijk 

verdergezet.517 Dat is ook het geval bij het thema van de biecht. De biecht wordt 

in de Leren een aantal keren vermeld, zowel via ontleningen aan andere bronnen 

dan Vanden twaelf dogheden als in toevoegingen van de omwerker zelf. In de 

oudst overgeleverde versies van Vanden twaelf dogheden wordt de biecht niet 

genoemd, maar in enkele tekstgetuigen die aan het einde van de vijftiende eeuw 

zijn vervaardigd, is dat wel het geval.518 Die latere versies van Vanden twaelf 

dogheden vormen de getuigen van een evolutie, waarbij naarmate de vijftiende 

eeuw vorderde de biecht steeds belangrijker werd.519 In de zestiende eeuw 

vormde het thema van de biecht een van de geloofszaken waarin katholieken en 

protestanten van elkaar verschillen en tijdens het Concilie van Trente en in de 

periode daaraan voorafgaand werden de krijtlijnen voor de inhoudelijke en 

formele aspecten van de biecht in zowel het katholicisme als protestantisme 

uitgezet.520  

Dat in de Leren de term biecht herhaaldelijk voorkomt in combinatie met 

termen zoals priester of biechtvader of met een verwijzing naar de heilige Kerk, 

                                                           
517 Zie bijvoorbeeld Tentler 1977, 134-162. 
518 De vermeldingen daar bevinden zich evenwel op andere plaatsen dan in de Leren, waardoor 

het duidelijk wordt dat de omwerker zich niet op die versies heeft gebaseerd. 
519 Bossy 2010, 45-50 noteerde een grotere aandacht voor de biecht vanaf de vijftiende eeuw. Zie 

ook Myers 1996, 33-60. 
520 Binnen het katholicisme werd het de norm dat de gelovige al zijn zonden bij de priester zou 

opbiechten en vervolgens penitentie zou doen, opdat zijn zonden vergeven zouden worden. 

Binnen het protestantisme werden verschillende facetten van het katholieke sacrament van de 

biecht in vraag gesteld, zoals het opbiechten van alle zonden, het opbiechten ten overstaan van 

een buitenstaander en het verkrijgen van absolutie na de boetedoening. Over de biecht in het 

katholicisme en protestantisme, zie onder meer Tentler 1977, 349-370; Myers 1996, 76-103; 107-

113; Adnès 1984, 980-984; Tentler 1996, 224-226; McLaughlin 2008, 21-24; Grieve 2009, 124. 
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is conform de zestiende-eeuwse katholieke visie op de sacramentele penitentie. 

Zoals al aangegeven houdt de sacramentele penitentie in dat alle zonden 

opgebiecht dienen te worden ten overstaan van een vertegenwoordiger van de 

katholieke Kerk. Daarna kan volgens de instructies van die persoon tot de 

boetedoening worden overgegaan.521 De katholieke autoriteit wordt door de 

omwerker dan ook expliciet benoemd in zijn tekst. Dat past binnen de 

contemporaine katholieke context, waarin het steeds belangrijker werd om het 

instituut van de Kerk in de geloofsbeleving een primordiale rol te laten spelen 

en het in elk aspect daarvan aanwezig te laten zijn. Op die manier legitimeert de 

omwerker de autoriteit van de katholieke Kerk en zet hij zijn tekst af tegen het 

protestantisme.  

Om penitentie succesvol uit te voeren moet de boetedoening in 

overeenstemming zijn met wat de Kerk de berouwvolle zondaar opdraagt. Uit 

de tekstvergelijking blijkt dat in de Leren soms voor een voorzichtigere 

formulering met betrekking tot dit thema is geopteerd. Dat is bijvoorbeeld het 

geval wanneer in Vanden twaelf dogheden wordt gesteld dat werken kunnen 

worden opgegeven als ze de toekeer tot God niet bewerkstelligen. De omwerker 

kiest ervoor om dergelijke passages te herformuleren en voorzichtigere 

formuleringen te integreren. Hij voegt bijvoorbeeld toe dat de mens moet doen 

wat hij kan en dat dit voor God voldoende is, terwijl Wevel op de 

overeenkomstige plaats aangeeft dat de werken mogen worden opgegeven ter 

ere van God.522 

Soms heeft de omwerker het over het lijden dat de zondaars in het 

hiernamaals zullen moeten ondergaan. Dat doet hij door middel van 

verwijzingen naar de hel en het vagevuur. Hoewel hij daarbij expliciteert dat 

angst voor het eigen verlies niet de drijfveer mag zijn om berouw te hebben en 

penitentie te doen, getuigen zijn verwijzingen van een verhoogde belangstelling 

voor deze thema’s.523 

De 1543-druk vormt niet alleen de getuige van de bredere zestiende-eeuwse 

religieuze verschuivingen, maar ook van de precieze context waarin de druk is 

                                                           
521 Voor de omschrijving van sacramentele penitentie, zie Tentler 1996, 224. 
522 Zie paragraaf 2.1.1. 
523 Zie bijvoorbeeld Roos 1972, 13-14; Hartinger 1996, 234-235. 
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ontstaan. Zoals hiervoor al werd aangegeven, functioneerde dit werk 

hoogstwaarschijnlijk in de context van de mystieke renaissance. Dat blijkt 

duidelijk uit de integratie van de mystieke terminologie die her en der kan 

worden opgemerkt. De toevoeging van mystieke elementen en beelden wordt 

eveneens onderschreven door de titel van de Leren, waarin staat dat de gelovige 

door oefeningen en deugden tot de vereniging met God kan komen.524 Hoewel 

in Vanden twaelf dogheden ook al mystieke passages voorkomen, staat de 

mystiek niet zo centraal als in de Leren. Naast de verhoogde aandacht voor 

penitentie is ook deze integratie van een mystieke laag in de Leren een tekstuele 

transformatie die duidelijk het gevolg is van de recontextualisering van Vanden 

twaelf dogheden in de nieuwe zestiende-eeuwse context. 

 

2.3.2. Communicatiestrategieën 

In de analyse van Vanden twaelf dogheden werd een onderscheid gemaakt tussen 

strategieën die een pedagogisch of affectief effect tot doel hebben. De strategieën 

die een affectief effect tot doel hebben, zijn in de tekststukken die de omwerker 

heeft geschreven nadrukkelijk aanwezig: meer specifiek stimuleert hij het 

verbeeldingsvermogen van zijn publiek door specifieke beelden te integreren en 

scherpt hij hun denkwereld aan door een krachtig taalgebruik in te zetten. Dat 

gebeurt voornamelijk in het eerste kapittel, wanneer de omwerker de schadelijke 

aspecten van de zonden nadrukkelijk thematiseert. In een aantal gevallen kiest 

de omwerker voor een nog sterkere formulering dan in Vanden twaelf dogheden: 

groter onweerden heeft hij bijvoorbeeld door grosser verachtung vervangen en 

termen zoals swerlich enteret, verachtet en ertzornt heeft hij aan zijn brontekst 

toegevoegd.525 Zijn keuze om ook zaken aan de Onderwisinge te ontlenen, kan 

vanuit hetzelfde kader worden geïnterpreteerd: daarin worden de schadelijke 

effecten van de zonden nog nadrukkelijker gethematiseerd en scherper in beeld 

gebracht.526 Door die ingrepen wordt de performatieve impact van de tekst 

                                                           
524 De titel van de Leren is voluit Wie man durch geystliche übungen vnde tugenden / zu lieblicher 

vereinung Gots kommen sol. 
525 Zie voor meer voorbeelden paragraaf 2.1.1. 
526 Zie de volgende citaten: ‘Wann sünde ist ein abscheiden von got / ein zůker zů eitel creaturen 

/ ein fleck oder makel der selen / ein sterben des geists / ein strick des fyendts / ein verlierung 

der zeit / ein beraubung der gnaden gottes vnd aller tugenden / vnd der ewigen seligkeit’ (1543-
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verhoogd: ze helpen het publiek om beter doordrongen te worden van het 

zondebesef. Dat zondebesef is een van de kernthema’s van de Leren. Inzicht in 

de eigen zondigheid is immers de premisse voor God om tot berouw en 

penitentie komen. Penitentie vormt dan weer de basisvoorwaarde om de 

vereniging met God te kunnen bereiken. De omwerker reikt daartoe specifieke 

termen en beelden aan, waarvan verondersteld mag worden dat ze het publiek 

op een emotionele manier raakten. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Wevel 

en zet de aangewende technieken soms nog sterker in. Wat betreft de aandacht 

voor affectieve retorische technieken is er dus een duidelijke continuïteit tussen 

Vanden twaelf dogheden en de Leren. 

Dat geldt veel minder voor de pedagogische retorische technieken die 

Vanden twaelf dogheden kenmerken. De meeste van Wevels toelichtingen heeft 

de omwerker niet overgenomen en in zijn eigen tekst vermijdt hij pedagogische 

ingrepen als herhalingen en het geven van voorbeelden. Een ondersteunende en 

stapsgewijze aanpak, zoals in Vanden twaelf dogheden, is in de kapittels over 

penitentie in de Leren dus afwezig. Er kan een trend tot comprimering worden 

vastgesteld: alles wat niet strikt noodzakelijk tot de essentie van het betoog van 

de omwerker behoorde, is achterwege gelaten. Ook op zinsniveau is een trend 

tot comprimering merkbaar: omslachtige passages heeft de omwerker 

herhaaldelijk geherformuleerd of compacter verwoord.527  

Mogelijk vormt de nieuwe communicatiesituatie waarin de Leren is ingebed 

de reden voor deze ingrepen. In tegenstelling tot de handschriftelijke 

verspreiding, waarbij de maker wist voor wie of welke doelgroep een afschrift 

                                                           
druk, CCLXXIXra) en ‘Die sunde ist ein betrüben der conscientz / eyn verduncklen der vernunfft 

/ ein verkerung des willens / ein vnfridt des hertzen / ein vnstetigkeit der sinne / Die sunde ist 

ein anbettung der abgoet ter / eyn verleugnung des glaubens / eyn erhebung des feyends / ein 

süß vergifft eyn anfang der verdamnüß / eyn vrsach zů mer sünden / ein kürtz freud / ein lange 

pein / ein ewige schande / geliebt vonn der welt / gehaßt von got / vnd von allen gůten 

menschenn’ (1543-druk, CCLXXIXrb). 
527 In deel 1 werd al geopperd dat Wevel op stilistisch vlak niet echt uitblonk en dat zijn 

uiteenzettingen soms nodeloos lang waren. Het is goed mogelijk dat de omwerker niet altijd 

tevreden met zijn brontekst was en daarom meermaalen stilistische aanpassingen heeft 

doorgevoerd. Ook de kopiisten van de handschriftelijke versies hebben soms voor compactere 

formuleringen geopteerd, maar niet op dezelfde schaal als hier in de Leren kan worden 

vastgesteld. 
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bestemd was, kende de omwerker zijn publiek niet. Dat de Leren geen 

ondersteunende aspecten meer bevat, doet veronderstellen dat de omwerker 

zich niet zoals Wevel op een specifieke doelgroep heeft gericht die hij wilde 

instrueren, maar op een algemener publiek dat in spirituele geschriften 

geïnteresseerd was. Aan dit publiek wilde de omwerker een goed geschreven en 

gestructureerd traktaat aanbieden, waarbij de essentie van het betoog niet 

voortdurend door extra toelichtingen en voorbeelden werd doorbroken. 
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3. Ootmoed 

Het thema ootmoed wordt in vijf kapitteltitels van de Leren genoemd. In drie 

daarvan is deze deugd aan gelatenheid gekoppeld.528 Die kapittels bespreek ik 

pas in het hoofdstuk over gelatenheid. In dit hoofdstuk concentreer ik mij op de 

overige twee: de kapittels 9 en 10.529  

De manier waarop de omwerker met zijn bronnenmateriaal uit Vanden twaelf 

dogheden is omgegaan, is minder complex in vergelijking met de 

perspectiefopsplitsing in de hoofdstukken over penitentie. Voor het grootste 

deel van de kapittels 9 en 10 heeft de omwerker zich op kapittel 1 van Vanden 

twaelf dogheden gebaseerd, aangevuld met enkele ontleningen aan het Sarmoen 

van der omoedicheit in kapittel 10. De enige structurele aanpassing bestaat erin 

dat kapittel 1 uit Vanden twaelf dogheden in de Leren dus over twee kapittels is 

verdeeld: in hoofdstuk 9 worden de twee wereldse soorten ootmoed besproken 

en in hoofdstuk 10 wordt uiteengezet wat de ware geestelijke ootmoed precies 

is.530 Nieuw is een opsplitsing van het kapittel over ootmoed niet: ook in enkele 

handschriftelijke tekstgetuigen van Vanden twaelf dogheden is kapittel 1 in twee 

kapittels gesplitst, net zoals in de editie van David (1860). Wel is het opmerkelijk 

dat de cesuur zich in de Leren op een andere plaats bevindt. Waar enkele 

laatmiddeleeuwse afschriften en Davids editie een duidelijke opsplitsing maken 

tussen de twee wereldse soorten ootmoed enerzijds en de ware ootmoed 

                                                           
528 Die kapittels zijn kapittel 4 (Von eyns gestorben menschen diemütigkeit / gedůlt vnd 

gelassenheit / Vnd von etligen zeichen das er nit bedrogenn werde), kapittel 22 (Vnde saget wie 

wie vnse aussere inwendige kraefft got sollen gefangen geben / Alle werck mit vnde durch got 

demutigklich vnde gelassenheit wircken Vnde wie wir vns halten sollen in den gaben vnnd 

visitatien gotz) en kapittel 23 (Wie man uswendige wercken in Got wircken vnde altzeit weder in 

got keren vnd bleiben sol / durch ötmutige gelassenheit aller dinge). 
529 Respectievelijk Wie wir die edel tugent der demütigkeyt vnd liebe gots überkommen vnd üben 

vnd gots güte vnd vns selbs boessheit gruntlich erkennen soellen en Abermals vonn ware 

demütigkeit. 
530 Deze opsplitsing in verschillende soorten ootmoed is van de hand van Bernardus. Zie 

daarvoor preek 42 van de Sermones super Cantica Canticorum: ‘Quod propterea sane dico 

quoniam est humilitas quam caritas format, et inflammat; et est humilitas, quam nobis veritas 

parit, et non habet calorem. Atque haec quidem in cognitione, illa consistit in affectu’. Over 

deze preek, zie onder meer Foulcher 2015, 197-198 en Tillisch 2015, 65-66. 
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anderzijds, heeft de omwerker ervoor gekozen om kapittel 10 een stuk later te 

laten beginnen en de ware ootmoed al in kapittel 9 te introduceren.531  

Dit hoofdstuk is gewijd aan hoe de twee kapittels over ootmoed tot stand zijn 

gekomen. Paragraaf 3.1. stelt kapittel 9 centraal en paragraaf 3.2. belicht kapittel 

10. Deze paragrafen bevatten de analyse van de tekstuele omgang met het 

bronnenmateriaal en de stukken waarvan verondersteld wordt dat de omwerker 

ze zelf heeft geschreven. In paragraaf 3.3. bekijk ik de bevindingen die uit de 

analyses voortvloeien vanuit een breder contextueel kader en koppel ik de 

gedestilleerde trends aan de zestiende-eeuwse context waarin de Leren 

functioneerde. 

 

3.1. Analyse kapittel 9 

De titel van kapittel 9, Wie wir die edel tugent der demütigkeyt vnd liebe gots 

überkommen vnd üben vnd gots güte vnd vns selbs boessheit gruntlich erkennen 

soellen, laat dezelfde insteek zien als de titel van kapittel 1 van de Leren: er is 

aandacht voor zowel het verwerven en beoefenen van de deugd ootmoed als voor 

het erkennen van Gods goedheid en de eigen zondige aard. De bewustwording 

van de eigen gebreken en tekortkomingen wordt op die manier als een rode 

draad door de Leren heen gesponnen: kapittel 1 noemt het zondebesef als de 

basis voor penitentie en de toekeer tot God en ook kapittel 9 brengt het belang 

van de zelfkennis met betrekking tot de eigen zondige aard opnieuw onder 

woorden.  

Kapittel 9 is vrij uitgebreid en bestaat uit 131 tekststukken, waarin de volgende 

schrijfactiviteiten te onderscheiden zijn: 

Schrijfactiviteit Bron Vanden 

twaelf dogheden 

 

Nieuwe tekststukken 

Compileren 48  

Bewerken 49  

                                                           
531 De kans dat de omwerker zich op een afschrift heeft gebaseerd waarin de genoemde 

opsplitsing aanwezig was, lijkt klein te zijn, aangezien hij dus voor een andere opsplitsing heeft 

geopteerd. Vermoedelijk heeft hij zelf geoordeeld dat kapittel 1 uit Vanden twaelf dogheden 

bijzonder uitgebreid was en heeft hij vervolgens naar eigen inzicht twee kapittels ervan 

gemaakt. 
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Recycleren 24  

Weglaten 99  

Toelichten  6 

Creëren  4 

 

Bij de bovenstaande cijfers springt meteen het hoge aantal weglatingen in het 

oog. Naar analogie met de kapittels over penitentie is het aannemelijk dat de 

omwerker veel passages uit Vanden twaelf dogheden niet heeft overgenomen, 

omdat het waarschijnlijk is dat hij een compactere versie van Wevels 

deugdenuiteenzetting wilde creëren. Bovendien werd in deel 1 van dit 

proefschrift aangetoond dat kapittel 1 van Vanden twaelf dogheden bijzonder 

uitgebreid is en veel toelichtingen, voorbeelden en hernemingen bevat. Dat 

daarin dus intensief is gesnoeid, past volledig binnen de al getraceerde manier 

van werken van de omwerker. Daarmee samenhangend kan worden gesteld dat 

het aantal gerecycleerde passages hoog ligt in vergelijking met die in de kapittels 

over penitentie. Zoals ik hierna zal toelichten, is dit eveneens toe te schrijven 

aan de vermoede opzet van de omwerker om een compactere versie van zijn 

brontekst te creëren. Zo heeft hij in de gerecycleerde tekststukken een specifiek 

inhoudelijk element uit zijn bron behouden, maar heeft hij in de tekstuele 

omgeving errond ingrijpende aanpassingen verricht die een beknoptere versie 

tot gevolg hadden. 

 

3.1.1. Tekstuele omgang met Vanden twaelf dogheden 

121 tekststukken zijn aan Vanden twaelf dogheden ontleend: 48 gecompileerde, 

49 bewerkte en 24 gerecycleerde passages. Uit de analyse van die passages blijkt 

dat ingrijpende wijzigingen afwezig zijn. Verder wordt duidelijk dat het aantal 

verschillende soorten aanpassingen veel lager ligt ten opzichte van de kapittels 

over penitentie. Over het algemeen heeft de omwerker de inhoud grotendeels 

getrouw overgenomen en is het vooral de stijl die wijzigingen heeft ondergaan. 

Wat de overname van de ootmoet-terminologie betreft, kunnen evenmin 

significante aanpassingen worden getraceerd. 
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3.1.1.1. Compileren 

De 48 gecompileerde passages bevatten geen thematische aanpassingen. Wel 

kunnen twee types stilistische wijzigingen worden onderkend: het aanpassen 

van omslachtige tekststukken en het integreren van krachtige accenten 

Een voorbeeld van de eerste aanpassing bevat de volgende vergelijking, 

waarin de in vet gemarkeerde frase niet is overgenomen in de Leren: 

Want also hoghe is God onder ons 

als Hi is boven ons; al is dat sake 

dat die weghe ende die oefeninghe 

die daer-toe leiden niet ghelijc en 

sijn.532  

 

Wan also hoge ist got vnter vns / als 

er ist über vns / wie woll die 

übungen zů im vngleich sein.533  

 

Het tweede type stilistische wijziging betreft de toevoeging van krachtige 

accenten, zoals in de twee voorbeelden hierna: 

1 mer heeften ghelevert 

totter doot, op-dat Hi 

ons bringhen mochte 

totter ewigher salicheit, 

daer Hi ons toe 

ghescapen had.534  

 

sunder für vns geliebert 

in den todt des 

creützes / Vff dz er vns 

mügt widerbringen zu 

der ewiger seligkeyt da 

zů er vns geschaffen 

hatte.535 

 

2 soe staet op in ons also 

grote onweerdicheit tot 

ons selven,536 

So ersteet in vns so 

grosse versmahung vnd 

vnwirdigkeyt über vns 

selbs /537 

 

Naar analogie met de kapittels over penitentie mag worden aangenomen dat de 

omwerker zijn publiek door middel van de integratie van krachtige accenten 

nadrukkelijker wilde aanzetten om eerst inzicht in de eigen zondige aard te 

krijgen en vervolgens ootmoed na te streven. Door de explicitering dat Christus 

de kruisdood is gestorven en door de toevoeging van versmahung, waardoor met 

                                                           
532 Van Mierlo 1932a, 234.  
533 1543-druk, CCLXXXVIIJrb. 
534 Van Mierlo 1932a, 230. 
535 1543-druk, CCLXXXVIJva. 
536 Van Mierlo 1932a, 233. 
537 1543-druk, CCLXXXVIIJra. 
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de combinatie van unwirdigkeyt een doublet wordt bekomen, heeft de omwerker 

voor versterkende elementen gezorgd die onderlijnen waarom het nastreven van 

ootmoed zo belangrijk is. Hoewel de mens talrijke zonden heeft begaan, heeft 

God het steeds voor de mensen opgenomen. Dat blijkt eveneens uit de kruisdood 

die hij voor hen heeft wil lijden. Wanneer de mens tot dat besef komt, moet hij 

zich onwaardig achten en zichzelf vernederen ten overstaan van God. Op die 

manier kan de liefdevolle toekeer tot God worden bewerkstelligd.538 De 

toevoeging van die accenten past goed binnen de strategie die hiervoor al werd 

vastgesteld: ook wanneer de omwerker tekststukken nagenoeg letterlijk heeft 

overgezet, heeft hij klemtonen met een krachtigere connotatie toegevoegd. 

 

3.1.1.2. Bewerken 

De 49 bewerkte tekststukken bevatten twee soorten stilistische aanpassingen: 

de herwerking van omslachtige formuleringen en de eliminatie of aanpassing 

van passages waarin het persoonlijk voornaamwoord ik wordt gebruikt.  

Een voorbeeld van de eerste aanpassing bevindt zich hierna: 

daer si haers selfs te gronde sterven 

in Gode en werden een leven mit 

Gode. Ende daer heeft onthoghen 

overmits minne in Gode en te 

gronde sterven overmids 

oetmoedicheit één hoghede, ende 

dat is God.539 

 

vnd da wir zů grund sterben vnd 

versincken durch demütigkeit in 

got / dz ist alles ein hoechte / vnd 

ist got.540  

 

Uit die passage blijkt dat herhaling zoveel mogelijk is weggewerkt. Die trend is 

in nagenoeg alle bewerkte passages in meer of mindere mate aanwezig. 

De tweede stilistische aanpassing betreft de eliminatie of aanpassing van het 

persoonlijk voornaamwoord ik, zoals in het voorbeeld hierna: 

                                                           
538 Zie bijvoorbeeld de passages die aan het laatst geciteerde tekststuk voorafgaan: ‘Vnd wie woll 

die werck vnser erloesung groß sein / ye doch sein sie klein / gegen die gruntlose treuwe vnnd 

liebe die im da zů hatt gezwungen / Vnd als wir den hie bey setzen vnd ansehen vnse kleinheit 

vnd mennifgeltige sünden / vnd das es alles zů kleinn ist was wir von vns selbs vnwirdigkeit 

versteen kunnen / bei das es inder warheit ist /’ (1543-druk, CCLXXXVIIJra). 
539 Van Mierlo 1932a, 234. 
540 1543-druk, CCLXXXCIIJrb. 
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dat ic niet en can verstaen dat Hi 

ons meer edelheiden soude hebben 

moghen ghegheven.541  

 

das wir nit erdencken künnen / wie 

er vns grosser hette mügen machen 

/542  

 

Door die aanpassing presenteert de omwerker zichzelf niet langer als de 

exclusieve autoriteit die deze uitspraak doet; veeleer heeft hij de uitspraak tot 

een algemene idee omgevormd. Iets dergelijks was ook al zichtbaar in de 

kapittels over penitentie, waar de omwerker eveneens herhaaldelijk de ik-figuur 

uit zijn brontekst heeft omgevormd. 

 

3.1.1.3. Recycleren 

Het aantal gerecycleerde tekststukken ligt met 24 attestaties aanzienlijk hoger 

dan bij de kapittels over penitentie. De analyse van deze tekststukken laat vier 

soorten aanpassingen zien: een compactere formulering, het gebruik van 

explicietere termen, de eliminatie van passages met daarin het persoonlijk 

voornaamwoord ik en de eliminatie van autoriteitsfiguren.543  

De eerste soort aanpassing werd eerder aangehaald en vormt een rode lijn in 

de toe-eigening van kapittel 1 van Vanden twaelf dogheden. Hiervoor is al 

aangetoond dat Wevels kapittel over ootmoed bijzonder veel toelichtingen, 

extra voorbeelden en hernemingen bevat en soms omslachtig geschreven is. Uit 

de analyse van de Leren blijkt dat de omwerker aan dergelijke passages grondig 

gesleuteld heeft, zoals in het volgende voorbeeld: 

Want wi van doechden scriven 

willen, soe ist recht, dat wi an 

die doecht beghinnen, daer 

Cristus, onse ghetrouwe Vrient, 

an began, ende legghense tenen 

fundament. Ende al hadde 

Cristus alle doechde 

volmaecteliker dan se enighe 

DEmütigkeyt oder oitmütigkeyt ist 

eyn fundament vnd bewarung aller 

tugent / die vnser lieber herre Jesus 

Christus (der das wesen vnd eyn 

spiegel ist aller tugentt) fürderlich 

außerkoren hatt545  

 

                                                           
541 Van Mierlo 1932a, 229. 
542 1543-druk, CCLXXXVIJrb. 
543 Een aantal van die aanpassingen zijn ook in de bewerkte passages te traceren, maar het 

verschil tussen beide is dat de gerecycleerde passages ingrijpend verschillen ten opzichte van de 

brontekst, terwijl bij de bewerkte passages wel nog duidelijkere overeenkomsten kunnen 

worden gevonden. 
545 1543-druk, CCLXXXVIJra. 
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creatuer ymmermeer hebben 

mach, nochtan bisonderlic hadde 

Hi vercoren oetmodicheit,544  

 

Waar in Vanden twaelf dogheden nog gelegitimeerd wordt waarom ootmoed als 

eerste deugd wordt behandeld, is dat verantwoordingskader – in het vet 

aangeduid – in kapittel 9 in de Leren verdwenen. Dat niet moet worden uitgelegd 

waarom ootmoed als eerste wordt besproken, is evident: in de Leren vormt de 

uitleg over deze deugd niet meer het openingskapittel en is een dergelijke 

legitimering dus niet meer noodzakelijk. Wel heeft de omwerker twee aspecten 

van die uiteenzetting bewaard: ootmoed is het fundament van de deugden en 

het is deze deugd die door Christus is uitverkoren.  

Een soortgelijk voorbeeld over het belang van oefenen bevindt zich hierna: 

Mer wil hi dat hiervoer ghetoent is 

eenperlic oefenen ende mit 

minnende<n> oghen an-sien ende 

dies waernemen, ende dat tot 

sijnre puerre eren – want edelre 

ist puerlic die ere Gods voer te 

hebbene ende daer-omme doen 

ende laten, dan om vruchte der 

doghet,546  

 

Dise übunge sollen wir gebrauchen 

lauterlich zů der erenn gottes auß 

rechter liebe mee dan vmb die 

fruchten der tugent547 

Oefenen ter ere van God vormt de centrale boodschap in beide tekststukken. In 

het stuk uit de Leren is de inhoud weliswaar directer en beknopter weergegeven 

dan in dat uit Vanden twaelf dogheden.  

De tweede stilistische aanpassing betreft het inzetten van preciezere of 

explicietere termen, zoals uit de volgende vergelijking blijkt: 

Ende want oetmoedicheit is 

een fundament der 

doechden, sonder welke 

doecht ghien doeghet en 

is.548 

On demütigkeyt werden alle 

ander tugent zu vntugent.549  

 

                                                           
544 Van Mierlo 1932a, 227. 
546 Van Mierlo 1932a, 235. 
547 1543-druk, CCLXXXVIIJva. 
548 Van Mierlo 1932a, 227. 
549 1543-druk, CCLXXXVIJra. 
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Waar in Vanden twaelf dogheden staat dat deugden die niet op het fundament 

van ootmoed zijn gestoeld geen deugden zijn, staat in de Leren dat zonder de 

basis van ootmoed de andere deugden ondeugden worden. De omwerker is dus 

explicieter: wat zonder ootmoed gebeurt, moet als ondeugd worden beschouwd. 

Hierna volgt een ander voorbeeld: 

dat wi en weten dat wi pensen 

moghen ende ons verwondert, dat 

wi Gode niet en hebben in meerre 

weerdicheiden, ende ons selven in 

meere onweerdicheiden; ende wat 

wi daertoe doen mochten dat wi 

Gode hadden in meerre 

weerdicheiden ende ons selven in 

meere onweerdicheden, dies en 

weten wi niet.550  

 

das wir gern wolten zu nicht 

werden / vnd vnß verwundert dz 

wir got nit in grosser eren / vnd 

vns selbs nit in grosser 

verachtung haben /551  

 

De termen meerre weerdicheiden en meere onweerdicheiden zijn in deze passage 

in de Leren vervangen door grosser eren en grosser verachtung. Die laatste term 

heeft een veel explicietere lading.  

Iets vergelijkbaars is zichtbaar in de volgende vergelijking: 

Want overmids liden so 

comen wi te ghewarigher 

kennissen ons selfs. Uut 

ghewarigher kennissen ons 

selves, soe vinden wi 

ghewarighe oetmoedicheit.552 

 

Da mit gewinnen wyr ware 

bekennenn vns selbst 

nichtigkeyt / vnd 

beschreyen vnse 

fürgangen sündig 

betrogen leben /553 

 

De omwerker heeft het over de nietigheid van de mens en over het bewenen van 

het voorgaande zondige en bedrieglijke leven. Die begrippen zijn in zijn 

brontekst afwezig. Iets dergelijks was ook al in de gecompileerde tekststukken 

waar te nemen, net zoals in de kapittels over penitentie. De omwerker heeft dus 

                                                           
550 Van Mierlo 1932a, 233. 
551 1543-druk, CCLXXXVIIJra. 
552 Van Mierlo 1932a, 236. 
553 1543-druk, CCLXXXVIIJva. 
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frequent soortgelijke termen ingezet, vermoedelijk om zo zijn publiek sneller tot 

deugdzaamheid te brengen.  

De derde soort aanpassing betreft de eliminatie van de ik-figuur, een trend 

die hiervoor al gesignaleerd werd. De omwerker lijkt het persoonlijk 

voornaamwoord ik uit Vanden twaelf dogheden nauwelijks te hebben 

overgenomen, iets waarvoor verschillende redenen geopperd kunnen worden.554 

Het is in de eerste plaats denkbaar dat de omwerker de uiteenzettingen in de 

Leren niet altijd op een dergelijke nadrukkelijke manier wilde onderschrijven. 

Verder is het bij specifieke uitspraken mogelijk dat de omwerker zich niet als 

exclusieve autoriteit wilde profileren.555 Daarnaast past het soms ook niet in de 

lijn van het betoog wanneer de omwerker de ik letterlijk zou overnemen. Het 

volgende voorbeeld illustreert dit: 

ende dat al clene is dat ic uu 

scriven mach jeghen dat ghi 

in uu selven bevinden selt, 

wildijs aendachteliken waer-

nemen ende mit minnenden 

oghen ansien;556  

 

Vnd mit vill mee lieb 

tzeichen die mann weyters 

hie bedencken sol.557 

 

Wevel heeft het in zijn tekst over zijn persoonlijke schrijfervaring, maar die 

correspondeert niet met die van de omwerker. Het is aannemelijk dat de 

omwerker daarom voor een neutralere positie heeft gekozen: door de eliminatie 

van de ik-figuur voert hij zichzelf niet meer op als diegene die die idee heeft 

geopperd.558 Iets soortgelijks staat in de vergelijking hierna: 

                                                           
554 Het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord ik is evenwel niet uitgesloten in de Leren. 

Af en toe heeft de omwerker zelf ik aan zijn uiteenzettingen toegevoegd. 
555 Het persoonlijk voornaamwoord wi blijkt bijvoorbeeld veel minder een probleem te zijn 

geweest. In de volgende vergelijking van een gecompileerd tekststuk kan worden vastgesteld 

dat de omwerker de wi getrouw heeft overgenomen: 

ende dat wi dan niet alleen Hem dies 

niet ghedan<ct> en hebben, dat onse 

Here onse God al dit wonder in 

menscheliker natueren ghewrocht 

heeft (Van Mierlo 1932a, 232). 

Vnd dargegen das wir im nit allein da 

von nit gedancket haben / das vnser 

herr vnd got alles diß wonder in 

menschelicher naturen gewirckt had / 

(1543-druk, CCLXXXVIIJra). 
 

556 Van Mierlo 1932a, 232. 
557 1543-druk, CCLXXXVIIJra. 
558 Bij dit citaat kan opnieuw worden vastgesteld dat de ansien is verdwenen, iets wat hiervoor 

ook al gesignaleerd werd. 
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want het is so minneliken 

ende soe ghenoechlic an te 

sien, ende so smakelic, dat 

mi verwondert dat wijt 

enighe tijt moghen 

vergheten te oefenen559 

 

Diß ansehen der großheitt 

gots vnd seiner treuwen vnd 

der kleinheyt vns selbst vnd 

vnser vntreuwenn / ist so 

lieblige vnnd befintlige 

übung / das es wunder ist das 

wir es vmmer mügen 

vergessen560 

 

Wat het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden betreft, heeft de omwerker 

de uiteenzetting lichtjes omgebouwd: in plaats van dat mi verwondert over te 

nemen heeft hij voor das es wunder ist geopteerd. Op die manier heeft hij 

opnieuw vermeden zichzelf exclusief en expliciet in deze uitspraak te betrekken. 

De vierde soort aanpassing tot slot betreft de eliminatie van de naam van een 

autoriteitsfiguur: 

als Gilbertus seit: dat die 

oetmoedighe niet en is te 

vreden, voer dat hi die 

nederste stat ghevonden 

heeft: ende als hi die heeft 

dan is hi te vreden.561 

 

Ein recht geübte demûtig 

mensch befindet in sich eynn 

geneigtheyt zů nederheyt / 

vnd kan nit rûwen bis er die 

nederste stat gefunden 

hat / vnd denn ist er zů 

freden vnd da mit wirt die 

demütigkeit in im weselich 

/562 

 

In de passage in de Leren is de naam van Gilbertus niet overgenomen, maar zijn 

bepaalde elementen van zijn uitspraak wel behouden. In de paragraaf over de 

weglatingen zal die trend nog pregnanter aanwezig blijken. Daar is over het 

algemeen zowel de naam van de autoriteitsfiguur als diens uiteenzetting 

geëlimineerd.  

 

                                                           
559 Van Mierlo 1932a, 234. 
560 1543-druk, CCLXXXCIIJrb. 
561 Van Mierlo 1932a, 242. 
562 1543-druk, CCLXXXCIIJvb. 
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3.1.1.4. Weglaten 

99 tekststukken uit het eerste deel van kapittel 1 van Vanden twaelf dogheden 

zijn niet in kapittel 9 overgenomen. Het betreft zes types uiteenzettingen die in 

de toe-eigening van Vanden twaelf dogheden geregeld geëlimineerd zijn: 

herhalingen, toelichtingen, extra informatie die niet rechtstreeks aan het thema 

van ootmoed gerelateerd is, exempla, uitspraken van autoriteitsfiguren en 

passages waarin het persoonlijk voornaamwoord ik is gebruikt.  

De eerste vier types kunnen kort samen worden besproken, omdat ze 

hiervoor al herhaaldelijk aan bod zijn gekomen. Die uiteenzettingen hebben alle 

vier tot doel om het publiek extra uitleg of ondersteuning te bieden in het 

doorgronden van wat ootmoed is en hoe die nagestreefd dient te worden. Twee 

redenen kunnen voor hun eliminatie worden aangevoerd: de veronderstelde 

opzet om een compactere versie van Wevels tekst te maken en het verschil in 

communicatiesituatie. In paragraaf 3.3. Contextualisering kom ik daarop terug. 

Het vijfde type uiteenzetting dat vaak is weggelaten, is de uitspraak van een 

autoriteit. Het merendeel van de autoriteitsuitspraken uit kapittel 1 van Vanden 

twaelf dogheden is niet in kapittel 9 van de Leren overgenomen.563 De eliminatie 

van die passages zorgde ervoor dat het geheel een stuk compacter werd. 

Het zesde type dat herhaaldelijk geëlimineerd is, betreft de tekststukken in 

Vanden twaelf dogheden waarin het persoonlijk voornaamwoord ik voorkomt. In 

totaal gaat het om vijf passages die niet in kapittel 9 zijn overgenomen. In twee 

daarvan spreekt Wevel zich uit over zijn eigen schrijfactiviteiten, in de overige 

                                                           
563 De twee uitzonderingen betreffen een citaat van Gilbertus en een van Paulus. In het eerste 

geval gaat het om een gerecycleerde passage: zoals al aangegeven, is zijn naam niet behouden, 

maar zijn er wel elementen uit zijn uitspraak overgenomen. Enkel het citaat van Paulus, waarin 

hij stelt dat ootmoed de deugd van Christus is, is getrouw overgenomen, inclusief de vermelding 

van Paulus zelf. De reden waarom het citaat van Paulus wel is overgenomen, is niet geheel 

duidelijk, al vormt de koppeling van ootmoed als deugd van Christus wel één van de 

basispremisses van het hoofdstuk. Zie de volgende vergelijking: 

als sinte Paulus seit: “Gheerne wil ic mi 

verbliden in “mijn crancheit, op-dat die 

doecht Cristi in mi blive”, mit welker doecht 

dat men verstaet oetmoedicheit; (Van Mierlo 

1932a, 227). 

Vnnd Paulus nennet sie die tugent Christi 

also sprechende / Gern woll ich mich 

erfreuwen in meynen kranckheiten / vff das 

in mir wone die tugent Christi. (1543-druk, 

CCLXXXVIJra). 

Wel moet worden opgemerkt dat de overname in kapittel 9 enkele regels later gebeurt dan in 

Vanden twaelf dogheden. 
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drie geeft hij zijn visie op het ontsinken in ootmoedigheit weer.564 In beide 

gevallen ligt het voor de hand waarom de omwerker deze passages niet heeft 

overgenomen: het gaat niet om zijn eigen uitspraken en de ik-figuur heeft dus 

geen betrekking op zijn persoon.  

 

3.1.2. De omwerker zelf aan het woord 

Tien tekststukken uit kapittel 9 van de Leren zijn niet aan Vanden twaelf 

dogheden ontleend en tot op heden is geen andere bron voor deze passages 

geïdentificeerd.565 De kans is groot dat ze door de omwerker zelf zijn geschreven, 

met als doel een specifiek thema centraal te stellen (4) of een toelichting bij zijn 

bronnenmateriaal te geven (6). Wat het gebruik van de ootmoet-terminologie 

betreft, zijn geen significante verschillen te traceren ten opzichte van de 

ontleningen aan Vanden twaelf dogheden. 

 

3.1.2.1. Creëren 

Kapittel 9 bevat vier passages die de omwerker naar alle waarschijnlijkheid zelf 

heeft geschreven en die geen toelichting vormen bij het bronnenmateriaal uit 

Vanden twaelf dogheden. Daarin kunnen drie thema’s worden onderkend: het 

belang van ootmoed, het belang van de bewustwording van de eigen zondige 

aard ten opzichte van de goedheid van God, en de idee dat de duivelse 

ondeugden bestreden moeten worden. Verder kan één stilistische aanpassing 

worden genoteerd: het inzetten van krachtige termen.  

Het nastreven van ootmoed wordt in de volgende zelfgecreëerde passage 

gethematiseerd. Daarin wordt gepreciseerd wat de ware ootmoed inhoudt: 

                                                           
564 Zie respectievelijk ‘ende vele meer dan ic ghesegghen can’, Ende al waer dat sake, dat wi 

overmids die gracie Gods ende onse oefeninghe, ende sonderlinghe an te sien die groetheit Gods 

ende sijn trouwe, ende onse cleinheit ende onse ontrouwe, als ic dicwijl gheseit heb’ en ‘Ende 

waer dat sake dat iement seggen woude, dat ontsijnken in oetmoedigheit waer die nederste stat, 

ic en woude niet daerom striden. Mer mi dunct, dat ontsinken in oetmoedicheit dat is ontsinken 

in Gode. Want God is die gront der oetmoedicheit. Ende God is boven alle stat ende onder alle 

stat, alleens hoghe. Ende twisschen die nederste stat ende nederheit is onderscheit, na minen 

duncken’ (Van Mierlo 1932a, 232, 234, 242). 
565 Ampe 1966b, 181. 
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Vnd sehenn nu das wyr vnnd alle ding / die vor groß geacht vnd geliebt 

haben / aussen got / eyn lauter nit sein / da die rechte demüticheit in 

gelegen ist.566 

 

In het citaat staat dat de mens die tot ware ootmoed wil komen, moet begrijpen 

dat alles wat buiten God wordt gedaan niets betekent. Mogelijkerwijze moet die 

passage in het licht worden bekeken van iets wat in de kapittels over penitentie 

ook aan bod kwam, namelijk dat het stellen van uiterlijke daden geen garantie 

biedt voor een deugdzaam leven dat tot God leidt. De juiste ingesteldheid 

waarmee dergelijke daden worden verricht, speelt immers een primordiale rol. 

De omwerker zweert hiermee niet het stellen van uiterlijke werken af, maar 

benadrukt wel dat die vanuit de ware ootmoed – en dus de juiste innerlijke 

gesteldheid – moeten gebeuren. Dat is geheel conform de uiteenzettingen van 

Wevel.  

Beide thema’s over het nastreven van ootmoed en de bewustwording van de 

eigen zondigheid en Gods goedheid zijn verenigd in de titel van kapittel 9: ‘Wie 

wir die edel tugent der demütigkeyt vnd liebe gots überkommen vnd üben vnd 

gots güte vnd vns selbs boessheit gruntlich erkennen soellen’. Die titel is nieuw 

ten opzichte van Wevels tekst en biedt een programmatische inkijk in hoe het 

hoofdstuk in de Leren is opgevat.567 Het besef van de eigen zondige aard ten 

overstaan van Gods goedheid is dus niet alleen een centraal gegeven in de 

kapittels over penitentie, maar het is ook noodzakelijk om ootmoed na te 

streven. Dat past binnen de bredere visie van de Leren. Hetzelfde thema komt 

ook in een andere zelfgecreëerde passage voor: 

das wyr keine vnfletige seck / so grossen gůtenn here (der vns so 

lauterlich geliebt hat) so offt vnd swerlig enteret haben.568  

 

De mens heeft God zo vaak en zwaar tot schande heeft gemaakt, terwijl God de 

mens enkel lief heeft gehad – en nog steeds heeft.  

Het derde thema betreft de strijd tegen de ondeugden en het nastreven van 

deugdzaamheid: 

                                                           
566 1543-druk, CCLXXXVIIJva. 
567 1543-druk, CCLXXXVIJra. 
568 1543-druk, CCLXXXVIIJrb. 
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vmb da mit den hoffertigenn teufel zu bestreyten vnd überwinnen / vnd 

vns befolen hat die selbe tugent zů halten als ein theür pfant vnd sicher 

weg der ewiger seligkeit569 

 

De omwerker kaart hier twee aspecten aan. Aan het begin van het tekststuk 

evoceert hij de hovaardige duivel die bestreden moet worden. Voor dat beeld 

heeft hij zich niet gebaseerd op kapittel 1 van Vanden twaelf dogheden, aangezien 

daar geen sprake is van een duivel. Wel stemt de verwijzing naar de duivel 

gedeeltelijk overeen met een eerdere observatie. In de kapittels over penitentie 

in de Leren zijn referenties aan de hel te traceren. Daarnaast zijn ook in kapittel 

10 verwijzingen naar de hel te vinden, iets wat ik hierna nog zal toelichten. Het 

is aannemelijk dat die referenties getuigen van een verhoogde aandacht voor het 

thema van de hel. Die trend was ook merkbaar in Vanden twaelf dogheden, maar 

niet in het kapittel over ootmoed.  

In het tweede deel van het tekststuk beklemtoont de omwerker het belang 

van ootmoed en ook daarvoor heeft hij bijzondere beelden gebruikt: deze deugd 

moet als een kostbaar pand worden beschouwd en het vormt de zekere weg naar 

de eeuwige zaligheid. Met deze uiteenzetting lijkt de omwerker de tegenstelling 

tussen hel en hemel nog eens te hebben willen thematiseren, zoals hij ook bij de 

kapittels over penitentie enkele keren heeft gedaan.  

 

In de twee voorgaande citaten is te merken hoe de omwerker gebruik heeft 

gemaakt van expliciete termen die zijn ideeën extra kracht geven, zoals vnfletige 

seck, so offt vnd swerlig enteret haben en hoffertigenn teufel zu bestreyten vnd 

überwinnen. Naar analogie met de kapittels over penitentie heeft hij dergelijke 

termen vermoedelijk aangewend om het publiek nadrukkelijker ervan te 

overtuigen om ootmoed na te streven. Ook de constructies ein theür pfant en 

sicher weg der ewiger seligkeit zijn vermoedelijk vanuit die optiek ingezet.  

 

3.1.2.2. Toelichten 

Kapittel 9 bevat zes toelichtingen die de omwerker zelf geschreven heeft. Eén 

ervan vormt de opstap naar een aan Vanden twaelf dogheden ontleende passage: 

                                                           
569 1543-druk, CCLXXXVIJra. 
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 Er hassett sich selbs / wie weltliche 

leute ire fiantt hassen /  

Wil di dan oetmoedich wesen, so 

doet uu selven also. Ende dat een 

mensche sijn viant qualic ende 

scalclic doet teghens Gode, dat 

doet oec teghens u selven lovelic 

ende loenlic.  

 

Want ghi ghien viant hebben en 

moecht, die uu scadeliker is dan ghi 

uu selven gheweest hebt.570  

Wann er keynen fiant haben mag 

die im schedelicher gewesen ist / 

dan er sich selbs /571 

 

Tot voor dit toegevoegde zinsdeel in de Leren is in de tekst geen sprake van de 

term vijand. Waarschijnlijk wilde de omwerker hiermee de ontlening aan 

Vanden twaelf dogheden beter in zijn tekst integreren. 

In de andere vijf toelichtingen die telkens op een ontlening volgen geeft de 

omwerker extra uitleg, een verduidelijking of aanvulling die geheel in lijn ligt 

met het betoog dat hij aan Vanden twaelf dogheden heeft ontleend. Veelal betreft 

het relatief korte passages, zoals in het voorbeeld hierna: 

Ende daer sellen wi vinden een 

salich leven, ende smaken dat 

niement en smaecte die sijns selfs 

te gronde nie en vertiede na wise 

der ondoecht, noch en starf in 

Gode overmids onthoghen ende 

ghebreken in minnen.572  

Dar in findenn wyr den ein selig 

leben / vnd goetlichen smack / den 

niemandt geschmakten / dan der 

seins selbst zů grunde vertzegen / 

vnd in got gestorben ist von allen 

vntugent vnnd gebrechen.  

 

 Hie werden wir erhaben durch 

die liebe in got / vnd werden ein 

mit im / vnd entsincken vns 

selbst durch demutigkeit in got / 

da sterben wir vns selbst zu 

grunde in got.573 

 

Het eerste deel is de ontlening aan Vanden twaelf dogheden en het tweede vormt 

de eigen inbreng van de omwerker. In zijn toelichting expliciteert de omwerker 

                                                           
570 Van Mierlo 1932a, 240. 
571 1543-druk, CCLXXXVIIJva. 
572 Van Mierlo 1932a, 234. 
573 1543-druk, CCLXXXCIIJrb. 
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dat het onthogen in God betekent dat de mens in liefde wordt opgeheven tot 

God, hetgeen tot de uiteindelijke vereniging met God zal leiden. De toelichting 

die de omwerker hier biedt, levert dus niet enkel een extra uitleg op, maar ook 

een supplementair mystiek accent. Die thematische aanpassing kon ook al in de 

kapittels over penitentie worden geobserveerd en past goed binnen de context 

van de mystieke renaissance waarin deze tekst is ontstaan. In de overige 

toelichtingen kunnen dergelijke trends niet worden waargenomen. 

 

3.2. Analyse kapittel 10 

Zoals al is uitgelegd, komt de opsplitsing van het kapittel over ootmoed in twee 

kapittels niet enkel in de Leren voor. Ook in enkele handschriftelijke 

tekstgetuigen van Vanden twaelf dogheden kan een tweedeling worden 

geconstateerd: het eerste hoofdstuk behandelt dan de twee wereldse soorten 

ootmoed en het tweede hoofdstuk heeft het over de ware ootmoed. De 

omwerker heeft die cesuur niet gevolgd: zo bespreekt hij al in kapittel 9 in de 

Leren een deel over de ware ootmoed. Daarin ligt ook de verklaring van de titel 

van kapittel 10 (‘Abermals vonn ware demütigkeitt’): de omwerker heeft het 

opnieuw over de ware ootmoed, die hij in het voorgaande kapittel al kort heeft 

toegelicht. 

In kapittel 10 heeft de omwerker een hele reeks tekststukken uit Vanden 

twaelf dogheden niet overgenomen. In feite start hij pas met het slot van het 

kapittel over ootmoed uit Vanden twaelf dogheden, waaraan hij vervolgens nog 

enkele uiteenzettingen heeft toegevoegd. Die uiteenzettingen bestaan uit 

passages uit het kapittel over ootmoed van Vanden twaelf dogheden die hij 

aanvankelijk niet had overgenomen, stukken die hij naar alle waarschijnlijkheid 

zelf heeft geschreven en ontleningen aan een nieuwe bron, het Sarmoen van der 

omoedicheit. 

Kapittel 10 is aanzienlijk korter dan kapittel 9 en kan in 44 tekststukken 

worden opgesplitst. De volgende tabel illustreert de distributie van de 

verschillende schrijfactiviteiten: 
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Schrijfactiviteit Bron Vanden  

twaelf 

dogheden 

 

Andere bron: 

Sarmoen van der 

omoedicheit 

 

Nieuwe 

stukken 

Compileren 4 9  

Bewerken 6 11  

Recycleren 2 0  

Weglaten 15 7  

Toelichten   2 

Creëren   10 

 

3.2.1. Tekstuele omgang met Vanden twaelf dogheden 

In totaal zijn twaalf passages aan kapittel 1 van Vanden twaelf dogheden ontleend. 

Woordfrequentie- en woordveldonderzoek brengen geen bijzondere 

afwijkingen ten opzichte van de brontekst aan het licht. 

 

3.2.1.1. Compileren 

Vier tekststukken zijn gecompileerd. Eén daarvan neemt een speciale positie in, 

omdat het tekststuk niet op de corresponderende plaats in de Leren is 

overgenomen, maar iets verder is geplaatst. Dat is vrij uitzonderlijk in het toe-

eigeningsproces van de omwerker; meestal behoudt hij de oorspronkelijke 

volgorde van zijn bronnenmateriaal. Het betreft een uiteenzetting over waarom 

het belangrijk is ootmoed te beoefenen. Dat is iets wat de omwerker pas in het 

tweede deel van zijn kapittel expliciet thematiseert. De andere passages gaan 

over het besef van de eigen ontrouw, het belang van zichzelf voortdurend te 

willen versmaden en God eindeloos te danken en te loven voor hetgeen hij heeft 

gedaan. De ontleende passages lijken bijzonder goed op de oorspronkelijke 

brontekst en er kunnen geen specifieke ingrepen worden getraceerd. 

 

3.2.1.2. Bewerken 

Zes tekststukken zijn bewerkt. Net zoals bij de gecompileerde tekststukken is 

één van die ontleningen op een andere plaats gezet dan in Vanden twaelf 

dogheden: ze is naar het tweede deel van kapittel 10 verplaatst. Dat is 

vermoedelijk aan de inhoud van deze passage te wijten, aangezien ze ook het 

belang van oefenen thematiseert. 
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Wat de bewerkingstechniek betreft, kunnen geen significante thematische 

aanpassingen worden getraceerd. Wel vormt het comprimeren van de brontekst 

een stilistische aanpassing die herhaaldelijk voorkomt, zoals in het voorbeeld 

hierna:  

Ende hieruut sel in hem 

springhen een vriheit te Gode 

wart ende een coenheit. Want 

so oetmoedigher, so vrier 

ende coenre. Want die 

oetmoedichste is dicke die 

vrieste ende die coenste. 

Ende hi sel sijn ghemoede 

ende als sijn cracht oprechten 

Gode te loven ende te 

dancken.574 

 

Hie auß wirt in im 

entspringen ein freyheit zů 

got vnnd gůt zůuersicht / 

Wann ye demütiger / ye 

freyer / Vnd er sol sein 

gemüt mit allen krefften vff 

richten / got zu lobenn vnd 

dancken in von allen dingen 

/575  

 

De herhaling in het voorbeeld uit Vanden twaelf dogheden heeft de omwerker 

weggelaten, hetgeen in de Leren in een compactere passage geresulteerd heeft. 

Ook in andere stukken kunnen gelijkaardige stilistische ingrepen worden 

getraceerd die bondigere uiteenzettingen tot gevolg hadden. 

 

3.2.1.3. Recycleren 

Twee passages zijn gerecycleerd. Daarin heeft de omwerker zich door specifieke 

ideeën uit Vanden twaelf dogheden laten inspireren. In de eerste passage heeft 

de omwerker het over de strickenn des fyants:  

Alsus verwint vnd verdrybt er die hofferdicheyt / die eyn sach vnd anfang 

ist aller sünden / Durch oitmoedicheit werden zerstoert vnd zerbrochen 

die strickenn des fyantz /  der werlt vnd der sünden vnd der mensch würt 

geordnet in sich selber / vnd gesat in sein eigen stat der tüchten /576 

 

                                                           
574 Van Mierlo 1932a, 246. 
575 1543-druk, CCLXXXIXra. 
576 1543-druk, CCLXXXIXvb. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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De notie strickenn des fyants staat ook in het kapittel over ootmoed in Vanden 

twaelf dogheden, maar op de overeenkomstige plaats in de Leren heeft de 

omwerker die passage niet overgenomen. 577  

In de tweede passage staat dat Christus het fundament vormt waarop 

deugden gebouwd moeten worden: 

Vnd Christus der naechste steyn ist seyn fundament / dar vff er die 

tüchten bauwet mit oetmüdicheit vnd mach nit fallen.578 

 

Die idee vormt één van de kerngedachten van het begin van het kapittel over 

ootmoed in Vanden twaelf dogheden. De omwerker heeft aan het begin van 

kapittel 9 die idee overgenomen. Aan het einde van kapittel 10 heeft hij die idee 

herhaald, waardoor hij op die manier de cirkel rond heeft gemaakt. 

Uit die twee passages blijkt dat Vanden twaelf dogheden voor de omwerker 

een basis vormde waaruit hij probleemloos kon putten en waarbij hij de 

chronologische volgorde niet noodzakelijk diende te hanteren. Waar hij dat 

nodig achtte, heeft hij denkbeelden uit Vanden twaelf dogheden overgenomen, 

ook wanneer die niet op de overeenkomstige plaats in zijn legger stonden. 

Dergelijke ingrepen illustreren dat de omwerker bijzonder goed vertrouwd was 

met zijn brontekst. 

 

3.2.1.4. Weglaten 

In totaal zijn vijftien tekststukken uit Vanden twaelf dogheden niet 

overgenomen. Het gaat om drie types uiteenzettingen die eerder ook niet 

overgenomen waren: het weglaten van herhalingen, een autoriteitsuitspraak en 

een persoonlijke toelichting.  

De meeste niet-overgenomen tekststukken zijn gerelateerd aan 

uiteenzettingen die het belang van ootmoed thematiseren en die vermoedelijk 

vanwege hun herhalende karakter achterwege zijn gelaten. Daarnaast bevat één 

                                                           
577 Het gaat over de volgende passage: ‘Die oetmoedighe mensche is alleen heblic alle die stricke 

der vianden te scoeren’ (Van Mierlo 1932a, 244). Hoewel het ook om een Bijbelse notie gaat, lijkt 

de kans mij groter te zijn dat de omwerker zich rechtstreeks op Vanden twaelf dogheden heeft 

gebaseerd. Ook in het stuk uit de Onderwisinge dat de omwerker voor kapittel 1 van de Leren 

heeft gebruikt, komt deze constructie voor: ‘[Sonde is] een stric des viants’ (Ampe 1968, 88). 

Hier is deze idee echter niet aan ootmoed gekoppeld. 
578 1543-druk, CCLXXXIXvb. 
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passage een uitspraak van Ambrosius en die is evenmin overgenomen. Dat is 

naar analogie met wat hiervoor al omtrent autoriteitsfiguren kon worden 

vastgesteld.579 Tot slot is ook een passage achterwege gelaten waarin Wevel 

vanuit de ik-figuur aan het woord komt. Het betreft de volgende passage: 

Ende opdat ghi te bet tot deser oetmoedicheit moecht comen, so sel ic 

uu die substancie van dat hiervoer ghescreven is mit corten woerden 

segghen.580  

 

Een dergelijke uiteenzetting is typisch voor Vanden twaelf dogheden: Wevel 

presenteert zich erin als diegene die zijn publiek aan de hand van een 

stapsgewijze aanpak begeleidt en hij geeft aan dat hij zal samenvatten wat 

daarvoor is uiteengezet. Een soortgelijke benadering is in de Leren afwezig, 

omdat de tekst in een andere communicatiesituatie is ingebed. Terwijl Wevel 

een specifiek publiek voor ogen had dat hij stapsgewijs in het verwerven van 

deugdzaamheid wilde ondersteunen, had de omwerker een grotere groep voor 

ogen voor wie die bijzondere ondersteuning niet noodzakelijk was. Dat vormt 

naar alle waarschijnlijkheid de reden waarom de omwerker deze passage niet 

heeft overgenomen. 

 

3.2.2. Tekstuele omgang met andere bronnen 

3.2.2.1. Sarmoen van der omoedicheit 

Het einde van kapittel 10 bestaat uit ontleningen aan het Sarmoen van der 

omoedicheit.581 De preek komt in zeven handschriften voor, waarvan het oudste 

het veertiende-eeuwse convoluuthandschrift Sint-Petersburg, Bibliothek der 

Russische Akademie der Wissenschaften, O 257 (Olim: Leningrad, Akademie der 

Wissenschaften XX.I.LXII) is.582 Het is niet geweten over welk afschrift de 

                                                           
579 Het betreft de volgende passage: ‘Want sinte Ambrosius seit, dat eenperlike ofeninghe maket 

als een ander natuer, dat is: si doet verwandelen die gheneichtheit der natueren’ (Van Mierlo 

1932a, 245-246). 
580 Van Mierlo 1932a, 246. 
581 Ampe 1966b, 181-182. Deze preek vormt eveneens het begin van de Totius vitae spiritualis 

summa, die door Surius in zijn uitgave van 1552 aan Ruusbroec is toegeschreven. Over de 

authenticiteit van de tekst bestaat nog geen zekerheid. Zie Lievens 1960b, 224. 
582 Dat handschrift is in de eerste helft van de veertiende eeuw in West-Vlaanderen zijn 

vervaardigd en zou lange tijd in het bezit van de regulieren te Bethlehem in Herent is geweest. 
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omwerker beschikte, maar in ieder geval heeft hij de preek nagenoeg integraal 

overgenomen. Enkel de beginregels ontbreken, iets wat gemakkelijk kan worden 

verklaard als naar hun inhoud wordt gekeken. Zo vertoont het begin van het 

sermoen een duidelijke overeenkomst met het begin van kapittel 1 van Vanden 

twaelf dogheden, aangezien ze allebei rond hetzelfde Bijbelcitaat Mt 11:29 zijn 

opgebouwd.583 Vermoedelijk zijn de beginregels van de preek dus achterwege 

gelaten om herhaling te voorkomen. 

De reden waarom deze preek in kapittel 10 over ootmoed geïntegreerd is, 

heeft mogelijkerwijze te maken met die nauwe verwantschap tussen de preek en 

kapittel 1 van Vanden twaelf dogheden. Ze zijn rond dezelfde insteek opgebouwd 

en passen dus goed in het betoog van de omwerker. Toch is het aannemelijk dat 

hij de ontleningen niet alleen wilde gebruiken om de eerdere uiteenzettingen te 

bevestigen, aangezien hij dan evengoed meer passages uit Vanden twaelf 

dogheden had kunnen overnemen. Hierna zal blijken dat de ontleningen aan het 

Sarmoen werden aangewend om specifieke ideeën te belichten die in Vanden 

twaelf dogheden niet aan bod kwamen. 

Het Sarmoen van der omoedicheit kan in 27 tekststukken worden 

onderverdeeld, waarvan de omwerker er 20 (9 gecompileerde en 11 bewerkte 

tekststukken) in kapittel 10 heeft overgenomen. Op stilistisch vlak heeft de 

omwerker deze passages op een gelijksoortige wijze als andere ontleningen in 

zijn tekst geïntegreerd: waar mogelijk heeft hij de uiteenzettingen uit zijn bron 

tot compactere passages omgewerkt. Wat de ootmoet-terminologie betreft, heeft 

hij geen bijzondere veranderingen doorgevoerd. Op inhoudelijk niveau is het 

mogelijk om in zijn ontleningen drie thema’s te onderscheiden: de koppeling 

van het thema van de zonde aan dat van ootmoed, het nastreven van ootmoed 

in alledaagse situaties en het bestrijden van de duivelse ondeugden. De eerste 

twee zijn nieuw in de bespreking van ootmoed; het derde thema komt ook al in 

kapittel 9 voor. Deze thema’s worden hierna toegelicht.  

                                                           
Zie over dit handschrift onder meer Lievens 1960b, 207-253 en Stooker en Verbeij 1997, 203 (nr. 

611). Over de preek, zie Lievens 1960b, 223-225. 
583 In het Sarmoen van der omoedicheit staat te lezen: ‘Daer omme sprect ons lieve here ihesus 

cristus in de ewangille: lert van mi dat ic bem goedertiere ende omodich van herten’, zie Lievens 

1960b, 226. 
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In één bewerkte passage kan worden vastgesteld dat de omwerker het thema 

van de zonde in relatie tot ootmoed heeft geëxpliciteerd ten opzichte van de 

brontekst: 

want hi ne hout hem 

nemmermeer over dat een 

recht goet mensce van rechte 

wezen zoude. Dar omme 

bekent hi hem ontwerdich, 

hu omoedich dat hi wezen 

mach zelve, dat dinct hem 

alte clene;584 

 

Want er helt von sich selbs 

nit mee dann er von sich 

selbs hait / dz ist sunde vnd 

alle gebrechen / Vnd wie 

sere er sich demütigen kan / 

dz dunckt im noch alles zů 

kleine /585 

 

Die specifieke koppeling is in Vanden twaelf dogheden niet zo nadrukkelijk te 

traceren. Wel komt ze nog op een andere plaats in de Leren voor, namelijk in 

een van de passages waarvan verondersteld mag worden dat de omwerker ze 

heeft geschreven. Daarin wordt het begaan van zonden ook expliciet aan een 

gebrek aan ootmoed gekoppeld, iets wat hierna nog wordt toegelicht.  

Het tweede thema is gerelateerd aan hoe ootmoed moet worden nagestreefd. 

Een aantal aanwijzingen is conform de ideeën in de aan Vanden twaelf dogheden 

ontleende passages, waarin de innerlijke ootmoed centraal staat. In die passages 

wordt onderlijnd dat de mens zich moet vernederen ten overstaan van God en 

zichzelf nergens belangrijk mag achten. Aan het einde van die uiteenzetting over 

innerlijke ootmoed volgt een nieuw tekststuk, dat aan het Sarmoen is ontleend 

en waarin wordt uitgelegd hoe de alledaagse ootmoed moet worden nagestreefd: 

eit hi, drinct hi en wat dat 

es, die minste stat in der 

herberghen en die minste 

stat an den discce en dat 

minste deel der spizen en 

des dranx en – cortelike 

gheseit – al dat den mensce 

toe behort, dat hem dat 

warde vanden allre minste 

dele en van den allre 

ontwersten dele, daert elken 

Isset er / drinckt er / off wz 

er duet / Die vnwerdigste stat 

inden hause / vnd die 

nederste an den dische / 

vnd das minste deil der 

spysen vnd des drancks / 

vnd kürtzlich allet dz zů 

seiner notturfft gehoirt / 

begeirt er dz im dz 

allerminste vnd vnwerdigste 

deil werde / dz mallich ober 

                                                           
584 Lievens 1960b, 227. 
585 1543-druk, CCLXXXIXva. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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menscen overblift en daert 

niemen ne wille, dat hie dat 

vroeleke ontvanghe en dat 

hem niet te little ne es sonder 

dat hi hem dies ontwerdich 

bekent586 

 

blibt / vnd das niemant willet 

/ dz entfangt er frolich vnd ist 

im nit zů klein / vnd bekent 

sich des vnwerdig / dz er des 

nit verdient hatt an got / 

noch verdienen kann.587  

 

Uit bovenstaande passage blijkt dat de omwerker het belangrijk vond om aan te 

stippen dat de mens zich altijd ootmoedig moet gedragen, ook wanneer hij eet, 

drinkt of ergens te gast is. Ook in andere dagelijkse praktijken moet hij eveneens 

ernaar streven om het minste deel te ontvangen. Dit aspect van ootmoed is in 

Vanden twaelf dogheden afwezig. 

Het derde thema betreft de contrastering van ootmoed met de duivelse 

hovaardij. In een passage ontleend aan het Sarmoen staat dat hovaardij ervoor 

gezorgd heeft dat Lucifer ten val is gekomen en dat dit niet was gebeurd wanneer 

hij ootmoedig was geweest. In datzelfde tekststuk wordt aangegeven dat het 

lijden uit hovaardij voortkomt: 

Pine ende leet comt allene 

van rechter hovardichede. 

Hadde lucifer omoedich 

ghewest, hi ne ware noit 

duvel worden Ende ne hadde 

noit ghevallen van den 

ansichte gods; hovarde gaf 

hem sinen val.588 

 

Pyn vnd leit kompt von 

houerdigkeit / Hette lucifer 

oitmüdich geweist / hie were 

nie duuel worden / Die 

houerdickeit gab im sinen 

val.589  

 

De verwijzing naar Lucifer is nieuw ten opzichte van Vanden twaelf dogheden. 

De omwerker creëert hiermee een krachtig beeld: door eerst pijn en lijden en 

vervolgens de naam van Lucifer aan het thema van de hovaardij te koppelen, 

maakt de omwerker nadrukkelijk duidelijk dat deze ondeugd moet worden 

afgezworen en ootmoed moet worden aangehangen. 

 

                                                           
586 Lievens 1960b, 227. 
587 1543-druk, CCLXXXIXvab. 
588 Lievens 1960b, 226. 
589 1543-druk, CCLXXXIXrb. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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3.2.3. De omwerker zelf aan het woord 

Twaalf passages uit kapittel 10 van de Leren zijn niet aan Vanden twaelf dogheden 

noch aan het Sarmoen van der omoedicheit ontleend. Naar alle 

waarschijnlijkheid heeft de omwerker ze zelf geschreven. Woordfrequentie- en 

woordveldonderzoek in die tekststukken leveren geen afwijkende resultaten op 

met betrekking tot de ootmoet-terminologie. 

 

3.2.3.1. Creëren 

De twaalf passages die de omwerker zelf heeft gecreëerd en niet toelichtend van 

aard zijn, kunnen in drie categorieën worden opgesplitst naargelang hun positie 

in het kapittel. De eerste categorie bestaat uit de kapitteltitel: ‘Abermals vonn 

ware demütigkeitt’. Bijzonderheden daaromtrent kunnen niet worden gemeld 

en daarom wordt dit tekststuk verder niet besproken. De tweede categorie is 

opgebouwd uit tekststukken die de overgang vormen tussen deel 1 en deel 2 van 

kapittel 10. De derde categorie bestaat uit passages die de omwerker in zijn 

ontleningen aan het Sarmoen van der omoedicheit heeft vervlochten. 

In de tekststukken uit de tweede categorie kunnen twee thematische 

accenten worden onderkend. De eerste betreft de doorwerking van het 

laatmiddeleeuwse mystieke gedachtegoed, iets wat hiervoor ook al aan bod 

kwam. Zo gaat het in de volgende passage over on mittel en versuncken zijn in 

God: 

Jn disen mensch kann die gotliche sonne iren klaren schein werffen on 

mittel / wan er hat sich tieff versuncken vnd neder gesat vnter got / vnd 

sicht nit hinder sich noch für sich noch vmb sich sunder allein got über 

sich / Hie ist nütz eynigkeit des leibs vnd gemüts / vnd ein andechtig 

sweigen /590  

 

Die accenten ondersteunen de idee dat de Leren – en de opera omnia van Tauler 

in het algemeen – in de context van de mystieke renaissance heeft 

gefunctioneerd. Daarin werd het mystieke gedachtegoed en de mystieke 

terminologie van de late middeleeuwen opgewaardeerd en dat is via deze 

accenten duidelijk zichtbaar. In 3.3. Contextualisering ga ik daarop verder in.  

                                                           
590 1543-druk, CCLXXXIXrb. 
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Het tweede thematische accent bevindt zich in een kort tekststuk dat volgt 

op een uiteenzetting waarin te lezen staat dat God en alles wat in hem leeft altijd 

grote eer en waardigheid moeten worden betoond: 

Diser mensch setzet sich vnter got vnd alle creaturen / bis vnter dz minste 

wormlin / dz hat got nit erzornt / noch so vil gůts von gott entfangen / 

wie er / Vnd er hat got alle zeit in grosser eren vnd wirdigket / vnd alles 

das in im lebet /591  

 

De laatste zin is door de omwerker als volgt geëxpliciteerd: 

sein wirdige liebe můtter / alle engelenn vnd heiligen / die heilge kirch 

vnd sacramenten gots.592  

 

Opmerkelijk is het dat de omwerker het hier expliciet heeft over de heilige Kerk, 

terwijl die in Vanden twaelf dogheden nergens onder woorden wordt gebracht. 

Die explicitering kan geïnterpreteerd worden binnen de zestiende-eeuwse 

tijdsgeest waarin de Leren functioneerde, iets wat ik in 3.3. Contextualisering zal 

toelichten. 

 

De derde categorie bevat eveneens twee thematische accenten. Het eerste accent 

maakt deel uit van een uiteenzetting waarin staat hoe de ootmoedige mens zich 

moet gedragen. In de eerste plaats moet de ootmoedige mens zich bewust 

worden van zijn zonden. Via dat bewustzijn moet hij zich ten overstaan van God 

onwaardig achten en beseffen dat hij het verdiend heeft om te lijden: 

vnd bekent syns selbs vnwerdikeit vnd nitheit zů grunde / dz er sich selbs 

vnwerdich gemacht hat mit seinen sunden alle der gnaden vnd waildaden 

/ die er von gode vntfangen mach / Vnd dz er verdient hat mit sinen 

sunden alle die pine / druck vnd leiden / die got vnd alle craturen im 

mogen andon.593  

 

Dit citaat stelt het zondebesef en de schadelijke gevolgen die uit zonden 

voortvloeien centraal. Die ideeën zijn weliswaar niet nieuw in de Leren – ze 

werden herhaaldelijk in de kapittels over penitentie gethematiseerd – maar hier 

wordt het zondebesef expliciet als de basis voor de ootmoedige mens 

                                                           
591 1543-druk, CCLXXXIXrb. 
592 1543-druk, CCLXXXIXrb. 
593 1543-druk, CCLXXXIXva. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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gepresenteerd.594 Iets gelijkaardigs kwam al voor in een bewerkt tekststuk, 

waarin de omwerker de combinatie sunde vnde alle gebrechen heeft 

geëxpliciteerd ten opzichte van de tekst van het Sarmoen. Opnieuw wordt hier 

duidelijk dat niet alleen in de kapittels over penitentie maar ook in de verdere 

bespreking van het deugdzame leven het zondebesef een prominente plaats 

inneemt. 

Het tweede thematische accent betreft een verdere uitbreiding van de 

adviezen omtrent hoe ootmoed op dagelijkse en concrete basis beoefend moet 

worden. Zo heeft de omwerker na de ontlening aan het Sarmoen waarin al 

dergelijke adviezen worden gegeven ook zelf een passage geschreven waarin hij 

enkele suggesties heeft opgelijst: 

Er ist oitmoedich /  kürtz vnd gütlich in worten / saecht vnd 

warhafftich in antworden / ein feldich in wandelunge / vnd in 

kleider / vnd bereit allen menschen zů dienen / sonder 

geueinstheit / vnd ist oitmoedich in allen seynen übungen vnd wercken 

/ vßwendig vnd inwendg / vür got vnd alle menschen / also dz niemant 

durch im geergert würt.595  

 

De mens dient op verschillende vlakken ootmoedig te zijn: in zijn manier van 

spreken, wandelen, kleden en handelen naar anderen toe. Zoals hiervoor 

aangegeven is dit een aspect van ootmoed dat in Vanden twaelf dogheden niet 

wordt behandeld. In paragraaf 3.3. kom ik daarop terug. 

 

3.2.3.2. Toelichten 

Kapittel 10 bevat twee toelichtingen. Omdat daarin geen significante ingrepen te 

traceren zijn, ga ik niet verder op die tekststukken in. 

 

3.3. Contextualisering 

Net zoals bij de kapittels over penitentie analyseer ik hier het proces van de 

culturele transfer op het niveau van de spiritualiteit en dat van de 

communicatiestrategieën. In vergelijking met penitentie zijn de aanpassingen 

                                                           
594 Ook ten opzichte van Vanden twaelf dogheden is dat het geval. In Vanden twaelf dogheden 

wordt weliswaar gesteld dat de mens tekortschiet ten overstaan van God, maar nergens wordt 

het thema van de zonde daarmee expliciet in verband gebracht. 
595 1543-druk, CCLXXXIXvb. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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op thematisch vlak met betrekking tot ootmoed aanzienlijk minder ingrijpend. 

Dat heeft te maken met het feit dat ootmoed veel minder centraal stond in de 

zestiende-eeuwse religieuze debatten als penitentie. Aangezien er zich geen 

grote verschuivingen binnen dat thema voordeden, was het ook niet 

noodzakelijk om de tekst van Wevel op inhoudelijk vlak op intensieve wijze om 

te werken. Op het vlak van de communicatiestrategieën zijn dezelfde 

aanpassingen als in de kapittels over penitentie op te merken. Wel is het zo dat 

de omwerker op stilistisch vlak op een intensievere wijze met Wevels tekst is 

omgegaan. Dat blijkt onder meer uit het hoge aantal gerecycleerde passages, 

waarin de omwerker grondig aan zijn bron heeft gesleuteld. Dat de omwerker 

meer stilistische aanpassingen heeft doorgevoerd dan in de kapittels over 

penitentie, is te wijten aan de tekst van kapittel 1 van Vanden twaelf dogheden. 

Zoals al in deel 1 van dit proefschrift is aangetoond, is dat kapittel door de extra 

toelichtingen en herhalingen van Wevel vrij uitgebreid. De omwerker heeft 

duidelijk de intentie gehad om een compactere versie te creëren. 

  

3.3.1. Spiritualiteit 

Uit de vergelijking van de kapittels over ootmoed in Vanden twaelf dogheden en 

de Leren blijkt dat ook hier de kapittels getuigen van zowel bredere zestiende-

eeuwse religieuze ontwikkelingen als van hun functioneren in de mystieke 

renaissance. Over dat laatste kan weinig nieuws worden gezegd ten opzichte van 

de kapittels over penitentie: ook in de kapittels over ootmoed zijn enkele 

mystieke termen toegevoegd die in het licht van de opwaardering van het 

mystieke taalgebruik in de mystieke renaissance kunnen worden begrepen.596 

Daarom ga ik er hier niet verder op in. 

De al genoemde primordialiteit van penitentie laat zich ook in de kapittels 

over ootmoed zien. Dat uit zich voornamelijk in een groeiende aandacht voor 

het zondebesef in het kader van ootmoed. Het besef zonden te hebben begaan  

                                                           
596 Zie bijvoorbeeld de volgende passages: ‘Jn disen mensch kann die gotliche sonne iren klaren 

schein werffen on mittel / wan er hat sich tieff versuncken vnd neder gesat vnter got / vnd sicht 

nit hinder sich noch für sich noch vmb sich sunder allein got über sich / Hie ist nütz eynigkeit 

des leibs vnd gemüts / vnd ein andechtig sweigen’ (1543-druk, CCLXXXIXrb) en ‘Hie werden wir 

erhaben durch die liebe in got / vnd werden ein mit im / vnd entsincken vns selbst durch 

demutigkeit in got / da sterben wir vns selbst zu grunde in got’ (1543-druk, CCLXXXCIIJrb). 
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vormt namelijk de eerste stap in de richting van ootmoed. Die aanpassingen zijn 

naar analogie met wat in de kapittels over penitentie al kon worden onderkend, 

namelijk dat in de late middeleeuwen de aandacht voor het zondebesef sterk 

groeide. De bewustwording van de eigen zonden kan daarom als een centraal 

thema in de Leren worden beschouwd: het wordt niet enkel onder de noemer 

van penitentie besproken, maar heeft ook zijn plaats in de bespreking van de 

andere deugden. Het besef van de eigen zonden vormt de sleutel tot 

deugdzaamheid en die idee komt nog nadrukkelijker en explicieter naar voren 

dan in Vanden twaelf dogheden. 

Samenhangend met de verhoogde aandacht voor het zondebesef zijn de 

klemtonen die de omwerker legt op de thema’s van de hel, de duivel en de strijd 

tegen de ondeugden. De verwijzingen naar de hel en de duivel zijn nieuw ten 

opzichte van het kapittel over ootmoed in Vanden twaelf dogheden: die thema’s 

heeft Wevel in zijn bespreking van deze deugd niet behandeld.597 Het feit dat de 

omwerker deze referenties toevoegt, sluit aan bij iets wat ook in zijn kapittels 

over penitentie kon worden onderkend: daar heeft de omwerker passages over 

de hel en het vagevuur toegevoegd. Hij expliciteert daarbij dat angst voor de hel 

of het vagevuur niet tot de juiste drijfveren behoort om tot berouw en penitentie 

te komen. Dat hij ook in de kapittels over ootmoed ernaar verwijst, lijkt van een 

verhoogde aandacht voor deze thema’s te getuigen, zoals ik al in paragraaf 2.3.1. 

signaleerde. De strijd tegen de ondeugden is ook tot op zekere hoogte nieuw. 

Wevel had het weliswaar over hoe ondeugden niet nagestreefd moeten worden 

en in het kapittel over ootmoed verwijst hij naar hovaardij als de tegenpool van 

ootmoed, maar de omwerker gaat evenwel nog een stap verder door het 

nastreven van ootmoed ook als een strijd tegen de hovaardige duivel te 

presenteren.598 In dat kader kan ook zijn ontlening aan het Sarmoen van der 

                                                           
597 De hel wordt wel genoemd in het kapittel over gelatenheid in Vanden twaelf dogheden. 
598 Zie bij Wevel bijvoorbeeld: ‘Ende daer-om, die hem aldus noch ghevoelt, ende daer die wortel 

der hoveerdicheit in groeit ende heerscappie noch in heeft, hi sel weten dat hi noch niet 

oetmoedich en is, mer sonder twivel hoveerdich’(Van Mierlo 1932a, 238) en ‘Ghelijc dat een 

hoveerdich mensche, weder dat hijt weet of niet en weet, gheniecht is datmen hem eer dade of 

voerttrecke, also is die grontoetmoedich mensche gheniecht tot nederheden ende ongheacht te 

wesen. Ende also hem die hoveerdighe mensche meest verblijt daer men hem die meest eer 

doet, also verblijt hem die gront-oetmoedighe mensche daer men hem meest nedert ende 

versmaet’ (Van Mierlo 1932a, 241-242). 
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omoedicheit worden bekeken, waarin gethematiseerd wordt dat Lucifer een 

duivel is geworden, omdat hij zich hovaardig in plaats van ootmoedig heeft 

gedragen.599 Het is mogelijk om die tekststukken in het licht van een verhoogde 

aandacht voor het zondebesef en de vier laatste dingen te beschouwen; tegelijk 

is het mogelijk om de klemtoon op het thema van de strijd ook als een retorisch 

gebruik van beelden te begrijpen.600 Dat bespreek ik in de volgende paragraaf. 

Nieuw ten opzichte van Vanden twaelf dogheden zijn de uiteenzettingen over 

hoe ootmoed in alledaagse situaties moet worden beoefend. Daarvoor heeft de 

omwerker zowel een passage aan het Sarmoen van der omoedicheit ontleend als 

zelf een tekststuk geschreven. Door deze zaken in zijn tekst te integreren laat hij 

zien dat deugden niet enkel binnen het spirituele kader moeten worden 

beoefend, maar ook in de alledaagse realiteit.  

Tot slot heeft de omwerker de katholieke Kerk opnieuw een uitdrukkelijke 

rol toegekend. In de kapittels over penitentie stelde hij al expliciet dat de Kerk 

als regulerende instantie bij de biecht moet fungeren en dient te bepalen wat de 

boetedoening voor de zondaar inhoudt. In de kapittels over ootmoed noemt hij 

de Kerk als essentiële component van alles wat in God leeft. Dat geeft de 

omwerker opnieuw de gelegenheid om de instelling van de Kerk te legitimeren.  

 

3.3.2. Communicatiestrategieën 

Net zoals in de kapittels over penitentie heeft de omwerker de strategieën zoals 

Wevel die in Vanden twaelf dogheden heeft toegepast met een specifiek 

pedagogisch doel voor ogen niet overgenomen. Uiteraard wilde de omwerker 

zijn publiek ook instrueren, maar hij heeft dat niet op dezelfde wijze als Wevel 

gedaan, die waarschijnlijk een nog niet zo ervaren publiek voor ogen had. Bij de 

omwerker is de stapsgewijze aanpak duidelijk weggevallen en hij heeft opnieuw 

ervoor geopteerd om een compactere versie van Wevels kapittel te creëren.  

                                                           
Zie bij de omwerker: ‘vmb da mit den hoffertigenn teufel zu bestreyten vnd überwinnen / vnd 

vns befolen hat die selbe tugent zů halten als ein theür pfant vnd sicher weg der ewiger seligkeit’ 

(1543-druk, CCLXXXVIJra). 
599 Zie 1543-druk, CCLXXXIXrb: ‘vnd leit kompt von houerdigkeit / Hette lucifer oitmüdich 

geweist / hie were nie duuel worden / Die houerdickeit gab im sinen val’. 
600 Zie voor de verhoogde aandacht voor de hel, Roos 1972, 13-14; Hartinger 1996, 234-235. 
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Wel heeft de omwerker dezelfde strategieën als Wevel ingezet die een 

affectief effect tot doel hadden. Aan de hand daarvan wilde hij op de emotionele 

beleving van zijn publiek inwerken. Dat heeft hij net zoals in de kapittels over 

penitentie voornamelijk gedaan met betrekking tot het thema van het 

zondebesef. Om zijn publiek nadrukkelijk tot het zondebesef te brengen 

gebruikt de omwerker krachtige accenten. Zo vervangt hij bijvoorbeeld ‘meere 

onweerdicheiden’ door ‘grosser verachtung’, voegt hij toe hoe de mensen God 

‘so offt vnd swerlig enteret haben’ of verwijst hij naar hun ‘sündig betrogen 

leben’.  

Daarmee samenhangend heeft de omwerker specifieke klemtonen gelegd op 

de hel, de strijd tegen ondeugden en de hovaardige duivel. Zoals in de paragraaf 

hiervoor aangegeven, is dat anders dan in Vanden twaelf dogheden: Wevel heeft 

deze thema’s in het kapittel over ootmoed niet heeft ingezet. De omwerker heeft 

zich voor die uiteenzettingen onder meer beroepen op het Sarmoen van der 

omoedicheit en heeft het in navolging van die bron hoe Lucifer zich hovaardig 

gedroeg en zo een duivel werd. Zelf heeft hij ook een passage geschreven waarin 

hij het heeft over de strijd tegen de ‘hoffertigenn teufel’.601 De integratie van 

zulke beelden stimuleert het voorstellingsvermogen van het publiek. Ze 

ondersteunen het doel dat de omwerker met dit kapittel voor ogen stond: het 

publiek overtuigen om ootmoed na te streven en hovaardij af te zweren. 

 

  

                                                           
601 Zie 1543-druk, CCLXXXVIJra: ‘vmb da mit den hoffertigenn teufel zu bestreyten vnd 

überwinnen / vnd vns befolen hat die selbe tugent zů halten als ein theür pfant vnd sicher weg 

der ewiger seligkeit’. 
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4. Gelatenheid  

Gelatenheid wordt in zes kapitteltitels genoemd, wat suggereert dat het om een 

belangrijk thema in de Leren gaat. Om die kapittels hier op een gestructureerde 

wijze te kunnen bespreken heb ik in dit hoofdstuk voor een driedeling 

geopteerd. In paragraaf 4.1. analyseer ik kapittel 14.602 Dat is het enige kapittel 

van de zes dat op van Vanden twaelf dogheden is gebaseerd, en wel op kapittel 3 

over gelatenheid. Naar analogie met de vorige hoofdstukken ga ik na welke 

passages de omwerker aan Wevels tekst heeft ontleend, op welke manier hij dat 

heeft gedaan en welke tekststukken hij zelf heeft toegevoegd. In paragraaf 4.2. 

belicht ik de kapittels 11 en 12, waarin de omwerker het respectievelijk over de 

uitwendige en inwendige gelatenheid heeft.603 Die opsplitsing komt in Vanden 

twaelf dogheden niet voor. De omwerker heeft zich hiervoor op een andere bron 

gebaseerd, hetgeen illustreert dat hij het een meerwaarde vond om die 

opsplitsing en de bijbehorende uitleg in zijn tekst te verwerken. Daarop kom ik 

bij de analyse van deze kapittels terug. In paragraaf 4.3 bekijk ik de kapittels 4, 

22 en 23.604 In die kapitteltitels wordt gelatenheid naast ootmoed geplaatst. Dat 

die deugden samen worden genoemd, correspondeert met een idee die hiervoor 

al herhaaldelijk werd geopperd: in tegenstelling tot Wevel bespreekt de 

omwerker de deugden niet enkel apart, maar ook vanuit een globaal kader van 

waaruit deugdzaamheid in het algemeen dient te worden nagestreefd. Voor die 

drie kapittels heeft de omwerker opnieuw Vanden twaelf dogheden links laten 

liggen en andere bronnen gebruikt, zoals teksten uit de al genoemde Codex 

Vindobonensis 2739. Door na te gaan welke thema’s erin worden belicht, wil ik 

een duidelijk beeld krijgen van welke inhoud de omwerker essentieel vond om 

                                                           
602 De titel van dit kapittel is Von vertziehung eigen willens. Vnd wie wir vns halten sollen mit 

zeitligem gůt / vnd die ausser wercken auß einem heiligen grunt thůn / vnd arm von geist sein. 
603 Respectievelijk ‘Von vßwendiger gedultiger gelassenheit in allem leyden vnd bekorungen’ 

(11) en ‘Von der inwendiger hochster gelassenheit vnde vergangenheit in got / da durch der geist 

gantz in got versinckt / vnde ein wirt mit im in rechter armut vnnd vernichten seins’ (12). 
604 Het gaat respectievelijk om ‘Von eyns gestorben menschen diemütigkeit / gedůlt vnd 

gelassenheit / Vnd von etligen zeichen das er nit bedrogenn werde’ (4), ‘Vnd saget wie wir vnse 

aussere vnd inwendige kraefft got sollen gefangen geben / Alle werck mit vnd durch got 

demütigklich vnd gelassenheit wircken / Vnd wie wir vns halten sollen in den gaben vnnd 

visitatien gotz’ (22), ‘Wie man vswendige wercken in Got wircken / vnde altzeit weder in got 

keren vnd bleiben sol / durch otmütige gelassenheit aller dinge’ (23). 
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naast de andere kapittels over ootmoed en gelatenheid te plaatsen. In paragraaf 

4.4. tot slot koppel ik zoals in de voorgaande hoofdstukken de getraceerde 

tekstuele aanpassingen aan de bredere ontstaans- en functioneringscontext van 

de 1543-druk. 

  

4.1. Analyse kapittel 14 

Kapittel 14 bestaat uit 81 tekststukken. De tabel hierna geeft de distributie van 

de schrijfactiviteiten weer.  

 

Schrijfactiviteiten in kapittel 14 

Schrijfactiviteiten Bron Vanden  

twaelf dogheden 

Nieuwe stukken 

Compileren 41  

Bewerken 35  

Recycleren 2  

Weglaten 7  

Creëren  1 

Toelichten  2 

 

4.1.1. Tekstuele omgang met Vanden twaelf dogheden 

In totaal heeft de omwerker 78 tekststukken aan Vanden twaelf dogheden 

ontleend. De volgorde van die tekststukken heeft hij niet aangepast. Uit het 

woordfrequentie- en woordveldonderzoek blijkt dat hij zowel de verzien- als de 

lassen-terminologie heeft ingezet. In de kapittels 4, 11, 12, 22 en 23 opteerde hij 

voor de term gelassenheit of een andere term uit de lassen-terminologie; in 

kapittel 14 koos hij voor vertziehung. Dat laatste deed hij waarschijnlijk in 

navolging van kapittel 3 in Vanden twaelf dogheden, dat weliswaar als titel ‘Van 

ghelatenheit eigens willen’ heeft, maar niet van start gaat met de laten- maar met 

de vertien-terminologie.605 In dat kapittel maakt de omwerker duidelijk dat hij 

beide terminologieën gelijkstelt. In twee gecompileerde tekststukken aan het 

begin van het kapittel heeft hij de vertien-terminologie, die hij uit Vanden twaelf 

dogheden heeft overgenomen, in juxtapositie geplaatst met een term uit de 

                                                           
605 Zie Van Mierlo 1932a, 256: ‘Ghi selt weten dat uut ghehoersamheit coemt vertijnghe eighens 

willen ende eighens goet-donkens’. 
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lassen-terminologie: ‘Wan niemant kan seinen willen vertzien vnde lassen’ en 

‘Verziehung des eigen willens oder gelassenheit’.606 Met die doubletten laat hij 

van bij het begin van het kapittel zien dat hij de verzien- en lassen-terminologie 

als synonieme terminologieën beschouwt. In de rest van zijn kapittel volgt de 

omwerker telkens zijn legger zonder het overeenkomstige begrip uit de andere 

terminologie in juxtapositie te zetten. Andere bijzonderheden laten het 

woordfrequentie- en woordveldonderzoek niet zien.  

 

4.1.1.1. Compileren 

Kapittel 14 bevat 41 gecompileerde tekststukken. In die stukken zijn geen 

thematische aanpassingen te traceren. Wel kan net zoals in de hoofdstukken 

over penitentie en ootmoed worden vastgesteld dat de omwerker stilistische 

aanpassingen heeft doorgevoerd. Die hebben meestal betrekking op het 

herformuleren van omslachtige uiteenzettingen uit Vanden twaelf dogheden, 

zoals het volgende voorbeeld laat zien: 

Want so hi meer verkiest dit 

of dat, so hi meer eighens 

behout; ende so hi meer 

eighens behout, so hi 

vorder verdwaelt.607 

 

wie er mee verkyeset dis vnd 

das / wie er mee eygens 

behalt / vnd weyter irre 

gei.608 

Uit de vergelijking blijkt dat de omwerker de herhaling uit Vanden twaelf 

dogheden heeft weggewerkt en zo tot een beknoptere uiteenzetting is gekomen. 

Ook in andere gecompileerde passages in kapittel 14 is dit het geval. 

 

4.1.1.2. Bewerken 

35 passages zijn bewerkt. Drie types stilistische aanpassingen kunnen daarin 

worden onderkend: de herformulering van omslachtige uiteenzettingen, de 

eliminatie van retorische vragen en de integratie van krachtige termen. Die 

aanpassingen waren ook al in de kapittels over penitentie en ootmoed 

doorgevoerd. Thematische ingrepen zijn afwezig. 

                                                           
606 Beide 1543-druk, CCXCVva. Bij die laatste frase meldt de omwerker expliciet dat hij eerder in 

zijn tekst al veel over dit thema heeft gezegd: ‘da von hie vor auch vil gesacht ist’. 
607 Van Mierlo 1932a, 257. 
608 1543-druk, CCXCVvb. 
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De eerste stilistische aanpassing betreft de herwerking van omslachtige 

uiteenzettingen, zoals in het voorbeeld hierna: 

Nu merct dat <die> mensche 

dese dinghe sel vlien, ende 

dese sellen sueken, dat is: die 

steden, of die wisen, of die 

lieden, of die meninghe of die 

werke: dat is niet die<r> 

scout, dat uu die wisen of die 

dinghe hijnderen;609 

 

Nu mirckent das etlige 

menschen vil dings fliehen 

vnd sůchen sunderlige stede 

weise oder wercken dz ist 

nitt dz die ding sie hinderen 

/610  

 

Uit de vergelijking blijkt dat de omwerker de inhoudelijke punten uit zijn 

brontekst compacter heeft weergegeven. 

De tweede stilistische aanpassing is de eliminatie van retorische vragen. Zoals 

hiervoor al aangetoond, bediende Wevel zich in Vanden twaelf dogheden 

regelmatig van dit retorische procedé. De omwerker daarentegen heeft 

dergelijke vragen herhaaldelijk weggelaten, wat ervoor heeft gezorgd dat de 

tekst compacter is dan Vanden twaelf dogheden. De volgende vergelijking, 

waarbij in de Leren twee keer een retorische vraag niet is overgenomen, 

illustreert dit: 

Ende wat haet God meer 

inden mensche dan eighen 

wil? Want, doet enwech 

eighen wil, als sinte Barnaert 

seit, ende en is gheen hel: in 

wat mochte dat helsche vier 

barnen, dan in eighen wil?611 

 

Gott hasset keyn ding mee 

als eygen wil / Thů hinweg 

eygen will sprich Ber. so soltu 

kein helle haben / Wan das 

helsche feur brennet nit dan 

in dem eigen willen612  

De omwerker heeft in beide gevallen ervoor geopteerd om de retorische vraag te 

herformuleren en de inhoud onder de vorm van een mededeling weer te geven. 

Op die manier betrekt hij zijn publiek veel minder direct dan Wevel. 

De derde stilistische aanpassing is de toevoeging van krachtige termen, zoals 

in het volgende citaat: 

                                                           
609 Van Mierlo 1932a, 256. 
610 1543-druk, CCXCVvb. 
611 Van Mierlo 1932a, 256. 
612 1543-druk, CCXCVvb. 
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Want minne maect vrede 
inden mensche, die recht 
contrarie is der 
eighentheit.613 

Wann die liebe geberet 
frede vnter die menschen 
/ vnd eigen will ist der 
liebten vergifft vnd je 
zu male widerwertig /614 
 

Het citaat dat de omwerker aan Vanden twaelf dogheden heeft ontleend, geeft 

weer dat de minne ervoor zorgt dat er vrede in de mens ontstaat en dat die tegen 

de eigenheid ingaat. Daaraan heeft de omwerker toegevoegd dat de eigen wil het 

vergif voor die liefde vormt. Vergif is een vrij uitgesproken begrip aan de hand 

waarvan de omwerker expliciet duidelijk maakt dat de eigen wil niet mag worden 

nagestreefd.  

 

4.1.1.3. Recycleren 

Twee tekststukken zijn gerecycleerd en ze houden allebei verband met het 

volgende citaat uit Vanden twaelf dogheden: 

Ende al keert hi hem uutwart, hi pijnt hem binnen te bliven, ende 

eenperlic sijn oghen te Gode-wert te hebben. Ende wanneer hij 

anderswaer ghekeert is, ende dies ghewaerwart, so keert hi hem haestelike 

te Godewart mit groter onweerdicheit op hemselven, dat hi so 

onghestadich is. Ende want hi hem ghien dinc mit lieften en besit, so en 

darf hi hem ghien grote cracht doen of te keren. […]615 

 

Het denkbeeld over de blik op God te houden – eenperlic sijn oghen te Gode-wert 

te hebben – is in één van de gerecycleerde passages herwerkt tot ‘Want got wilt 

nit dz wir so vil eigens behalten / als ich in mein auge mugt lagen’.616 In zowel 

kapittel 3 uit Vanden twaelf dogheden als in kapittel 14 uit de Leren wordt dus de 

term ogen gebruikt, maar dan op een geheel verschillende manier. Omdat het 

citaat uit Vanden twaelf dogheden en de gerecycleerde passage in de Leren op 

dezelfde plaats in hun respectieve teksten voorkomen, is het aannemelijk dat de 

omwerker zich door het beeld uit Vanden twaelf dogheden heeft laten leiden. Hij 

heeft het beeld echter niet letterlijk overgenomen, maar een eigen invulling 

                                                           
613 Van Mierlo 1932a, 256. 
614 1543-druk, CCXCVvb. 
615 Van Mierlo 1932a, 260. 
616 1543-druk, CCXCVIva. 
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eraan gegeven. In een andere gerecycleerde passage sluit hij wel dichter aan bij 

wat in Vanden twaelf dogheden staat: ‘[…] so fleissigt er sich auch innen zu 

bleiben / vnde sein inwendig augen stedig zu got gekert halten’.617 In dit citaat 

neemt hij zowel het beeld van de ogen als van in zichzelf te blijven over. Het is 

aannemelijk dat hij zich daarvoor door het citaat in Vanden twaelf dogheden 

heeft laten inspireren. 

 

4.1.1.4. Weglaten 

Zeven passages uit Vanden twaelf dogheden zijn niet overgenomen. Eén passage 

is wellicht omwille van het uitgesproken standpunt dat erin staat geëlimineerd: 

Want du moechste in sulker meninghe op enen steen treden: het waer 

meer een heilich werc, dan dattu totten heilighen sacramente ghingheste, 

of een souter laeste, ende du di selven daer-in meer meenste dan die ere 

Gods.618 

 

Wevel heeft het in dit citaat over het belang van de juiste ingesteldheid. In 

navolging van Eckhart stelt hij dat het voor de gelovige niet uitmaakt welke actie 

die onderneemt als diens ingesteldheid juist is.619 De acties die hij tegenover 

elkaar afzet, zijn evenwel uitersten: de banaliteit van het stappen op een steen 

versus religieuze acties als de communie ontvangen of een psalm lezen. Naar alle 

waarschijnlijkheid heeft Eckhart expliciet voor een dergelijk contrast gekozen 

om zo zijn publiek te overtuigen de juiste ingesteldheid aan te nemen. Wevel 

heeft die idee integraal in zijn tekst overgenomen, maar het is aannemelijk dat 

dit contrast voor de omwerker een brug te ver was. Bij een verkeerde lezing lijkt 

het immers alsof een banale actie zoals het stappen op een steen hoger 

aangeschreven staat dan de eucharistie te vieren of te bidden. Net zoals in de 

kapittels over penitentie en ootmoed blijkt dat de omwerker bepaalde sterk 

uitgesproken uiteenzettingen die tot misverstanden kunnen leiden achterwege 

                                                           
617 1543-druk, CCXCVIva. 
618 Van Mierlo 1932a, 262. 
619 Zie voor dit citaat van Eckhart Quint 1963, 199: ‘Jâ, in der wârheit, dû möhtest in solcher 

meinunge ûf einen stein treten, ez wære mêr ein götlich werk, dan ob dû des dînen mêr meintest 

in dem, daz dû næmest den lîchamen unsers herren und dîn meinunge minner abegescheiden 

wære’.  
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heeft gelaten en een voorzichtigere houding heeft aangenomen. Zo anticipeert 

de omwerker op eventuele foutieve interpretaties.  

De andere zes passages die niet zijn overgenomen, zijn vermoedelijk om 

stilistische redenen geëlimineerd. Het gaat om toelichtende tekststukken, 

waarin Wevel extra uitleg bij de voorgaande passages voorziet of het publiek op 

een volgend aspect voorbereidt, zoals in de twee voorbeelden hierna: 

Ende want hi meer gheneicht is inwart dan uutwart, <daer-omme is hem 

siin keer alsoe bereet inwart als uutwart>.620 

 

<Wat> is ongheordenierde minne tot ons selven?621 

 

In het eerste citaat gaat het om een samenvattende frase waarmee Wevel een 

uiteenzetting heeft afgerond over hoe de mens zich op God moet blijven richten 

wanneer hij uiterlijke werken uitvoert. Op die manier expliciteert hij nog eens 

de essentie van zijn uiteenzetting. In het laatste citaat betreft het een retorische 

vraag die de omwerker niet heeft overgenomen. Het is aannemelijk dat Wevel 

zo’n vraag heeft ingezet om de aandacht van het publiek te verkrijgen en het zo 

op een gestructureerde en stapsgewijze manier te begeleiden. Naar analogie met 

de vorige twee hoofdstukken blijkt uit de weglatingen opnieuw dat de omwerker 

geen dergelijke stapsgewijze opzet zoals Wevel nastreefde en verkoos om een 

compactere versie van Vanden twaelf dogheden te creëren. 

 

4.1.2. De omwerker zelf aan het woord 

Drie tekststukken heeft de omwerker vermoedelijk zelf geschreven: twee 

toelichtingen en één thematische uiteenzetting. Dat aantal is relatief laag en laat 

zien dat de omwerker zich voor dit kapittel grotendeels door de oorspronkelijke 

tekst van kapittel 3 van Vanden twaelf dogheden liet leiden. Bijzonderheden 

omtrent de gebruikte terminologie zijn afwezig. 

 

4.1.2.1. Creëren 

Naast de twee toelichtingen die in de volgende paragraaf worden besproken, kan 

in kapittel 14 nog één passage worden onderkend die de omwerker zelf 

                                                           
620 Van Mierlo 1932a, 260. 
621 Van Mierlo 1932a, 257. 
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geschreven heeft. Het gaat om de titel: ‘Von vertziehung eigen willens. Vnd wie 

wir vns halten sollen mit zeitligem gůt / vnd die ausser wercken auß einem 

heiligen grunt thůn / vnd arm von geist sein’.622 De titel getuigt van een 

preoccupatie die de omwerker ook al in de kapittels over penitentie en ootmoed 

bezighield: het expliciteren van hoe de goede werken uit de juiste innerlijke 

gesteldheid moet worden uitgevoerd. Die thematiek is niet nieuw: de 

veertiende-eeuwse mystici benadrukten al dat werken vanuit de juiste houding 

moeten worden verricht. Die boodschap blijkt ook uit Vanden twaelf dogheden, 

maar daar wordt er minder aandacht aan de uiterlijke werken besteed. In 

paragraaf 4.4. Contextualisering kom ik daar nog op terug. 

 

4.1.2.2. Toelichten 

Kapittel 14 telt twee toelichtingen die de omwerker zelf heeft geschreven: de ene 

vormt de opstap naar een volgende passage en de andere bevat extra uitleg 

omtrent het voorgaande tekststuk. Omdat erin geen bijzonderheden te traceren 

zijn, ga ik er niet verder op in.  

 

4.2. Analyse kapittels 11 en 12 

4.2.1. Inleiding 

Voor de kapittels 11 en 12 heeft de omwerker zich niet op Vanden twaelf dogheden, 

maar op een andere, tot nog toe niet geïdentificeerde bron gebaseerd. Ampe 

(1966a en 1966b) is ervan overtuigd dat beide kapittels samen horen en in hun 

oorspronkelijke brontekst één geheel vormden.623 Over de ontstaanscontext van 

die tekst, die in zijn ogen vermoedelijk volledig aan het thema van gelatenheid 

was gewijd, kan hij enkel hypothesen formuleren. Door het verheven taalgebruik 

en het mystieke thema dat desalniettemin op een zeer begrijpbare manier is 

uiteengezet, is Ampe (1966b) geneigd te denken aan een mannelijke auteur die 

een goede kennis van de mystiek had en voor een vrouwenpubliek schreef.624  

Het thema van de tekst en de manier waarop het wordt aangebracht, doet 

Ampe denken aan de tekst Vanden stervenden leven. Die tekst, aanwezig in 

                                                           
622 1543-druk, CCXCVva. 
623 Ampe 1966a, 164-165, Ampe 1966b, 182-183. 
624 Ampe 1966b, 182-183. 
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handschrift Berlijn, SB: SPK, Germ. Oct. 352, zou volgens Ampe oorspronkelijk 

van Willem Jordaens afkomstig zijn. In de kapittels 11 en 12 herkent hij niet alleen 

de ‘echo’ van Vanden stervenden leven, maar ook die van De oris osculo, eveneens 

toegeschreven aan Jordaens. Concrete ontleningen blijken evenwel afwezig. 

Veeleer gaat het om dezelfde beelden die zowel in de teksten toegeschreven aan 

Jordaens als in de kapittels over gelatenheid voorkomen.625 Omdat het dus om 

slechts vage overeenkomsten gaat, heb ik besloten om de teksten toegeschreven 

aan Jordaens niet in mijn vergelijking op te nemen. Het gaat immers niet om een 

mogelijke tekstgetuige van de brontekst waarop de omwerker zich kan hebben 

gebaseerd. Daarnaast onderscheidt Ampe (1966b) ook reminiscenties aan de 

Tempel, maar ook hier zijn bewijzen van directe ontleningen afwezig, temeer 

omdat de afhankelijkheidsrelatie tussen de 1543-druk en de Tempel niet duidelijk 

is.626 

Aangezien de brontekst waarop de omwerker zich gebaseerd heeft niet 

gekend is, kan niet worden bepaald in welke mate hij zelf met die tekst aan de 

slag is gegaan. Wel kan waarschijnlijk een inbeddingsaanpassing aan het begin 

van kapittel 11 worden onderkend. De openingszin van dit kapittel lijkt namelijk 

gemodelleerd naar het het aaneenschakelingsprocedé dat in Vanden twaelf 

dogheden werd toegepast en dat de omwerker in enkele van zijn kapittels in de 

Leren heeft overgenomen.627  

In wat volgt, wil ik achterhalen waarom de omwerker deze twee kapittels in 

zijn tekst heeft geïntegreerd. Door beide kapittels in te voegen onderbreekt hij 

namelijk een lange chronologische ontlening aan Vanden twaelf dogheden, die in 

kapittel 9 met ootmoed start en in kapittel 20 met penitentie eindigt. Het is 

aannemelijk dat de omwerker daarvoor een speciale reden had en die wil ik 

hierna proberen te reconstrueren. Dat doe ik eerst aan de hand van een 

inhoudelijke beschrijving van beide kapittels, waarna ik analyseer hoe de 

beschrijvingen van gelatenheid in de kapittels 11 en 12 zich verhouden tot die in 

kapittel 14. De verschillen die daaruit voortkomen, wil ik vervolgens in kaart 

                                                           
625 Ampe 1966a, 153, 164-165. 
626 Ampe 1966b, 183. 
627 Voor de openingszin van kapittel 11, zie 1543-druk, CXra. 
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brengen en op basis daarvan tot een verklaring komen voor de ontleningen aan 

een externe tekst over gelatenheid. 

 

4.2.2. Inhoudelijke beschrijving  

Kapittel 11 is gewijd aan de uitwendige gelatenheid, of de ‘gelassenheit die die 

sele anhoeret in der weisen als sie dem leibe leben gebet’.628 Daarmee wordt de 

gelatenheid aangeduid die de mens in zijn dagelijkse leven kan beoefenen. Ze 

verschilt van de inwendige gelatenheid, of de ‘gelassenheit die hoeret den geist 

an’.629 Die gelatenheid, die in de geest plaatsvindt, staat in kapittel 12 centraal. 

Om tot die geestelijke of inwendige gelatenheid te komen moet eerst de 

uitwendige gelatenheid worden beoefend, zoals in de tekst wordt uitgelegd: ‘die 

erste vorgesprochen vssere gelassenheyt die eyn leydende weg ist zů diser hoher 

inner  gelassenheit’.630  

Kapittel 11 is met 106 tekststukken het uitgebreidst van de twee. Het kapittel 

opent met de idee dat de mens alles in de naam van God moet ontvangen, omdat 

die ontvankelijkheid de weg is die tot Hem leidt. Dat negatieve zaken op het 

conto van slechte mensen te schrijven zijn, is louter een illusie, want die mensen 

zijn eveneens instrumenten in de hand van God. Alles is met andere woorden 

van God afkomstig en dient dankbaar te worden aanvaard: 

Du sole nitt sprechen / dis übel thůnt mir dise boese lüte odder die blinde 

menschen / Du solt sprechen /dis gůt thůt mir Gott / durch sein lieblich 

gezauwe / vß seynen vaetterlichen wolgeuallen / vmb meyn beste / dz im 

bekantt ist /vnd mir vnbekant.631  

 

De mens moet zich gedragen naar het voorbeeld van Job en net zoals hem 

gelaten, geduldig en dankbaar in zijn lijden te zijn: ‘Alsus thet der gůte Job’.632 

Daarna wordt in de tekst een onderscheid gemaakt tussen de vrouwelijke en 

de mannelijke gelatenheid. Een deel van de mensen is gelaten zonder dat het 

daarvoor veel moeite moet doen. Dat komt omdat ze het juiste lichaamsgestel 

hebben: hun elementen zijn goed geordend, hun bloed is gelaten en hun 

                                                           
628 1543-druk, CCXCIJvb. 
629 1543-druk, CCXCIJvb. 
630 1543-druk, CCXCIIvb. 
631 1543-druk, CXra. 
632 1543-druk, CXra. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven


243 
 

toornige kracht is rustig.633 Die vorm van gelatenheid, die de vrouwelijke 

gelatenheid wordt genoemd, is lovenswaardig. Toch verdient ze zonder de 

genade van God niet zijn grootste beloning, want die gelatenheid vindt plaats in 

de mensen zonder dat ze er veel inspanningen voor hoeven te doen: 

Dz ist loebelich vnd is gůtt. Dan es ist nit grosses lones werdig für Gott / 

es werde dan überguldet mit rycher gnaden / Wanes ist eyn wyblige 

gelassenheit.634  

 

Anders is de mannelijke gelatenheid, die wel Gods grootste waardering krijgt. 

Die gelatenheid houdt in dat de toornige kracht niet rustig is, maar geleid moet 

worden door de mannelijke redelijkheid. Dan is de toornige kracht edel van aard, 

zoekt ze steevast naar het beste en leidt ze aldus tot het allerhoogste: 

Eynn gůtt mensche sol haben eyn maenliche gelassenheit / vnd die ist 

loenber in hoeher seligkeit / das ist da die maenliche redelichkeit regerett 

die zornliche krafft in gotlicher gelassenheit. […] Wann die zornliche 

krafft in der selen ist ein edel krafft / ist sie alleyn maenlich / wann sy ist 

eyn grosse hülffe der redelicheit zů den hoehen dingenn  da die sele na 

jren hoechsten vnd na jrem besten ist jagende.635  

 

Dat streven vanuit de edele ziel naar het allerhoogste en alleredelste is logisch 

en wordt geïllustreerd aan de hand van een gelijkenis. Edele jachthonden jagen 

immers ook niet op onedel vee: 

Man vindet etzliche edel jagehunde von irer edeler art dienent vnnd 

verstrecken alle jre krafft zu erfinden vnnd er volgen das edel wilt Aber na 

eynem vnedelen vehe willent sie keyn arbeit haben / Wann jre naturlich 

adel versmaet zů jagen das vnedel vehe.636 

 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe de mens zich moet gedragen als hij weerstand 

ervaart in zijn gelatenheid en God niet meer in hem wil of kan toelaten. Zo snel 

als hij dit gewaarwordt, dient hij zijn krachten te verzamelen om zijn gemoed in 

God te vernieuwen. Op die manier wordt het voor hem opnieuw mogelijk dat 

                                                           
633 De toornige kracht vormt één van de vier elementen en heeft als functie ervoor te zorgen dat 

de mens zich van slechte taken afkeert. Ruusbroec beschrijft deze kracht, zie het lemma tornich 

in het MNW en Wackers 2000, 179. 
634 1543-druk, CXrb. 
635 1543-druk, CXrb. 
636 1543-druk, CXrb. 
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God in hem komt. Daarbij is het belangrijk dat hij voor ogen houdt dat God hem 

niet vergeten is, ook wanneer hij in zijn lijden op de proef wordt gesteld. Dat 

doet God met eenieder die hij liefheeft. Zij die uitverkoren zijn, zullen daarbij 

het zwaarste lijden, maar uiteindelijk ook Gods grootste beloning ontvangen. 

Gelatenheid in lijden behaagt God immers ten zeerste. Het is voor hem zoals de 

zoete gezangen van de Heilige Geest begeleid met een zoet harpspel: 

Gelassenheit in liden ist vor got ein soesse singende harffe / vnd ein soeß 

seyten oder snaren spyl / Wann vff iren seiten (Dz ist vff der selen krefften) 

synget so süsse sanck der heilge geist / in ynnicher andacht / dz 

soeßlichen jre stymmen in de oebersten vatters oren indringent / so isse 

in eynre verborgener innerlicher stilheit […]637 

 

De mensen die in deze gelatenheid zullen volharden, zullen naar het voorbeeld 

van Christus en de martelaren als hemelse ridders worden beschouwd: ‘Nů 

mircke fürbaß wie die gelassen lydende menschen synt die goetliche ware 

werdige ritter Christi […].’638 In zwaar lijden standvastig en gelaten blijven is de 

eerste en hoogste vorm van gelatenheid die de gelovigen kunnen nastreven.  

Niet alle gelovigen kunnen evenwel ridders in dienst van God zijn. Voor wie 

het ridderschap niet haalbaar is, bestaat er een andere vorm van gelatenheid die 

minder hoog gegrepen is. Met die gelatenheid stelt de mens zich als knecht 

onder God en verricht hij barmhartige werken: 

sunder er weiß woll dz du vnwertich byst zu eynem ritter Christi / vnnd 

jm so werdigen künnick füget nit eyn vnwerdich verzagert ritter / Aber 

doch seyne künnickliche hoff ist weyt vnd groß / vnd hat mancher hant 

wonunge / Wiltu nit vnder die edelen hohen geboren ritter geordnet 

werdenn / so biß inn seym hoff ein stalknecht / oder eynn für blaisser / 

vnd diene mit küchen meden / du solt für blassen mit gebede deyn 

andacht antzunden / vnd kochen die spyß der jnnicheit / vnd üben dich 

in barmhertzichen werckenn /639  

 

Daarbij wordt beklemtoond dat de ingesteldheid waarmee de werken worden 

beoefend van bijzonder belang is: ‘Wann gott will alle deyne werck ordelen vnnd 

                                                           
637 1543-druk, CXvb. 
638 1543-druk, CXvb. 
639 1543-druk, CCXCIva. 
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belonen na der meynungen deins hertzen’.640 Wie de werken met andere 

woorden met de verkeerde intenties uitvoert, zal niet tot God kunnen komen en 

zijn beloning niet ontvangen. De mens moet zich bovendien ervan bewust zijn 

dat hij een lagere vorm van gelatenheid nastreeft, omdat hij voor de hoogste 

vorm onbekwaam geacht wordt:  

dyne liebe ritter wandelen zwischen dorne vnd distelen in dem engen 

harten wege Aber ich dyne funde vnnd dyne fürblasez wandel zwischen 

rosen vnd blomen / in dem weiden vnd senfften wege / Jch bekennen wol 

das du mir zeitliche genůgsamheyt gebest / dat thůstu vß deiner 

vaetterlicher vorsichtigkeit / wann du bekennes mich dyn siech kint […]641 

 

Helemaal aan het einde van kapittel 11 wordt een derde vorm van gelatenheid 

besproken:    

Noch ist ein gelassenheyt / Das ist das einn gůtwillich hertz sich neiget so 

teiff in gehorsamkeit / das es nit wil leben uß im selber / sonder es lebet 

vnd wircket al sein werck vß heyligen rat eyns erluchten geistlichen  

beichtuatters /642  

 

Die gelatenheid bestaat erin dat de mens zich zo diep in gehoorzaamheid 

overgeeft en niets anders wil dan de heilige raad van zijn geestelijke biechtvader 

volgen. In deze vorm van gelatenheid heeft de mens zijn eigen wil volledig 

opgegeven, waardoor God in hem kan werken. Op die manier blijft hij van de hel 

gespaard en zal hij in de hemel terechtkomen: ‘Diß ist eyn sicher weg zů den 

hymelreich […] Aber einem willosen menschen ist der weg der hellen 

beschlossen / […] Nu vertzie eygen willens / so wirt dir kein helle nummerme / 

wan wo der mensch seyns selbs vßgeet / da geet got in /’.643 Ter bevestiging van 

die idee wordt Bernardus aangehaald: ‘Wan S.Bern. spricht / Jn der hellen 

brennet nit dan eygen wil /’.644 

 

Kapittel 12 is met 66 tekststukken beduidend minder uitgebreid dan het 

voorgaande kapittel. In de eerste regels wordt kort teruggeblikt op de uitwendige 

                                                           
640 1543-druk, CCXCIva. 
641 1543-druk, CCXCIva-b. 
642 1543-druk, CCXCIJva. 
643 1543-druk, CCXCIJva. 
644 1543-druk, CCXCIJva. 
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gelatenheid die als voorbereidende fase voor de inwendige gelatenheid dient. 

Over de inwendige gelatenheid worden vervolgens enkele korte mededelingen 

gedaan: niemand kan accuraat over deze gelatenheid spreken omdat hun tongen 

ertoe niet in staat zijn; veel mensen denken dat ze al deze gelatenheid bezitten, 

maar dat is helemaal niet zo; het is mogelijk voor de mens om deze vorm van 

gelatenheid te bereiken, maar dan moet die van alle eigenliefde afstand hebben 

genomen.645 In feite vormt de inwendige gelatenheid niets anders dan de laatste 

opstap naar de mystieke eenheid met God, zoals de volgende citaten uit dit 

kapittel laten zien: 

Hie vellet ab die liebe der creaturen / Vnd in dem überwunderdenn 

wunnder des geystes da er oben alle synlichenn vnd vernunfftigen 

begriffenn wirt gefoertt vnnd übernommen von Got in seynem 

wunderlichenn leichte (das der geyst württ erhabenn oben nature / vnnd 

über sich selber / auß naturlicheytt inn gotformicheytt) dar wirtt der geist 

vom liechten liechteloß / von bekennen bekenloß / von lieb liebloß.646 

 

Vnd also wirt er vffgetzogenn in gottes großheit / das er sich selber 

entfinckt in seyn kleinheit / wan er findet nit in sich eyn naturliche 

mügelicheyt / die gerachen moege zů dem begriff.647 

 

Er wirt in got puir lauter verklaeret / veredelt / vnd  überformet in 

gelicheit der gotformicheit / vnnd doch in der hoher nacheit verlust er 

nummer seyner geschaffenheit.648  

 

Er bekennet wol / were er entblost / gefreyet vnd gesundert von allen 

materien / so moecht er stain blos vnd luter sonder mittel vnd zůfall in 

seynem edelsten stait /649  

 

                                                           
645 Zie de volgende citaten, 1543-druk, CCXCIJvb-CCXCIIJra: ‘Von diser hoher inner gelassenheit 

zů sprechen gebricht allen zungen’; ‘alle die ingeen sullen in dijsen lauteren grunt / die můssen 

vonn not sachen erst abwerffen eygen liebte /’ en ‘Ouch ein theil geistlich scheynende leüte 

gefallent ihnn selber also wol / das sie so vil vnd so groß von in selber haltent / das sie wenent 

inn irer besessener vnd geeyengtschafter heylicheyt den ersten weg durch brochen zů haben / 

Vnd sie steent noch von vssen vnd von innen vol eygentschafft vnd ires selbes vngestorbenheyt’. 
646 1543-druk, CCXCIIJrb-va. 
647 1543-druk, CCXCIIJva. 
648 1543-druk, CCXCIIJvb 
649 1543-druk, CCXCIIIJra. 
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Wie de inwendige gelatenheid bereikt, wordt zonder middel in God opgenomen 

en met hem verenigd. De beschrijvingen van die mystieke opname in God 

vormen de kern van het kapittel. De tekst besluit met een aanmoediging aan de 

lezer om steevast gelaten te zijn. 

 

4.2.3. Analyse en vergelijking met de ontleningen aan Vanden 

twaelf dogheden 

Op basis van de voorgaande beschrijving van de kapittels 11 en 12 mag duidelijk 

zijn dat ze allebei zowel thematisch als stilistisch grondig verschillen van de 

hoofdstukken die op Vanden twaelf dogheden zijn gebaseerd. Vooraleer ik echter 

de kapittels 11 en 12 met kapittel 14 vergelijk, wil ik eerst ingaan op de laatste 

vorm van gelatenheid in kapittel 11, die mijns inziens afwijkt van de rest van 

beide kapittels. Naar mijn mening stonden de uiteenzettingen over die vorm van 

gelatenheid niet in de legger van de omwerker en heeft hij ze zelf toegevoegd. 

Verschillende elementen wijzen namelijk erop dat deze gelatenheid van de 

overige twee losstaat. Ten eerste wijkt de bespreking van de laatste vorm van 

gelatenheid af van het stramien dat eerder wordt gelegd. De eerste twee vormen 

van gelatenheid, die elk uitvoerig worden toegelicht, betreffen de ridders en 

stalknechten van God, maar de derde vorm, die slechts kort wordt besproken, 

wordt niet aan een specifieke functie onder God gekoppeld. Op die manier past 

deze laatste vorm van gelatenheid niet echt in de opsomming die de omwerker 

geeft. Ten tweede zijn er in feite te weinig verschillen tussen de tweede en derde 

vorm van gelatenheid om ze als aparte vormen te benoemen: in algemene 

termen stellen beide dat goede werken in dienst van God moeten worden gedaan 

om tot gelatenheid te komen. De derde vorm van gelatenheid legt daarbij net 

iets meer nadruk op het opgeven van de eigen wil om zo tot God te komen.  

Op basis daarvan krijg ik de indruk dat de laatste vorm van gelatenheid door 

de omwerker zelf is toegevoegd en gemodelleerd is naar wat in Vanden twaelf 

dogheden staat, waar de opgave van de eigen wil de centrale idee vormt. Zo staat 

in één van die passages waarvan ik vermoed dat ze door de omwerker zelf is 

toegevoegd het in Vanden twaelf dogheden al aangehaalde citaat van Bernardus 
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over de eigen wil die in de hel brandt.650 Ook de verdere uitwerking van de 

koppeling tussen de eigen wil en de hel strookt met wat in Vanden twaelf 

dogheden staat.651 Daarbij is in de uitleg over deze gelatenheid de verzien-

terminologie ingezet, terwijl in de uiteenzettingen daarvoor op één uitzondering 

na telkens voor de lassen-terminologie is geopteerd.652 Ook het beeldgebruik 

stemt overeen met dat in Vanden twaelf dogheden, waarbij de mens uit zichzelf 

moet gaan om God in hem te laten komen.653 Bovendien past de vermelding dat 

de raad van de biechtvader moet worden opgevolgd goed binnen een eerder 

opgemerkte trend van de omwerker om het thema van penitentie ook bij de 

andere deugden nadrukkelijker aan bod te laten komen. Mij lijkt het dat de 

omwerker met deze extra vorm van gelatenheid de afstand tussen zijn mystieke 

bron en Vanden twaelf dogheden wilde verkleinen, zodat het publiek duidelijk 

voor ogen kon houden hoe het gelatenheid daadwerkelijk diende na te streven. 

De eerste vorm van gelatenheid die hij voorstelt, is sowieso slechts voor een 

kleine minderheid van zijn publiek haalbaar: gelatenheid in lijden is enkel 

mogelijk voor exceptionele mensen. De tweede vorm van gelatenheid is wel voor 

de gewone mens toegankelijk, maar zoals al gezegd ligt de nadruk daarin niet 

echt op het opgeven van de eigen wil. Door een derde vorm toe te voegen die 

geheel in overeenstemming is met wat het publiek in kapittel 14 nog zal lezen en 

daarbij expliciet aan te geven dat dit de zekere weg tot de hemel vormt, moedigt 

de omwerker het publiek aan om voor deze weg te kiezen en is een eventuele 

discrepantie tussen beide bronnen weggewerkt. Op die manier heeft de 

omwerker dus een overgang gecreëerd tussen de ontleningen aan zijn mystieke 

bron en die aan Vanden twaelf dogheden. 

De rest van de kapittels 11 en 12 zijn volgens mij wel nagenoeg volledig aan 

één externe mystieke bron ontleend. De uiteenzettingen vertonen verschillen 

ten opzichte van de ontleningen aan Vanden twaelf dogheden en laten zien dat 

de omwerker op een verschillende manier met beide bronnen is omgegaan. 

                                                           
650 1543-druk, CCXCIJva: ‘Wan S.Bern. spricht / Jn der hellen brennet nit dan eygen wil’. 
651 1543-druk, CCVCIJva: ‘Nu vertzie eygen willens / so wirt dir kein helle nummerme’. 
652 Zie het citaat in de vorige voetnoot. 
653 1543-druk, CCVCIJva: ‘wan wo der mensch seyns selbs vßgeet / da geet got in’. 
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Een eerste verschil bestaat erin dat in de bron van deze kapittels mystieke 

onderwerpen uitgebreid worden behandeld. Dat vormt een contrast met Vanden 

twaelf dogheden, waarin de mystiek weliswaar aan bod komt, maar niet zo 

expliciet als in de andere bron. Wevel heeft het bijvoorbeeld over het sterven in 

God en de mens die zichzelf moet opgeven zodat God in hem kan gaan, maar de 

mystiek neemt bij hem geen centrale plaats in zoals in de andere bron die de 

omwerker heeft gebruikt. De ontleningen aan die bron moeten in de context van 

de mystieke renaissance worden geïnterpreteerd. De kapittels over penitentie en 

ootmoed lieten zien dat de omwerker mystieke accenten aan zijn ontleningen 

aan Vanden twaelf dogheden heeft toegevoegd. Voor het thema van gelatenheid 

heeft de omwerker het duidelijk anders aangepakt door geen kleinschalige 

ingrepen door te voeren, maar wel een groter stuk uit een mystieke tekst te 

integreren. De opsplitsing in twee soorten gelatenheid is vanuit dat perspectief 

veelbetekenend. De uitwendige gelatenheid is de vorm van gelatenheid die de 

mens in het hier en nu dient na te streven. Wanneer hij daarin slaagt, kan hij een 

stap verder zetten en tot de inwendige gelatenheid komen. Daar zal hij God in 

de mystieke eenheid ontmoeten. 

Een tweede verschil betreft de omgang met de beeldspraak in de brontekst. 

Beeldspraak is in de ontleningen aan Vanden twaelf dogheden vaak weggelaten, 

maar in de ontleningen aan de mystieke tekst is ze opvallend genoeg behouden. 

In de tekst gaat het onder meer over de edele jachthonden die enkel op edele 

prooien jagen en de Heilige Geest die bij gelatenheid in lijden op de harp speelt 

en daarbij zoete gezangen voortbrengt die tot Gods oor reiken. Dat zijn zaken 

die de omwerker in zijn ontleningen aan Vanden twaelf dogheden normaliter net 

consequent wegliet. Vermoedelijk kan die verschillende handelswijze ook in het 

licht van de toe-eigening van de mystieke boodschap worden beschouwd. 

Mogelijkerwijze wilde de omwerker het kader waarin dit beeldgebruik 

gehanteerd werd niet achterwege laten, omdat het een voorbereiding op de 

mystieke uiteenzettingen vormt. In Wevels tekst daarentegen waren dergelijke 

uitgebreide mystieke passages afwezig en dienden de vele voorbeelden als 

illustratiemateriaal, niet als voorbereidend kader op de mystiek. Dat is een 

duidelijk verschil met de mystieke tekst en zou kunnen verklaren waarom de 

omwerker op een verschillende manier met beide teksten is omgegaan. 
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Een derde verschil is de aanwezigheid van autoriteitsfiguren. De tekst 

verwijst naar autoriteiten als Paulus, Augustinus, Bernardus en Benedictus, maar 

ook naar niet bij naam genoemde profeten. Daarnaast wordt ook melding 

gemaakt van Bijbelse figuren zoals Job, Jona en Jakob. Dergelijke verwijzingen 

heeft de omwerker in zijn ontleningen aan Vanden twaelf dogheden nochtans 

frequent weggelaten. Net zoals bij het voorgaande kan ook hier worden 

geopperd dat het behoud van de autoriteitsverwijzingen en de Bijbelse figuren 

deel uitmaakt van het voorbereidende kader om tot de mystieke uiteenzettingen 

te komen. Waar het de omwerker bij de ontleningen aan Wevel overbodig leek 

om de autoriteitsfiguren uit zijn tekst als ondersteuning of legitimering over te 

nemen, is dat bij de ontleningen aan de mystieke tekst anders. Het zou kunnen 

dat het net die mystieke aard van de tekst is die de omwerker ervoor heeft doen 

opteren om die vermeldingen in zijn tekst over te nemen. De mystiek moet 

omzichtig worden benaderd en dat lijken de verwijzingen naar de genoemde 

autoriteiten en Bijbelfiguren te ondersteunen. De integratie van deze twee 

hoofdstukken in de Leren kan dus als een mystieke aanvulling op de ontleningen 

aan Vanden twaelf dogheden worden beschouwd. Op die manier heeft de 

omwerker het thema van gelatenheid nadrukkelijker aan de mystieke 

renaissance aangepast dan bij zijn toe-eigeningen van penitentie en ootmoed. 

 

4.3. Analyse kapittels 4, 22 en 23 

4.3.1. Inleiding 

De kapittels 4, 22 en 23 hebben als gemeenschappelijke factor dat ootmoed en 

gelatenheid allebei in de titel voorkomen.654 Dat is een verschil ten opzichte van 

Vanden twaelf dogheden. Waar Wevel met zijn tekst tot doel had de deugden 

afzonderlijk en stelselmatig te bespreken, heeft de omwerker in de Leren ook 

hoofdstukken geïntegreerd waarin de deugden samen worden behandeld.  

                                                           
654 Zie respectievelijk ‘Von eyns gestorben menschen diemütigkeit / gedůlt vnd gelassenheit / 

Vnd von etligen zeichen das er nit bedrogenn werde’ (4), ‘Vnd saget wie wir vnse aussere vnd 

inwendige kraefft got sollen gefangen geben / Alle werck mit vnd durch got demütigklich vnd 

gelassenheit wircken / Vnd wie wir vns halten sollen in den gaben vnnd visitatien gotz’ (22) en 

‘Wie man vswendige wercken in Got wircken / vnde altzeit weder in got keren vnd bleiben sol 

/ durch otmütige gelassenheit aller dinge’ (23). 
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Kapittel 4 is net zoals de kapittels 11 en 12 op een tot nog niet geïdentificeerde 

bron gebaseerd. Ampe (1966a & 1966b) is van mening dat het kapittel volledig 

ontleend is aan één tekst en ook hier ziet hij overeenkomsten met de 

terminologie en thema’s die in Van een stervenden leven zijn ingezet.655 Net zoals 

bij de voorgaande paragraaf vergelijk ik die tekst niet met kapittel 4, omdat de 

overeenkomsten mijns inziens te vaag zijn. Aan de hand van een inhoudelijke 

analyse wil ik opnieuw proberen te achterhalen waarom de omwerker deze tekst 

in zijn Leren heeft geïntegreerd en hoe de inhoud ervan zich verhoudt tot de 

visie op gelatenheid in de stukken uit Vanden twaelf dogheden.  

Van de kapittels 22 en 23 is wel geweten op welke teksten ze zijn gebaseerd. 

Beide komen voor in de al aangehaalde veertiende-eeuwse Codex Vindobonensis 

2739 en zijn door de kopiist van de tekst toegeschreven aan Tauler. Kapittel 22 

is gebaseerd op Dit sint gůde leren vnd sunderlichen wisen, die got dem tauler gab 

zů eyme snodin menschen, dem deze sunderlich not war. Kapittel 23 bestaat uit 

ontleningen aan Dit gehoret zu der selber reden sinen kinderen. Omdat hier in 

beide gevallen wel een tekstgetuige van de bron waarop deze kapittels gebaseerd 

zijn voorhanden is, ga ik bij de kapittels 22 en 23 volgens het eerder gebruikte 

stramien te werk. Daarbij bekijk ik aan de hand van de schrijfactiviteiten hoe de 

omwerker zich zijn brontekst heeft toegeëigend en hoe hij die met eigen 

uiteenzettingen heeft aangevuld. 

 

4.3.2. Kapittel 4 

4.3.2.1. Inhoudelijke beschrijving  

Zoals in de inleiding bij dit deel vermeld, behoort kapittel 4 tot de kapittels in 

de Leren die een meer globaal beeld geven over hoe deugdzaam te zijn. Dat is 

duidelijk merkbaar aan de inhoud van de tekst, waarin niet één specifieke deugd 

aan bod komt, maar een parallel wordt getrokken tussen iemand die de 

natuurlijke dood is gestorven en iemand die in God is gestorven. Over die eerste 

persoon kunnen drie zaken worden gesteld: hij bevindt zich in de aarde, de 

mensen kunnen met hun voeten op hem stappen en zijn lichaam gaat teniet. Die 

zaken zijn ook geldig voor iemand die in God is gestorven. Ten eerste plaatst die 

                                                           
655 Zie Ampe 1966a, 164 en Ampe 1966b, 176-177. Daarnaast wijst Ampe erop dat kapittel 4 en 

kapittel 33 allebei hetzelfde citaat uit Paulus (Kol: 3,3) bevatten. 
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persoon zich in een grondeloze ootmoed onder God en alle mensen. Ten tweede 

verdraagt hij dat anderen hem met de voeten treden en ontvangt hij alle schande 

en lijden zonder klachten en wraakgevoelens. Ten derde zweert hij al het 

lichamelijke en tijdelijke af en geeft hij zich volledig over aan de goddelijke wil.  

De tekst verwijst vervolgens naar Paulus en Petrus, die allebei aangeven dat 

het voorbeeld van Christus moet worden gevolgd om in God te kunnen sterven.  

das wir recht gestorben sein mitt Christo Jesu an dem creutz / der on alle 

hilff vnd troist van innen vnd von aussen / verlassenn hienck in seyner 

hochster not / vnd vffgab seinen geist in die hende seins hemelschen 

vatters. Von disen menschen spricht S. Paulus / Ir seindt gestorben vnd 

euwer leben ist verborgen mit Christo in got656 

 

Sant Peter ein ware nach folger vns Herren sprichtt / Der nye sünd getede 

/ der ist gestorbenn für vns / vnd hat vns eyn exempel gelassen das wir 

seyn süß trydt sollen nachfolgenn.657  

 

Vervolgens worden drie dingen genoemd die erop wijzen dat de gelovige de 

juiste weg naar God bewandelt en niet door valse profeten misleid wordt. Het 

eerste teken bestaat uit het besef dat de gelovige berouw moet hebben over zijn 

zonden en biecht en penitentie moet doen volgens wat de Heilige Kerk hem 

opdraagt. Op die manier kan God zijn genade opnieuw in hem laten werken. Het 

tweede teken vormt de wil om naastenliefde te beoefenen. De gelovige dient zijn 

naasten zowel op lichamelijk als geestelijk vlak zoveel mogelijk te helpen. Het 

derde teken is de gewaarwording van de sterke begeerte om het voorbeeld van 

Christus na te volgen.  

Daarnaast zijn er nog drie andere tekenen die illustreren dat de genade van 

God bovennatuurlijk in de gelovige aanwezig is. Het eerste teken is dat de 

gelovige zijn vijanden liefheeft. Het tweede teken is dat de mens God zo liefheeft 

dat hij begeert dat God zijn wil niet alleen in hem maar in alle mensen zal 

volbrengen. Het derde teken is dat de mens God zo liefheeft dat hij begeert te 

sterven om zo zonder middel met God verenigd te kunnen worden. Die 

vereniging zonder middel kan immers enkel plaatsvinden nadat de mens de 

lichamelijke dood is gestorven: ‘[…] das er den naturlichen todt begert zu sterben 
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/ vff das er vereinigt werde mit gott on mittel. Wann er bekennet woll das die 

vereinung onn mittell nit mag besteen noch gescheen / dan durch den leiplichen 

todt’.658 De tekst besluit met een citaat van Paulus waarin hij vraagt van zijn 

lichaam verlost te worden: ‘wie sant Paulus spricht / Wer sol mich vnseligen 

menschen entbynden von dem kerker des leichams?’659 

 

4.3.2.2. Analyse en vergelijking met de ontleningen aan Vanden twaelf 

dogheden 

In kapittel 4 kunnen dezelfde verschillen ten opzichte van de ontleningen aan 

Vanden twaelf dogheden als in de kapittels 11 en 12 worden onderkend, zij het 

minder sterk en nadrukkelijk uitgesproken. Ten eerste is er aan het einde van 

kapittel 4 de vermelding van de mystieke vereniging zonder middel. Door die 

aan het einde van het kapittel te plaatsen, wordt ze in feite als het 

culminatiepunt van de uiteenzettingen over gelatenheid wordt gepresenteerd. 

In Vanden twaelf dogheden en in de ontleningen aan Wevels tekst in kapittel 14 

in de Leren kan iets dergelijks niet worden onderkend. Mystieke uiteenzettingen 

over het sterven in God zijn weliswaar in Wevels tekst aanwezig, maar ze nemen 

er zoals eerder aangegeven geen centrale plaats in. 

Ten tweede is er de gelijkenis waarbij de natuurlijke dood wordt vergeleken 

met het sterven in God. In vergelijking met de beeldende uiteenzettingen uit de 

kapittels 11 en 12 is deze gelijkenis vrij pover, maar in het licht van de getraceerde 

toe-eigeningsstrategieën in Vanden twaelf dogheden is het behoud ervan 

veelbetekenend. Waarschijnlijk kan in navolging van de analyse van de kapittels 

11 en 12 worden gesteld dat de opstap naar de mystieke idee ervoor gezorgd heeft 

dat deze gelijkenis is gehandhaafd.  

Ten derde is er het behoud van de autoriteitsfiguren. Ook dat is iets wat in 

de ontleningen aan Vanden twaelf dogheden zelden gebeurde, maar wel al in de 

kapittels 11 en 12 werd opgemerkt. Het is mogelijk dat het de omwerker bij de 

integratie van mystieke uiteenzettingen aangewezen leek om uitspraken van 

autoriteiten over te nemen en zo de inhoud van meer mystieke kapittels te 

ondersteunen. 
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4.3.3. Kapittel 22 

Kapittel 22 bestaat uit 50 tekststukken. De tabel hierna biedt een overzicht van 

de verschillende schrijfactiviteiten.  

Schrijfactiviteiten in kapittel 22 

Schrijfactiviteiten Bron Dit sint gůde 

leren vnd 

sunderlichen wisen… 

Nieuwe stukken 

Compileren 42  

Bewerken 6  

Weglaten 5  

Creëren  1 

Toelichten  1 

 

Op basis van deze tabel kunnen meteen enkele verschillen worden geformuleerd 

ten opzichte van de toe-eigenings- en integratiestrategieën van Vanden twaelf 

dogheden in de Leren. In de eerste plaats laat het bijzonder hoge aantal 

gecompileerde tekststukken zien dat de omwerker zijn nieuwe brontekst, Dit 

sint gůde leren vnd sunderlichen wisen, die got dem tauler gab zů eyme snodin 

menschen, dem deze sunderlich not war, heel getrouw heeft overgenomen. Vijf 

tekststukken, die zich allemaal aan het einde van de tekst bevinden, heeft hij 

niet in zijn kapittel geïntegreerd. Mogelijk beschikte hij niet over de volledige 

versie van de tekst en is dat de reden waarom het slot niet in kapittel 22 

voorkomt. Daarnaast komt de omwerker heel weinig zelf aan het woord: slechts 

twee tekststukken heeft hij zelf geschreven: de titel en het overgangsstuk met 

het vorige kapittel. 

Bij de bespreking van dit kapittel is het weinig zinvol om de schrijfactiviteiten 

afzonderlijk toe te lichten. Uit mijn vergelijking blijkt namelijk dat er geen 

significante patronen in de toe-eigeningsstrategieën van de omwerker te 

onderkennen zijn, behalve dan zijn getrouwe omgang met zijn bron. Af en toe 

voegt hij een verduidelijking toe of kiest hij voor een detailaanpassing ten 

opzichte van zijn bron, maar duidelijke trends zoals hiervoor zijn afwezig. 

Bovendien is het niet bekend op welke tekstgetuige de omwerker zich gebaseerd 

heeft en andere afschriften van Dit sint gůde leren vnd sunderlichen wisen, die ter 

vergelijking zouden kunnen dienen zijn niet voorhanden. Het is daarom nuttiger 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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om de inhoud van dit kapittel te bekijken en net zoals in de vorige paragrafen 

proberen te achterhalen waarom de omwerker deze tekst in zijn uiteenzettingen 

in de Leren heeft geïntegreerd zonder veel daaraan aan te passen.  

 

4.3.3.1. Inhoudelijke beschrijving 

Kapittel 22 is net zoals kapittel 4 niet op een specifieke deugd of deugden gericht, 

maar gaat in op verschillende aspecten van het na te streven deugdzame leven. 

De titel biedt al een eerste inkijk in die verschillende aspecten die de omwerker 

in navolging van zijn bron bespreekt: ‘Vnd saget wie wir vnse aussere vnd 

inwendige kraefft got sollen gefangen geben / Alle werck mit vnd durch got 

demütigklich vnd gelassenheit wircken / Vnd wie wir vns halten sollen in den 

gaben vnnd visitatien gotz’.660 Drie kernzaken kunnen daarin worden 

onderscheiden: hoe de mens zijn uitwendige en inwendige krachten in dienst 

van God moet stellen, hoe hij ootmoedig en gelaten zijn werken in God moet 

uitvoeren en hoe hij zich in de gaven en bezoekingen van God moet gedragen. 

Via een korte samenvatting van het kapittel licht ik die zaken hierna toe. 

Het kapittel opent met de centrale gedachte dat wie een vriend van God wil 

worden zowel uiterlijk als innerlijk zijn eigen wil moet beteugelen. In alles wat 

hij doet of laat moet de mens zoals Christus kunnen zeggen dat het niet zijn wil 

maar die van God is die moet geschieden. In de uiterlijke werken die nu eenmaal 

moeten gebeuren, is het belangrijk dat de mens zich ootmoedig en gelaten 

gedraagt en zich volledig aan God overgeeft: 

C| Aber ir den wercken (als sie vmmers moissen sein) sol der mensch dar 

in gotz schaerp warnemen / vnd dz seine dar in verliesen mit fleyß / 

Willen vnd moessen die vßwendige werck ye sein / so moß man die thůn 

loeßlich nitt eygenschafflich / nit dügentlich noch dencklich / sonder 

gelassenlich oetmüdelig / stillich vnd armelig / Nit vß thůgen oder 

vermügen / oder vß eigen haben oder willen / sonder in eyner gelassener 

weysen in gotz willen661 

 

Als hij dat niet doet, zullen die werken voor hem geen enkel nut hebben. 

Hetzelfde geldt voor de innerlijke werken. Daarbij wordt aangegeven dat het 
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voor de mens veel nuttiger is om zich op een wezenlijke en vormelijke manier in 

Christus’ leven en lijden te oefenen dan enkel op een onwezenlijke wijze bij die 

beelden stil te staan:  

Das man die beilde vns herren lebens vnd leydens nemet vnnd übet in 

wesenlichen vnd formlicher weysenn / das ist hunder tausentwerff nutzer 

vnd fruchtbarer / dan allein in beiltlicher vnweselicher wysen.662  

 

De mens moet ervoor kiezen om zichzelf te verliezen en uit zichzelf te gaan, 

zodat God in hem kan binnengaan. De mens mag die openbaring van God niet 

kiezen of verkiezen; wel mag hij ze nutten, maar niet gebruiken. In ieder geval 

is het essentieel dat de mens zich in ootmoed, liefdevolle vrees en gelatenheid 

in God overgeeft. De mens moet alles van God ontvangen en alles weer aan hem 

opdragen, zonder iets met eigen wil te willen bezitten. Wanneer hij bijvoorbeeld 

iets van God ontvangt en zich opnieuw in de dagelijkse wereld moet begeven om 

te eten of te werken, dan moet hij de gaven van God daar laten zonder ze zich 

eigen te willen maken: 

Darumb wen du sunderlingen gůt von got entfangen hast / vnd vßwartz 

můß keren / Es sie zů essen / oder zů wircken / so last got sein gaben / 

vnd behalten keine bildunge dar ab / Laß alles den des es ist / vnnd schaff 

du dein ding slechtlig / redelich / einfeltig snel dich weder inwertz.663  

 

Uit alle uiterlijke werken moet hij de allerootmoedigste kiezen en zich onder 

God plaatsen. Hoe meer de mens zichzelf verloochent, hoe dieper hij in God kan 

verzinken. Niemand heeft de geschikte woorden om over die edele ervaring te 

praten, zoals ook niemand over de juiste woorden beschikt om onder woorden 

te brengen wat het betekent als iemand zijn eigen wil boven alles verkiest. Dat 

Lucifer tot duivel is verworden, is niet louter aan diens hovaardij te wijten, maar 

aan iets wat nog bozer en erger is: het behoud van de eigen wil. Eenieder kan 

dus even zwaar als de duivel vallen: 

Es wer boeser dan hoffart / Lucifers abkeir mag nitt eigentlich hoffart 

heischen / er was vil arger vnd boeser / Also mügt der mensch so 

schedelich da vallen als der teufel.664 
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Daarom moet de mens zich volledig op God richten en op zijn goedheid 

vertrouwen, zodat hij nooit bedrogen zal worden.  

 

4.3.3.2. Analyse en vergelijking met de ontleningen aan Vanden twaelf 

dogheden 

Enkele zaken uit deze inhoudelijke uiteenzettingen corresponderen met 

elementen die de omwerker eerder in zijn toe-eigening heeft geïntegreerd en die 

in Vanden twaelf dogheden niet altijd zo nadrukkelijk aanwezig bleken. Ten 

eerste is er de rol van de dagelijkse realiteit en hoe de mens zich daarin moet 

gedragen. In de kapittels over ootmoed in de Leren kon al worden vastgesteld 

dat de omwerker het belangrijk vond om aspecten van het alledaagse leven aan 

te kaarten. Zo heeft hij het bijvoorbeeld over hoe de mens zich ootmoedig moet 

gedragen als hij ergens te gast is, aan tafel zit, zich kleedt, praat, wandelt en met 

mensen omgaat. In Vanden twaelf dogheden worden die aspecten in het kapittel 

over ootmoed niet genoemd. Ook in kapittel 22 van de Leren verwijst de 

omwerker via zijn externe bron naar de dagelijkse realiteit: bij het eten, slapen, 

liggen of zitten moet de mens niet het eigen comfort of de eigen zin willen 

dienen, maar de geest. Die idee komt wel al naar voren in het kapittel over 

gelatenheid in Vanden twaelf dogheden en de omwerker heeft ze ook al in zijn 

ontleningen in kapittel 14 overgenomen.665 Dat hij daarnaast nog eens een 

beroep doet op een externe bron, Dit sint gůde leren vnd sunderlichen wisen, en 

via deze tekst het opnieuw over de alledaagse realiteit heeft, getuigt naar 

analogie met wat hiervoor al werd aangegeven van een verhoogde aandacht voor 

dit thema. In alle aspecten van het leven dient de mens deugdzaamheid na te 

streven. 

                                                           
665 Zie voor het voorbeeld uit Vanden twaelf dogheden, Van Mierlo 1932a, 261-262: ‘Want hoe 

heilich dat onse werke schinen, si en heilighen ons niet also verre als si werke sijn, mer also 

verre als wi heilich sijn; ende <als wij> een heilighen gront hebben, heilighen wi al onse werke, 

het si eten, of drinken, of slapen, of spreken, of wat wi doen’. De omwerker heeft dit in de Leren 

als volgt overgenomen: ‘Wan wie heylig vnse werck sein / sie heyligen vns nit als werck / Aber 

so ferre wir selbst heylig seyn / vnd eynen heiligen grunt haben / so heyligen wir alle vnse werck 

auch essen schlaffen sprechen /  vasten beden was es sey’ (1543-druk, CCXCVIvb-CCXCVIJra). 
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Daarmee samenhangend is de uitgebreide aandacht die de omwerker schenkt 

aan hoe die uiterlijke werken moeten worden beoefend. Primordiaal is dat de 

mens dit doet vanuit de juiste ingesteldheid. Die opvatting zit ook in Vanden 

twaelf dogheden vervat, maar wordt door de omwerker nadrukkelijker en 

herhaaldelijk verankerd in zijn kapittel– en bij uitbreiding in zijn volledige tekst. 

Zowel voor Wevel als voor de omwerker gaat het om een essentieel thema, maar 

door de verhoogde aandacht die omwerker aan de uiterlijke werken schenkt, 

lijkt het voor hem des te belangrijker om te blijven benadrukken dat die werken 

en in feite alles wat de mens in zijn alledaagse realiteit doet vanuit de juiste 

innerlijke ingesteldheid moet gebeuren. Een bijkomend accentverschil is dat de 

omwerker in navolging van zijn externe bron ook herhaaldelijk aangeeft dat 

sommige werken noodzakelijk zijn. Door die explicitering sluiten de 

uiteenzettingen uit de Leren dichter bij het dagelijkse leven aan dan die uit 

Vanden twaelf dogheden. 

Daarnaast is er in dit kapittel opnieuw aandacht voor Lucifer. Deze duivel 

werd eerder al in de Leren genoemd, meer specifiek in het kapittel over ootmoed 

in een tekststuk dat de omwerker aan het Sarmoen van der omoedicheit heeft 

ontleend. In die ontlening heeft de omwerker het over hoe hovaardij ervoor 

gezorgd heeft dat Lucifer een duivel is geworden. Impliciet geeft hij te kennen 

dat zijn publiek deze ondeugd moet afzweren. Met zijn ontlening aan Dit sint 

gůde leren vnd sunderlichen wisen gaat de omwerker nog een stap verder: het is 

niet enkel hovaardij die ervoor gezorgd heeft dat Lucifer zijn plaats bij God 

verloor, maar nog iets veel ergers en kwaders: het behoud van de eigen wil. De 

ontleende passage eindigt met een sterke uitspraak: de mens kan even schadelijk 

vallen als de duivel. Waar in kapittel 10 nog een impliciete aanmaning stond, 

gaat het hier om een expliciete waarschuwing aan het adres van het publiek: wie 

net zoals Lucifer zijn eigen wil wenst te behouden, zal dezelfde zware val van 

God weg ondergaan. 

Ten slotte wordt er in kapittel 22 veel aandacht aan de mystieke 

eenheidservaring met God besteed. Dat komt overeen met wat hiervoor al bij 

een ander kapittel over gelatenheid werd vastgesteld: de omwerker vindt de 

kapittels over gelatenheid de uitgelezen plaats om uiteenzettingen over de 

mystieke eenheidservaring in te integreren. Een doorgedreven en voortdurend 
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streven naar ootmoed en gelatenheid maakt de mens inschikkelijk voor die 

mystieke eenheidservaring; toch mag de mens niet naar de openbaring van God 

verlangen, omdat hij zich anders opnieuw door zijn eigen wil laat leiden. 

De analyse van de ontleningen aan Dit sint gůde leren vnd sunderlichen wisen, 

die got dem tauler gab zů eyme snodin menschen, dem deze sunderlich not war in 

kapittel 22 van de Leren laat zien dat de omwerker voor een tekst gekozen heeft 

die ondervangt wat mogelijk voor hem in Vanden twaelf dogheden ontbrak of te 

weinig nadrukkelijk werd geformuleerd. De overkoepelende spiritualiteit blijft 

dezelfde als in Wevels tekst, maar bepaalde aspecten zijn expliciet verwoord of 

dieper verankerd dan in Vanden twaelf dogheden. De ingrepen van de omwerker 

sluiten aan bij bredere zestiende-eeuwse ontwikkelingen, iets waarop ik in 

paragraaf 4.4. Contextualisering terugkom. 

 

4.3.4. Kapittel 23 

Kapittel 23 bestaat uit 37 tekststukken, waarin de volgende schrijfactiviteiten 

kunnen worden onderkend. 

Schrijfactiviteiten in kapittel 23 

Schrijfactiviteiten Bron Dit gehoret zu 

der selber reden sinen 

kinderen 

 

Nieuwe stukken 

Compileren 33  

Bewerken 1  

Weglaten 2  

Creëren  1 

Toelichten  0 

 

De distributie van de schrijfactiviteiten in dit kapittel komt overeen met die van 

kapittel 22. Opnieuw heeft de omwerker bij de ontlening aan een externe bron, 

hier ‘Dit gehoret zu der selber reden sinen kinderen’, de meerderheid van de 

tekststukken gecompileerd. Uit mijn vergelijking blijkt dat in zijn omgang met 

deze bron geen significante patronen te traceren zijn: het gaat om 

detailaanpassingen waarin geen duidelijke trends kunnen worden onderkend. 

Naar analogie met de voorgaande paragraaf concentreer ik mij daarom op de 
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inhoud van de tekst en probeer ik te achterhalen waarom de omwerker die in 

zijn Leren heeft geïntegreerd. 

 

4.3.4.1. Inhoudelijke beschrijving 

De titel ‘Wie man vßwendige wercken in Got wircken / vnd altzeit weder in got 

keren vnd bleiben sol / durch oetmütige gelassenheit aller dinge’ laat zien dat 

het kapittel verder ingaat op een aspect dat in het voorgaande kapittel al centraal 

stond: hoe uiterlijke werken in God – en dus vanuit de juiste ingesteldheid – 

moeten worden beoefend.666 Het kapittel start met een verwijzing naar het 

bijbelverhaal in Lc 10, 38-42 waarin Christus de zussen Maria en Marta bezoekt. 

In de Leren staat dat de mens bij wie het gebeurt dat hij door het uitvoeren van 

uitwendige werken een Marta wordt zich moet inspannen om zich weer in 

zichzelf te keren en opnieuw een Maria te worden: 

WAnne es gefelt das man vmb redelicher sachen wille Marthe wyse vnd 

leben füren můß / vnd sich etwan vßwendig üben / so solmann sich vil 

sere wedersnellen vnd wederinkeren / vnd werden weder Maria667  

 

Op die manier maakt de omwerker meteen de kern van zijn kapittel duidelijk: 

wie zich enkel aan uiterlijke oefeningen overgeeft, zonder zich daarbij op God te 

richten, houdt zich op de verkeerde manier bezig. Die persoon moet zich 

opnieuw tot de kern van zijn ziel richten waar God altijd tegenwoordig is. Daar 

moet hij wachten in een voortdurende ernst en ootmoedige vrees en hij mag 

zichzelf niet willen behouden. Daarbij moet de mens zich ook inspannen om zijn 

verstand uit te schakelen en zich volledig onder God te plaatsen. De 

noodzakelijke werken moet hij weliswaar uitvoeren, maar tegelijk moet hij zich 

blijvend op God richten. Verder moet de mens ook het lijden van Christus 

dagelijks overdenken, niet op de doorsnee wijze, maar in een grote begeerte tot 

God zodat hij in liefde in God kan verzinken:  

Ouch soltu di pein vnd leyden vns heren taglich überdencken / nit in 

eyner gebrüchlicher weysen / sonder in eynen durchgan / in eyner grosser 

liebden in eyner insenckenden wysen / alles in eyn got meinen / vnd des 

großlichen begeren / Vnd ob dir begerung vntergehet / so soltu sere von 

Got begerenn vmb begeren / vnd ob liebte vndergeet vndd gesoelles dich 
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da in schwachenn / so soltu liebe erneüwen inn der liebe / vnnd sencken 

dich in die ewige leibe gotz.668 
 

Steevast moet hij voor ogen houden dat hij moet volgen wat God voor hem wil. 

In elke situatie moet hij zich ootmoedig en gelaten gedragen. Ook wanneer hem 

enig lijden overkomt, moet hij dat aanvaarden en in liefde en eer tot God willen 

lijden: 

fellet einig leiden vff eüch inwendig oder außendig / dz nement von got / 

vnd leydent dz auß im zů liebe vnd zu lobe /669 

   

4.3.4.2. Analyse en vergelijking met de ontleningen aan Vanden twaelf 

dogheden 

De inhoud van kapittel 23 is voornamelijk gericht op hoe de uiterlijke werken 

beoefend moeten worden. Centraal is de idee dat alle werken in ootmoed en 

gelatenheid moeten gebeuren en dat de mens zich volledig op God moet richten. 

Faalt hij in dat laatste, dan dient hij de werken te verlaten en zich exclusief op 

God te richten. Die boodschap stond ook al in Vanden twaelf dogheden centraal 

en de omwerker heeft ze via ontleningen daaraan herhaaldelijk in zijn Leren 

geïntegreerd. Dat hij ook op andere bronnen dan Vanden twaelf dogheden een 

beroep doet om dit thema te verwoorden, getuigt van een verhoogde aandacht 

voor dit thema. Hetzelfde accentverschil ten opzichte van de inhoud van Vanden 

twaelf dogheden dat in kapittel 22 werd aangetroffen kan ook hier worden 

onderkend: herhaaldelijk wijst de omwerker via ontleningen aan andere 

bronnen erop dat uiterlijke werken nu eenmaal noodzakelijk zijn. 

 

4.4. Contextualisering 

Zoals in de kapittels over penitentie en ootmoed bestudeer ik hier hoe het proces 

van de culturele transfer zich op het niveau van de spiritualiteit en dat van de 

communicatiestrategieën heeft voltrokken. Vastgesteld kan worden dat de 

recontextualisering van het thema gelatenheid uit Vanden twaelf dogheden 

weinig ingrijpend was. Getuige daarvan vormen de relatief getrouwe 

ontleningen aan kapittel 3 van Vanden twaelf dogheden: voor de omwerker was 
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het niet noodzakelijk om de uiteenzettingen van Wevel op thematisch vlak op 

een verstrekkende wijze aan te passen. Die bevinding correspondeert met de 

bredere zestiende-eeuwse context: gelatenheid bekleedde in de zestiende-

eeuwse religieuze debatten een veel minder centrale positie dan penitentie.  

Het feit dat gelatenheid in zes kapitteltitels wordt genoemd, suggereert 

evenwel dat dit thema om specifieke redenen toch heel belangrijk voor de 

omwerker was. Dat hij zich voor slechts één kapittel op Vanden twaelf dogheden 

heeft gebaseerd en voor de overige vijf op andere teksten, maakt de casus van 

gelatenheid bijzonder interessant: ze laat toe om na te gaan waarom en hoe de 

omwerker andere bronnen dan Wevels tekst ging gebruiken. Uit de bespreking 

van de kapittels over penitentie en ootmoed bleek al dat de omwerker zich af en 

toe op andere teksten had gericht, maar dat ging telkens om relatief beperkte 

ontleningen. In de kapittels 4, 11, 12, 22 en 23 daarentegen heeft hij andere teksten 

als centrale bron gebruikt en grote stukken daaraan ontleend. De analyse van 

die bronteksten – voor zover overgeleverd – laat zien dat de omwerker er veel 

getrouwer mee is omgegaan dan met Vanden twaelf dogheden. Het is goed 

mogelijk, zoals eerder door Ampe 1966b geopperd, dat Vanden twaelf dogheden 

voor de omwerker de basistekst vormde en dat hij zich op andere teksten heeft 

beroepen om bepaalde thema’s te illustreren of verder aan te vullen.670 Mijn 

analyses tonen dat die teksten specifieke invalshoeken of klemtonen bevatten 

die in Vanden twaelf dogheden niet zo nadrukkelijk aanwezig waren. Het is 

vermoedelijk vanuit die opzet dat de omwerker ze in zijn Leren heeft 

geïntegreerd. 

 

4.4.1. Spiritualiteit 

De analyse van de zes kapittels over gelatenheid laat zien hoe de omwerker het 

thema gelatenheid in zijn tekst heeft ingebed. In vergelijking met de kapittels 

over penitentie zijn er relatief weinig ingrepen gebeurd op thematisch vlak. Toch 

zijn er met betrekking tot twee specifieke thema’s enkele veranderingen te 

onderkennen: er is een verhoogde aandacht voor het thema van de uiterlijke 

                                                           
670 Ampe 1966b, 188. 
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werken in relatie tot de juiste ingesteldheid, en ook voor hoe de mens zich in de 

alledaagse realiteit moet gedragen en het antivoorbeeld van de duivel.  

Het thema van de uiterlijke werken in relatie tot de juiste ingesteldheid is 

niet nieuw ten opzichte van Vanden twaelf dogheden: Wevel thematiseerde al 

hoe de uiterlijke werken geen zin hebben als ze niet vanuit de juiste 

ingesteldheid worden beoefend. De omwerker heeft dit thema via ontleningen 

en zelfgeschreven tekststukken geïntensifieerd en nadrukkelijker in zijn tekst 

verankerd. Hij komt er regelmatig op terug en kapittel 23 is nagenoeg volledig 

aan dit thema gewijd.671 Nieuw ten opzichte van Vanden twaelf dogheden is dat 

de omwerker aangeeft dat het soms noodzakelijk is dat uiterlijke werken worden 

beoefend.672 Sterker dan Wevel expliciteert de omwerker dat beide zaken 

belangrijk zijn: de juiste ingesteldheid en het verrichten van uiterlijke werken.   

Tot datzelfde kader behoort ook de preoccupatie van de omwerker met de 

dagelijkse realiteit. Hij vermeldt niet enkel dat uiterlijk werken moeten worden 

beoefend maar ook meer dagelijkse activiteiten, zoals eten.673 Daarmee laat hij 

expliciet zien dat deugdzaamheid in alle aspecten van het dagelijkse leven moet 

worden nagestreefd. 

Net zoals in de voorgaande kapittels integreert de omwerker in zijn kapittels 

over gelatenheid ook passages over de hel. Uit Vanden twaelf dogheden neemt 

hij de eerder besproken koppeling van de hel aan de eigen wil over; aan een 

externe bron, Dit sint gůde leren vnd sunderlichen wisen, ontleent hij de 

                                                           
671 Dat blijkt in de eerste plaats uit de titel: ‘Wie man vßwendige wercken in Got wircken / vnd 

altzeit weder in got keren vnd bleiben sol / durch oetmütige gelassenheit aller dinge’, zie 1543-

druk, CCCVIva. 
672 Zie bijvoorbeeld 1543-druk, kapittel 22, CCCIIIJrb: ‘Aber ir den wercken (als sie vmmers 

moissen sein) sol der mensch dar in gotz schaerp warnemen / vnd dz seine dar in verliesen mit 

fleyß / Willen vnd moessen die vßwendige werck ye sein / so moß man die thůn loeßlich nitt 

eygenschafflich / nit dügentlich noch dencklich / sonder gelassenlich oetmüdelig / stillich vnd 

armelig / Nit vß thůgen oder vermügen / oder vß eigen haben oder willen / sonder in eyner 

gelassener weysen in gotz willen’ of kapittel 22, CCCIIIJva: ‘So es der mensch selber thůn sol vnd 

můß / vnd mit graeden zů soll geen / so er dan alle ding thůt ye me in eyn vernichten vnd 

entfallenn seins selbs / so ye besser’. 
673 Die preoccupatie werd voornamelijk in de kapittels over ootmoed vastgesteld, maar ook in 

de kapittels over gelatenheid komt ze naar voren, zoals in het volgende citaat: ‘Darumb wen du 

sunderlingen gůt von got entfangen hast / vnd vßwartz můß keren / Es sie zů essen / oder zů 

wircken / so last got sein gaben / vnd behalten keine bildunge dar ab / Laß alles den des es ist’ 

(1543-druk, CCCVvb). 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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uiteenzetting over hoe Lucifers behoud van de eigen wil nog erger is dan 

hovaardij.674 Het is mogelijk om die ontleningen in het kader van een verhoogde 

aandacht voor deze thema’s in de zestiende eeuw te beschouwen. Tegelijkertijd 

kunnen ze ook worden beschouwd als een strategie om het publiek sneller ertoe 

aan te zetten om voor gelatenheid te kiezen.675 

 

De kapittels over gelatenheid getuigen niet enkel van bredere zestiende-eeuwse 

religieuze ontwikkelingen, maar ook van hun functioneren in de mystieke 

renaissance. In de kapittels over penitentie en ootmoed bleek al dat de omwerker 

af en toe een mystieke term aan zijn uiteenzettingen had toegevoegd.676 In zijn 

kapittels over gelatenheid is hij een stap verder gegaan en heeft hij zich op 

teksten gebaseerd die extensieve mystieke uiteenzettingen bevatten. Dat geldt 

voornamelijk voor de tekst die aan de basis lag van de kapittels 11 en 12. Die heeft 

de omwerker waarschijnlijk heel getrouw gecompileerd, waardoor de Leren 

uitgebreide mystieke uiteenzettingen bevat. Die zijn het sterkst aanwezig in 

kapittel 12, waarin de omwerker de inwendige gelatenheid thematiseert die de 

finale opstap naar de mystieke eenheid met God vormt.677 Ook de andere 

kapittels over gelatenheid bevatten mystieke beschrijvingen en beelden die de 

                                                           
674 Zie respectievelijk ‘Wan S.Bern. spricht / Jn der hellen brennet nit dan eygen wil’ (1543-druk, 

CCXCIJva) en ‘Es wer boeser dan hoffart / Lucifers abkeir mag nitt eigentlich hoffart heischen / 

er was vil arger vnd boeser / Also mügt der mensch so schedelich da vallen als der teufel’ (1543-

druk, CCCVIra). 
675 Voor de verhoogde aandacht voor de hel, zie bijvoorbeeld Roos 1972, 13-14; Hartinger 1996, 

234-235. 
676 Zie de paragrafen 2.3 en 3.3. 
677 Enkele typerende passages met betrekking tot dit thema in kapittel 12 zijn ‘Hie vellet ab die 

liebe der creaturen / Vnd in dem überwunderdenn wunnder des geystes da er oben alle 

synlichenn vnd vernunfftigen begriffenn wirt gefoertt vnnd übernommen von Got in seynem 

wunderlichenn leichte (das der geyst württ erhabenn oben nature / vnnd über sich selber / auß 

naturlicheytt inn gotformicheytt) dar wirtt der geist vom liechten liechteloß / von bekennen 

bekenloß / von lieb liebloß’ (CCXCIIJrb-va); ‘Vnd also wirt er vffgetzogenn in gottes großheit / 

das er sich selber entfinckt in seyn kleinheit / wan er findet nit in sich eyn naturliche 

mügelicheyt / die gerachen moege zů dem begriff’ (CCXCIIJva); ‘Er wirt in got puir lauter 

verklaeret / veredelt / vnd  überformet in gelicheit der gotformicheit / vnnd doch in der hoher 

nacheit verlust er nummer seyner geschaffenheit’ (CCXCIIJvb); ‘Er bekennet wol / were er 

entblost / gefreyet vnd gesundert von allen materien / so moecht er stain blos vnd luter sonder 

mittel vnd zůfall in seynem edelsten stait’ (CCXCIIIJra). 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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omwerker aan andere teksten dan Vanden twaelf dogheden heeft ontleend.678 Dat 

de omwerker zich nadrukkelijk heeft gericht op andere bronnen en uitgebreide 

mystieke uiteenzettingen daaruit heeft overgenomen, getuigt van hoe belangrijk 

het voor hem was om het thema van de mystiek in zijn Leren aan bod te laten 

komen. Dat sluit aan bij de veronderstelling dat de opera omnia van Tauler, 

waartoe deze Leren behoorde, binnen het kader van de mystieke renaissance zijn 

opgezet en verspreid.   

 

4.4.2. Communicatiestrategieën 

De kapittels over penitentie en gelatenheid lieten zien dat de omwerker 

strategieën met een affectief doel heeft ingezet – zowel enkele keren via 

ontleningen aan Vanden twaelf dogheden als via zelfgeschreven passages – maar 

dat hij strategieën met een pedagogisch effect links heeft laten liggen. De vele 

toelichtingen, hernemingen en voorbeelden die Wevel in zijn tekst had 

geïntegreerd, heeft de omwerker niet overgenomen noch heeft hij zelf op 

consequente wijze van dergelijke strategieën gebruik gemaakt.  

Met betrekking tot de ontleningen aan andere bronnen kan een andere 

aanpak worden vastgesteld: zoals al aangegeven heeft de omwerker extensieve 

tekststukken daaruit overgenomen. Die bronteksten bestaan onder meer uit 

uiteenzettingen met beeldspraak, extra toelichtingen en verwijzingen naar 

autoriteitsfiguren. Ze kunnen als een voorbereidend kader voor de 

kernuiteenzettingen over de mystiek worden gezien. In kapittel 11 bijvoorbeeld 

komt beeldspraak frequent voor en het is dan ook mogelijk om dit kapittel als 

opstap naar de mystieke uiteenzettingen in kapittel 12 te interpreteren.679 Ook 

                                                           
678 In kapittel 4 bijvoorbeeld vermeldt de omwerker aan het einde van het hoofdstuk de mystieke 

vereniging met God zonder middel: ‘Das dritte ist / das der mensch got so ernstlich liebt vnd 

meynet / das er den naturlichen todt begert zu sterben / vff das er vereinigt werde mit gott on 

mittel’ (CCLXXXIIIJra). Hij noemt het als een van de drie tekenen van Gods bovennatuurlijke 

genade. In kapittel 22 gebruikt de omwerker in navolging van Dit sint gůde leren vnd 

sunderlichen wisen eveneens typisch mystieke termen, zoals in de volgende passage: ‘So man 

auß sich selber ye sneller in got geet auß seinen waren gruntlichen nit / so ye besser / wan wir 

dar vnse nit verliesen vnd al zů mal versencken in das überweselig wesen gotz’ (CCLXXXIIIJva). 

Ook heeft hij het over de openbaring die de mens niet mag ‘kiesen noch entkiesen’, wel mag 

‘nützen vnd nit gebrauchen’ (CCLXXXIIIJva). 
679 In kapittel 11 staat bijvoorbeeld de gelijkenis waarin de edele ziel die naar het allerhoogste en 

alleredelste streeft wordt vergeleken met de edele jachthonden die niet op onedel vee zullen 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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zijn in dit kapittel herhaaldelijk verwijzingen naar autoriteitsfiguren te 

onderkennen die de inhoud van de uiteenzettingen illustreren en 

onderbouwen.680 Dergelijke zaken heeft de omwerker over het algemeen niet uit 

Vanden twaelf dogheden overgenomen. Vermoedelijk vormt het mystieke 

karakter van die andere bronteksten de reden waarom hij het voorbereidende 

kader met voorbeelden en illustratiemateriaal, als opstap naar de mystiek, wel 

in zijn kapittels heeft geïntegreerd. In de kapittels over gelatenheid komen dus 

via de ontleningen nogal wat passages voor die een duidelijke pedagogische stijl 

hebben. 

De strategieën met een affectief doel heeft de omwerker eveneens via 

ontleningen in zijn kapittels geïntegreerd. Het gaat om dezelfde technieken als 

hiervoor: voornamelijk het inzetten van specifieke beelden en in mindere mate 

een krachtig taalgebruik. Hiervoor is de beeldspraak in kapittel 11 al aangekaart. 

Daarbij komen in dit kapittel ook nog expliciete beelden met betrekking tot het 

lijden van Christus: 

Der vatter sach seynenn sunn klegelichen blůt schwitzen. An der saül 

geisselen / An dem crüce in pynen bitterlichen doerren als heüwe / oder 

als ein greue in den schmelichen leiden wz er im des de leyder nit681 

Het lijden van Christus wordt in dit citaat op een heel expressieve manier 

gebracht die tot doel had het voorstellingsvermogen van het publiek te 

stimuleren. Iets vergelijkbaars met betrekking tot het lijden van Christus’ 

vrienden bevindt zich in de volgende tekststukken: 

Also gleicher weyse ist es vmb alle seine zarte freünde / die moesten alle 

lyden bitterlich / Der eine ist gesoden / der ander gebraden / der dritte 

gepuluert / Der vierde zů esche gemacht / Also ist es ouch o edel sele vmb 

dich / Wiltu sein got sunderbar behagelich vnd freüntlich geliebt / so nym 

von jm in sunderlicher lieffden sünderlich lyden.682 

 

                                                           
jagen. Een ander voorbeeld is dat de heilige Geest een zoet harpspel begeleid met zoete 

gezangen zal voortbrengen wanneer  de mens zich in lijden gelaten gedraagt. Ook de opsplitsing 

van gelaten mensen in ridders en knechten onder God en de bijbehorende uitleg kan als 

beeldspraak worden gekwalificeerd. Zie daarvoor paragraaf 4.2. 
680 De vermelde autoriteitsfiguren in kapittel 11 zijn Paulus, Augustinus, Bernardus en een niet 

bij naam genoemde profeet. 
681 1543-druk, CXva. 
682 1543-druk, CXvb. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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Noch seynt notturfftig soelche getzoůwe bins an den jünxten dach / bitter 

mordige hertzen / dz sie die heiligen bereident. 683 

 

Door dergelijke citaten in zijn tekst te integreren laat de omwerker zien dat de 

mens naar het voorbeeld van Christus’ vrienden – de heiligen – bereid moet zijn 

om te willen lijden.684 Die boodschap stemt overeen met wat de omwerker in 

zijn kapittels over gelatenheid wil uitdragen: het is niet de wil van de mens, maar 

wel die van God die moet geschieden. Als God het voorzien heeft dat de mens 

zou lijden, dan moet die dat bereidwillig en liefdevol aanvaarden. 

 

 

 

 

   

                                                           
683 1543-druk, CCXCIrb. 
684 Iets gelijkaardigs laat hij ook aan het einde van kapittel 23 zien, al gebruikt hij daar geen 

expliciete termen: ‘fellet einig leiden vff eüch inwendig oder außendig / dz nement von got / 

vnd leydent dz auß im zů liebe vnd zu lobe’ (1543-druk, CCCXIrb). 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven


268 
 

  



269 
 

II. De editie van 1565: de eerste protestantse toe-

eigening van de opera omnia van Tauler 

1. Ontstaanscontext, verspreiding en impact 

Tijdens de zestiende eeuw waren het niet alleen katholieken die ernaar streefden 

om spirituele werken te vervaardigen en verspreiden. Ook protestanten stelden 

opera omnia samen waarin ze hun spirituele visie verbreidden. Voor dergelijke 

werken eigenden zij zich soms katholieke voorbeelden toe.685 Dat is bijvoorbeeld 

het geval bij de opera omnia van Tauler. De Des Hoochverlichten D. Johannis 

Tauleri / Van eenen volcomen Euangelisschen leuen Christelijcke Predicatien oft 

Sermonen / op allen Sondaghen ende Feestdagen vanden gantsen Jaer – verder 

afgekort als de 1565-druk – is de eerste Nederlandstalige protestantse versie van 

het verzamelde werk van Tauler dat op basis van de 1543-druk is vervaardigd.686 

De druk bevat eveneens de eerste protestantse versie van Vanden twaelf 

dogheden. 

Het titelblad van de 1565-druk biedt een inkijk in de voornaamste gegevens 

omtrent het ontstaan van de druk: de drukker is Peter van Dueren, de plaats van 

drukken Franckfort en het jaartal van drukken 1565. Onderzoek door Blouw 

(2013) laat evenwel zien dat de genoemde drukker en plaats van drukken niet 

accuraat waren en een dekmantel vormden om te verhinderen dat de ware 

                                                           
685 Zie voor de protestantse Ruusbroec bijvoorbeeld Chaix 1984,142-152; Erb 1984, 153-175. 
686 Hoenen 1994, 414-416 heeft hierover een afwijkende mening: Dieser Amsterdamer Druck 

erschien noch im 16. Jahrhundert in einer Neuauflage, die fälschlich als ein Frankfurter Druck 

aus dem Jahre 1565 vordatiert wurde. Volgens Hoenen is de Amsterdamse druk Wt den 

Hoochduytsche in Nederlantscbe spraecke met alre neerstichtyt ghetrouwelijk ouergbeset alsoo 

datse eenyeghelijck van wat stande oft condicie hy y, die na Godyuert, sonder alle etgernisse tot 

groote voorderinghe zijnre sielen sal moghen lese de eerste protestantse versie van de 1543-druk 

en zou op het titelblad van de 1565-druk een foutieve datum staan. Hij baseerde zich daarvoor 

op Moes, Burger & Van der Krogt 1988, 287-288, waarin de gelijkenissen tussen de 1565- en 1588-

druk zijn besproken en het volgende wordt vermeld: ‘[…] dat we het boek zonder aarzeling als 

een Amsterdamsche druk van het laatst der zestiende eeuw kunnen beschouwen’. Dat het hier 

om een misverstand gaat, blijkt uit de consultatie van het titelblad van de 1588-druk, 

opgenomen in Moes, Burger & Van der Krogt 1988, 286. Daarop staat te lezen: ‘Na de copije 

ghebrucht // Tot Franckfort // By Peter van Dueren. // Anno // M.D.Lxv’. Blouw 2013, 197-198 

geeft aan dat het om een misverstand bij Burger gaat. Hij wijst erop dat het drukkersmateriaal 

van Gailliart in 1578 naar Amsterdam is overgebracht en dat het daar nog vele jaren dienst heeft 

gedaan. Blouw 2013, 197-198 verwijst ook naar de Librorum prohibitorum Index van 1570, waarin 

de 1565-druk staat opgenomen, hetgeen hij als een extra bewijs ziet dat de 1565-druk geen kopie 

van de 1588-druk kan zijn. 
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identiteit van de drukker, Willem Gailliart uit Emden, kon worden 

achterhaald.687 De reden daarvoor was dat Gailliart het devies ‘Comt ende drinct 

wt die fonteyne des levenden waeters’ en de bijbehorende houtsnede die hij in 

de 1565-druk had geïntegreerd, ontvreemd had van een collega-drukker uit 

Emden, Gilles van der Erven of Aegidius Ctematius. Omdat Gailliart wou 

voorkomen dat hij voor deze diefstal vervolgd werd, liet hij op het boek een 

andere identiteit en drukplaats zetten. Hij slaagde blijkbaar in zijn opzet, want 

hij werd nooit vervolgd.688 Een blik op de lijst werken die van zijn drukpers zijn 

voortgekomen, leert dat hij zowel lutherse, gereformeerde als anabaptistische 

teksten heeft gedrukt.689 

De verantwoordelijke voor de bewerking of protestantisering van de 1543-

druk is anoniem, maar de inleiding van het werk bevat enkele vingerwijzingen 

op basis waarvan geopperd kan worden dat de druk binnen een lutherse context 

is ontstaan. Ten eerste geeft de bewerker aan dat al veel werken over de 

godtsalicheyt bestaan en dat ook hij nu een werk aan dit thema heeft gewijd.690 

De keuze voor deze term is programmatisch, omdat het een term is die 

aanvankelijk voornamelijk binnen het lutheranisme gangbaar was.691 Daarnaast 

                                                           
687 Dat het niet om een confessionele kwestie ging, kan op basis van de religieuze achtergrond 

van de twee steden worden bepaald: Emden en Frankfurt waren allebei protestantsgezind en 

het noemen van Frankfurt in plaats van Emden zou de drukker dus geen bescherming op dat 

gebied hebben geboden. Zie Blouw 2013, 196-198. Dezelfde idee blijkt uit het feit dat andere 

werken die door Gailliart gedrukt werden wel als drukplaats Emden hebben staan. 
688 Zie Blouw 2013, 196-197. Het devies en de houtsnede van Vander Erven waren in datzelfde 

jaar al eens in opdracht van Gailliart gebruikt. In de Biblia, dat is de gantsche heylige Schrift…, 

gedrukt in Emden in 1565, staan ze immers ook. De drukker hiervan was Lenaert Der Kinderen, 

die van Kampen naar Emden was verhuisd en voortaan in dienst van Gailliart werkte. In feite 

had Der Kinderen niet alleen het devies en de houtsnede overgenomen, maar Der Kinderens 

volledige druk van zijn Bijbelversie. De ontvreemding was Vander Erven allerminst ontgaan, 

want nog in 1565 liet hij een herdruk van zijn Bijbelversie drukken, waarin hij zijn ongenoegen 

over deze diefstal uitte.  
689 Zie Pettegree & Walsby 2011, 173, 543, 1119. 
690 1565-druk, f.1r.: ‘Dewijle nv een Christelijck leuen eyndelijc in der godtsalicheyt staet / die 

hier int rijck des gheloofs beghinnen moet / so wil ick door hulpe der godtlijcker ghenade vander 

seluer godtsalicheyt / nae mijnre eenuuldicheyt een weynich schrijuen /’. 
691 1565-druk, f. 1r.: ‘Vander ware godsalicheyt / daer toe een mensche in desen leuen komen 

mach. Ghestelt alhier in de plaetse van Prologe oft Voorreden, tot een inleydinghe int 

nauolghende Boeck’. Zie bijvoorbeeld het Wörterbuch zur Luther-Bibel von 1545, onder het 

lemma Gottseligkeit op https://www.stilkunst.de/lutherdeutsch/woerter/g/wdb-

gottseligkeit.php.  

https://www.stilkunst.de/lutherdeutsch/woerter/g/wdb-gottseligkeit.php
https://www.stilkunst.de/lutherdeutsch/woerter/g/wdb-gottseligkeit.php
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besteedt de 1565-bewerker in zijn inleiding vrij veel aandacht aan de rol van 

Maria als moeder van Christus. In deze uiteenzettingen presenteert hij Maria als 

een vrouw van vlees en bloed die aanvankelijk twijfels had bij de boodschap van 

Gabriël, maar die zich uiteindelijk liet overhalen om de moeder van Christus te 

worden.692 De gelovigen worden aangespoord om hetzelfde te ondernemen en 

Christus in zichzelf toe te laten. Op die manier bewandelen ze het pad van de 

godtsalicheyt.693 De wijze waarop Maria wordt voorgesteld, is volgens Von 

Habsburg (2011) typisch voor het lutheranisme.694 Volgens Von Habsburg is het 

lutheranisme de enige tak binnen het protestantisme waarin heiligen 

voorkomen, mits ze louter als deugdzame figuren en niet als voorsprekers bij 

God worden voorgesteld.695 In 2.3. Contextualisering licht ik deze 

veronderstelling nog verder toe. 

 

Het is moeilijk te zeggen of deze protestantse editie een succes was. In ieder 

geval is er slechts één herdruk, vervaardigd in 1588 bij Barent Adriaensz in 

Amsterdam.696 Dat de oorspronkelijke 1565-druk niet bij iedereen in goede aard 

is gevallen, blijkt uit verschillende getuigenissen. Ten eerste staat deze druk in 

de Index Librorum prohibitorum, cum regulis confectis per patres a Tridentina 

Synodo delectos auctoritate sanctiss. D.N. Pii IIII. Pont. Max. comprobatus. Cum 

Appendice in Belgio, ex mandato Regiae Cathol. Majestatis confecta. Dit is een 

appendix die de hertog van Alva in 1569 door Arias Montanus had laten 

vervaardigen als aanvulling bij de lijst van verboden boeken die door het Concilie 

                                                           
692 1565-druk, f. 1v., bijvoorbeeld: ‘Inden eersten heeft Godt zijn ghenade Marie aengeboden door 

den Engel Gabriel / ende zijn groete / gonste ende goeden wille / dat hy met haer zijn woude / 

aenwijsen laten. Daer van sy bedroeft gheworden is / ende ouerdacht wat dat voor een groete 

zijn mocht. Terstont heeftse die Engel getroost / ende haer voorder beduyt. 
693 1565-druk, f. 1v: ‘Siet een dienstmaecht des Heeren / Jck wil Godt stil houden / nae zijnen 

woorde geschiede zijnen wil in my. Daer heeft nv de cracht Gods mogen wercken / als in zijn 

eewige ruststede. Also moet met eenen yeghelijcken mensche oock toegaen’. 
694 Von Habsburg 2011, 132-136. 
695 Zie infra 2.1. Von Habsburgs kader voor de protestantisering van teksten. Von Habsburg 2011, 

132-136. Heming 2003 laat evenwel zien dat ook gereformeerden aan het begin van het schisma 

tussen katholieken en protestanten ook nog tot op een zekere hoogte heiligen vereerden. 

Omdat verschillende andere elementen die ik hierna nog zal toelichten in de richting van - een 

lutherse ontstaanscontext wijzen, blijf ik bij de veronderstelling dat de 1565-druk waarschijnlijk 

in een luthers milieu is ontstaan. 
696 Zie Hoenen 1994, 416-417; Blouw 2013, 196-198. 
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van Trente waren opgesteld.697 Hoewel de appendix een zekere faam genoot, 

heeft Reusch (1967) aangetoond dat die lijst niet altijd even zorgvuldig was 

opgesteld en dat bepaalde boeken ook zonder grondige lectuur of diepgaand 

onderzoek waren toegevoegd.698 Het is goed mogelijk dat de vermelding van 

Frankfurt op het titelblad van de 1565-druk de veroordeling in de hand heeft 

gewerkt. In Frankfurt bestond toen een grote gemeenschap van protestanten en 

in 1554-1555 speelde die een cruciale rol in de zogenoemde Troubles at Frankfurt, 

een reeks discussies binnen het protestantisme zelf.699 Ten tweede is er de 

scherpe kritiek van Johannes de Lixbona, die in 1647 een nieuwe druk van het 

verzamelde werk van Tauler vanuit katholiek perspectief vervaardigde. In zijn 

voorrede trok de katholiek Lixbona sterk van leer tegen de uitgaven van 1565 en 

1588 die volgens hem door ketters waren gemaakt.700 Lixbona stelde dat de 

makers van de 1565- en 1588-drukken door hun toevoegingen en weglatingen 

ervoor gezorgd hadden dat het katholieke karakter van Taulers werk was 

verdwenen. Daarom moesten deze uitgaven volgens hem als vervalst worden 

beschouwd. Het is aannemelijk dat ook al in de eerste jaren na het verschijnen 

van de 1565-druk katholieke stemmen zich kritisch over deze druk hadden 

uitgelaten, hetgeen de veroordeling van 1569 in de hand zou kunnen hebben 

gewerkt. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn echter niet overgeleverd. 

 

  

                                                           
697 De appendix werd voor het eerst in 1569 bij Plantijn in Antwerpen gedrukt. Zie onder meer 

Sepp 1889, 253; Reusch 1967, 405-423; Blouw 2013, 196-198. 
698 Reusch 1967, 405-423. Zie ook Sepp 1889, 161-162. 
699 Over de Troubles at Frankfurt, zie Duguid 2012, 243-268; Gunther 2014, 158-188. 
700 Geciteerd naar Hoenen 1994, 415: ‘soo moet ghy weten / dat de boecken van Taulerus door 

af-doen ende by-doen seer vervalscht zijn / naemelijck in de druck van Franckfort Anno 1565 

ende inden Hollandschen druck van Amsterdam Anno 1588 in welcke twee drucken van de 

Ketters is uyt-ghelaeten al wat eenighe puncten raect van het Catholijck Roomsch gheloove / 

oft waer uyt men sou konnen speuren / dat den Autheur Catholijc oft Religieus gheweest is’.  
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2. De specificiteit van de 1565-druk 

De wijze waarop de tekst is omgezet, staat op het titelblad van de druk 

toegelicht: het gaat om een getrouwe vertaling van het Duits naar het 

Nederlands. Daarbij wordt aangegeven dat de tekst gezuiverd werd, opdat 

iedereen bij het lezen ervan zonder ergernissen grote voortgang zou kunnen 

maken in het streven naar God.701 Wat die zuiveringen zijn, wordt op het 

titelblad niet gespecifieerd, maar de hiervoor aangehaalde commentaar van 

Lixbona wijst erop dat dit te maken heeft met de eliminatie van alles wat in de 

1543-druk als katholiek aandoet. Niet iedereen onderschreef de visie van Lixbona 

echter in dezelfde mate. Zo stelde Hamberger (1826) dat de 1565-bewerker 

slechts enkele minimale weglatingen had doorgevoerd in verband met zaken die 

volgens het protestantisme werkelijk onacceptabel waren. 

Mijn vergelijking tussen de Leren van de 1543- en 1565-druk laat twee types 

schrijfactiviteiten zien: compileren en weglaten. Over het algemeen heeft de 

1565-bewerker zijn brontekst bijzonder getrouw overgenomen, maar her en der 

heeft hij katholieke elementen weggelaten. Toevoegingen vanuit externe 

bronnen of van de hand van de 1565-bewerker zelf zijn niet te traceren. De 

structuur en de hoofdstukkenindeling corresponderen bovendien volledig met 

die van de 1543-druk. Het heeft voor deze tekst weinig zin om de 

schrijfactiviteiten per kapittel te bekijken, omdat zoals al uit mijn proefboringen 

bleek enkel de eliminatie van katholieke passages kan worden waargenomen. 

Daarom is mijn aanpak hier afwijkend van de voorgaande. Zo focus ik in wat 

volgt enkel op de zaken die de 1565-bewerker heeft weggelaten in de kapittels 

over penitentie, ootmoed en gelatenheid die ook in de analyse van de 1543-druk 

centraal stonden. Om een goed inzicht in de types weglatingen te krijgen doe ik 

een beroep op Von Habsburg (2011), die in zijn studie een oplijsting heeft 

gemaakt van de voornaamste confessionele aanpassingen die in de protestantse 

versies van de Imitatio Christi zijn doorgevoerd. In de paragraaf hierna ga ik eerst 

in op Von Habsburgs kader voor de protestantisering van teksten. Daarna bekijk 

                                                           
701 1565-druk, titelblad: ‘Wt den Hoochduytsche in Nederlantsche sprake ghetrouwelijck 

ouergheset ende met alre neersticheyt ghesuyvert / also datse eenyeghelijck van wat stande oft 

conditie hy sy / die na Godt ijuert / sonder alle erghernisse tot groote voorderinge zijnre sielen 

sal mogen lesen’. 
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ik aan de hand van de vergelijking van de genoemde kapittels in de 1543- en 1565-

druk welke zaken zijn weggelaten en hoe die eliminaties corresponderen met 

Von Habsburgs bevindingen. Tot slot belicht ik, zoals in de voorgaande kapittels, 

hoe die aanpassingen binnen de nieuwe context van de tekst kunnen worden 

geïnterpreteerd. In dit hoofdstuk wil ik bovendien niet alleen nagaan hoe de 

omgewerkte tekst van Vanden twaelf dogheden in protestantse milieus is 

geëvolueerd, maar tegelijkertijd wil ik ook mijn resultaten aftoetsen aan Von 

Habsburgs conclusies. Op die manier wil ik een voorzet geven voor een breder 

algemeen kader aan de hand waarvan de protestantisering van 

laatmiddeleeuwse teksten bestudeerd kan worden. 

 

2.1. Von Habsburgs kader voor de protestantisering van teksten 

Tot nog toe is slechts in beperkte mate onderzoek gebeurd naar de circulatie van 

laatmiddeleeuwse teksten in zowel katholieke als protestantse milieus en naar 

de onderliggende toe-eigeningsstrategieën op tekstueel niveau.702 De studie van 

Maximilian von Habsburg over de protestantse receptie van de Imitatio Christi 

(2011) is op dat vlak een pionierswerk, want gelijksoortige comparatieve analyses 

waren tot dan toe niet voorhanden. De typologie die Von Habsburg op basis van 

zijn onderzoeksresultaten heeft ontwikkeld, neem ik in dit deel als uitgangspunt. 

Ze biedt in de eerste plaats een houvast aan de hand waarvan ik mijn 

bevindingen ten aanzien van de 1565-druk kan structureren. Daarnaast vormt ze 

een vergelijkingspunt waarmee ik gelijkenissen en verschillen met betrekking 

tot de receptie van laatmiddeleeuwse teksten in protestantse milieus in het 

algemeen verder in kaart kan brengen. Op die manier wil ik met dit hoofdstuk 

niet alleen de inhoudelijke evoluties in de protestantse omwerking belichten, 

maar ook wil ik een aanvulling bieden op Von Habsburgs bevindingen en 

typologie. Dat de Imitatio Christi en Vanden twaelf dogheden in een tot op zekere 

hoogte vergelijkbare context zijn ontstaan, namelijk aan het begin van de 

Moderne Devotie, vormt een extra argument om het onderzoek van Von 

Habsburg als vergelijkingsmateriaal te nemen. 

                                                           
702 Zie bijvoorbeeld Erb 1984, 153-154. 
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Von Habsburgs onderzoek laat twee grote trends in de protestantisering van 

teksten zien: de toevoeging van Bijbelcitaten en de eliminatie van thematische 

passages of specifieke elementen die niet met de protestantse visie en 

interpretatie stroken. Tot die laatste trend rekent Von Habsburg in de eerste 

plaats vier grote inhoudelijke categorieën die in de protestantse versies van de 

Imitatio Christi gewoonlijk zijn geëlimineerd: de katholieke interpretatie van het 

sacrament van de eucharistie, monastieke verwijzingen, heiligenverering en de 

idee van het vagevuur. Daarnaast ziet Von Habsburg ook de eliminatie van 

specifiek katholiek taalgebruik: in bepaalde gevallen zijn katholieke begrippen 

weggelaten en soms door protestantse vervangen.  

In het vervolg van deze paragraaf wil ik de genoemde trends toelichten en 

specifiëren hoe binnen het protestantisme over de aangehaalde ideeën werd 

nagedacht. Daarbij hanteer ik de volgorde die Von Habsburg in zijn analyse heeft 

toegepast. Nadat Von Habsburgs typologie is uiteengezet, bekijk ik in de 

volgende paragraaf hoe zijn onderzoeksresultaten zich verhouden tot die in de 

1565-druk. 

 

De eerste trend die Von Habsburg onderscheidt, betreft de toevoeging van 

Bijbelcitaten. Centraal in het protestantisme is het principe van sola scriptura, 

waarbij wordt aangenomen dat de tekst van de Bijbel de basis voor het geloof 

vormt. De zaken die niet in de Bijbel staan, beschouwen de protestanten over 

het algemeen als onwaar. In de protestantse versies van de Imitatio Christi die 

Von Habsburg heeft bestudeerd, is zichtbaar hoe de protestantse bewerkers de 

laatmiddeleeuwse ideeën nadrukkelijk binnen het Bijbelse kader plaatsen: door 

de expliciete toevoeging van Bijbelse passages of verwijzingen naar 

Bijbelplaatsen legitimeren ze het ontleende gedachtegoed en zetten ze de 

koppeling met het woord van God centraal.703  

 

De tweede trend die Von Habsburg opmerkt, is die van de eliminatie van 

katholieke elementen.704 De eerste categorie daarin betreft de passages die over 

het katholieke sacrament van de eucharistie handelen. Protestanten vinden drie 

                                                           
703 Von Habsburg 2011, 127-128. 
704 Von Habsburg 2011, 127-128. 
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elementen van de katholieke interpretatie van dat sacrament onaanvaardbaar: 

de bemiddelende rol van de priester tijdens de consecratie, het offergerelateerde 

aspect dat dit sacrament inhoudt en de transsubstantiatieleer die de basis voor 

dit sacrament vormt. Dat is duidelijk zichtbaar in de consequente eliminatie van 

boek vier van de Imitatio Christi in de protestantse versies. Dat boek handelt 

immers volledig over dit thema. Ook andere tekststukken uit de Imitatio Christi 

waarin deze aspecten voorkomen, zijn in de protestantse versies over het 

algemeen weggelaten.705 

De tweede categorie bestaat uit monastieke verwijzingen. Passages die 

daarover gaan, zijn in strijd met de protestantse visie op 

kloostergemeenschappen. Protestantse theologen betwijfelen meer specifiek de 

religieuze meerwaarde van kloosters, omdat ze in de Bijbel geen enkele vorm 

van rechtvaardiging voor die gemeenschappen vinden. Het monastieke leven 

zou bijgevolg niet per se tot de goede naleving van het christelijke geloof leiden 

en dient daarom te worden verworpen. In de protestantse versies van de Imitatio 

Christi zijn passages over het kloosterleven verwijderd of aangepast.706 

De derde categorie bevat tekststukken over de heiligenverering. Binnen het 

katholicisme worden heiligen vaak aangeroepen omwille van hun mediërende 

functie bij God: op hun voorspraak kan een zondaar de genade van God 

ontvangen. In het protestantisme daarentegen is voor dergelijke bemiddelende 

personen geen plaats, maar de manier waarop naar die personen wordt gekeken, 

verschilt per strekking.707 Terwijl lutheranen stellen dat heiligen vanuit zichzelf 

niet het goede bij God kunnen bewerkstelligen en dat hun primordiale plaats in 

het katholicisme daarom voor een lagere positie moet worden ingeruild, wijzen 

calvinisten, anabaptisten en anglicanen het vereren van heiligen af als 

idolatrie.708 Tekststukken uit de Imitatio Christi waarin een dergelijke 

                                                           
705 Von Habsburg 2011, 129-130. 
706 De Duitse hervormer Caspar Schwenckfeld († 1561) – die aanvankelijk tot het lutheranisme 

behoorde, maar daarna een eigen weg insloeg – en de in de Zwitserse Reformatie actieve Leo 

Jud (†1542) bijvoorbeeld hebben het in hun respectieve bewerkingen van de Imitatio Christi nog 

steeds over het samenleven in een gemeenschap, maar verwijzingen naar een eventuele 

monastieke invulling hebben ze allebei weggelaten. Zie Von Habsburg 2011, 130-131. 
707 Von Habsburg 2011, 132-136. 
708 Dat is volgens Van Wijngaarden 2016, 36 eveneens zichtbaar in het huidige uiterlijk van de 

kerken van de genoemde strekkingen: in calvinistische, anabaptistische en anglicaanse kerken 
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heiligenverering voorkomt, zijn in de calvinistische, anabaptistische en 

anglicaanse bewerkingen over het algemeen geëlimineerd. In de lutherse versies 

zijn zulke passages weggelaten of tot een gematigde interpretatie omgewerkt. In 

die gevallen zijn de heiligen van hun bovenmenselijke of superieure 

eigenschappen ontdaan, maar vormen ze wel nog steeds voorbeelden voor de 

mensen.709 

De vierde categorie bestaat uit passages die over het vagevuur handelen. Het 

idee van het vagevuur vindt haar oorsprong in 2 Makkabeeën. Dat boek heeft 

een verschillende status al naargelang de specifieke strekking binnen het 

christendom: volgens katholieken en orthodoxen is het een canoniek werk, 

terwijl het volgens protestanten een apocrief boek is. Omdat het boek binnen 

het protestantisme niet tot de officiële lering behoort, wordt het bestaan van het 

vagevuur niet erkend door protestanten. De ziel komt volgens hen meteen in de 

hemel dan wel in de hel. In alle protestantse versies van de Imitatio Christi zijn 

de verwijzingen naar het vagevuur verdwenen en vervangen door referenties aan 

de hel.710 

Naast deze thematische categorieën zijn ook op het niveau van het 

taalgebruik wijzigingen te onderkennen, hetgeen Von Habsburg de integratie 

van een protestants devoot taalgebruik noemt. Daarmee bedoelt hij dat in de 

Imitatio Christi af en toe typisch katholieke begrippen zijn geëlimineerd en 

vervangen door typisch protestantse termen. Dat ziet hij in het bijzonder bij 

twee specifieke thema’s: de menselijke verdienste en de bijbehorende 

predestinatie, en de nederigheid en overgave aan God. Protestanten nemen aan 

dat de mens niets actiefs kan ondernemen om zijn uiteindelijke heil te 

verzekeren, aangezien ze geloven dat enkel Christus daarover kan oordelen. Het 

concept van de merite of menselijke verdienste heeft vanuit het heilsperspectief 

van de protestanten dus geen waarde en is in de protestantse versies van de 

                                                           
zijn geen schilderijen, beelden of andere heiligengerelateerde decoratie te vinden, terwijl dat in 

lutherse kerken wel in beperkte mate mogelijk is. Zie verder ook Dane 2003, 136; Goertz 2007, 7 

en Korda 2015, 24. Zoals hiervoor al aangegeven zouden heilige figuren ook binnen het 

gereformeerde protestantisme nog een tijdlang tot op zekere hoogte zijn vereerd. Zie hiervoor 

Heming 2003. 
709 Von Habsburg 2011, 132-136. 
710 Von Habsburg 2011, 136-138. 
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Imitatio Christi geëlimineerd of aangepast.711 Iets vergelijkbaars geldt voor het 

gebruik van termen in verband met het concept van ootmoed, waar eveneens 

subtiele verschillen kunnen worden opgemerkt. Terwijl in de katholieke versies 

van de Imitatio Christi de mens wordt aangemoedigd om op actieve wijze 

ootmoedig te zijn en dit in al zijn werken na te streven, wordt in een aantal 

protestantse bewerkingen meer de klemtoon gelegd op de gelovige die zich moet 

verlagen en vernederen als teken van zijn overgave aan God.712 

 

Hierna lijst ik de resultaten van de analyse van de 1565-druk op en vergelijk ik 

die met Von Habsburgs typologie. Daarbij ga ik na in welke mate mijn resultaten 

met die van Von Habsburg corresponderen. Hoewel sommige van de genoemde 

aanpassingen niet in alle substromingen van het protestantisme voorkomen of 

misschien in sommige gevallen enkel een persoonlijke voorkeur van de bewerker 

reflecteren, bieden ze een inzicht in de strategieën die deze protestantse 

bewerker aanwendde om zich zijn laatmiddeleeuwse eigen te maken. 

Daarenboven sluiten mijn bevindingen aan bij de veronderstelling die in de 

inleiding al werd geformuleerd, namelijk dat de 1565-druk vermoedelijk binnen 

een luthers milieu of met een luthers doelpubliek voor ogen is ontstaan. 

 

2.2. Tekstanalyse 

In wat volgt, bekijk ik ten eerste de specifieke confessionele ingrepen die de 

bewerker heeft doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de tekst van zijn katholieke 

                                                           
711 De meeste protestantse hervormers, waaronder de al genoemde Schwenckfeld en Jud, hebben 

in hun bewerkingen alle verwijzingen naar de merite of de menselijke verdienste geëlimineerd. 

Waar mogelijk zijn de specifieke termen die op de menselijke verdienste betrekking hebben, 

vervangen door voor het protestantisme geschikter geachte termen: verdienen is bijvoorbeeld 

ingeruild voor verkrijgen, een term die niet voortborduurt op de idee dat de mens loon naar 

werken moet krijgen. Niet elke hervormer was echter even onverbiddelijk. De Franse protestant 

Sebastian Castellio († 1563) – die aanvankelijk een aanhanger van Calvijn was, maar zich nadien 

sterk tegen diens leer verzette – schrapte de notie van de merite niet volledig uit zijn bewerking, 

maar gebruikte ze enkel wanneer die betrekking had op de verdiensten van Christus. Zie Von 

Habsburg 2011, 138-143. 
712 Dat is bijvoorbeeld ook bij de al genoemde Castellio het geval: in plaats van humilem koos hij 

in zijn bewerking voor demissum. In de anglicaanse bewerkingen is de notie van ootmoed als 

deugd het vaakst behouden. 
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laag werd ontdaan.713 Omdat die ingrepen minder sterk gebonden zijn aan de 

specifieke kapittels waarin ze voorkomen, bespreek ik ze hierna per soort en niet 

apart per deugd en per kapittels, zoals dat bij de analyse van de 1543-druk wel 

het geval was. Ten tweede belicht ik een bijzondere passage uit de 1565-druk die 

nog steeds katholieke elementen bevat. Die passage toont aan dat de bewerker 

niet alle katholieke aspecten uit zijn brontekst heeft geëlimineerd. Waarom 

bepaalde zaken wel zijn aangepast of geëlimineerd en andere niet, zal ik hierna 

toelichten. 

 

De tien geanalyseerde kapittels laten zien dat vijf typisch katholieke gegevens 

verdwenen of genuanceerd zijn: het concept van het vagevuur, de katholieke 

heiligenverering, het instituut van de Kerk en de daarbij horende rol van 

priesters en andere geestelijken, de idee dat het beoefenen van goede werken tot 

de hemel leidt en de doorgedreven interpretatie van gelatenheid. De eerste twee 

zaken komen ook bij Von Habsburg voor, de overige drie vermeldt hij niet 

(expliciet). Op die discrepantie kom ik in 2.3. Contextualisering terug. 

Ten eerste is het concept van het vagevuur, dat in de genoemde kapittels in 

de 1543-druk drie keer voorkomt, in de 1565-druk consequent weggelaten. 

Afwezig in deze laatste druk is de volgende passage, waarin het vagevuur wordt 

genoemd:  

Wan die peinn des fegfürs nach der absolution bleibt vns vil / darum dz 

vnser reüw vnd abkeer von allen sunden / vnd vnser zu keer vnnd liebe zu 

gott / nit geschicht auß gantzem hertzenn/ auß gantzer seelen / auß 

gantzem gemüt / vnd auß allen krefften / wie vns gott gebotten hatt.714  

 

                                                           
713 Naast de confessionele ingrepen zijn er ook kleinere ingrepen te traceren die geen 

betekenisveranderingen tot gevolg hebben. De wijzigingen die in de laatste categorie 

voorkomen, zijn met grote zekerheid niet vanuit een doelbewuste strategie doorgevoerd. Naar 

alle waarschijnlijkheid zijn ze ingezet om de tekst in zijn huidige vorm beter lees- en begrijpbaar 

te maken. Tegelijkertijd is het niet uitgesloten dat deze wijzigingen te relateren zijn aan de staat 

van de brontekst waarop de bewerker zich baseerde. Het is mogelijk dat hij een druk voor zich 

liggen had die omwille van materiële factoren, bijvoorbeeld veiligheid of uitgelopen inkt, niet 

altijd even leesbaar was. Helaas is het niet geweten welk exemplaar hij als leidraad heeft 

gebruikt, waardoor het onmogelijk is om daarover concrete uitspraken te doen. 
714 Respectievelijk 1543-druk, CCLXXIXrb en CCLXXXra. 
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In het tweede en derde tekststuk is enkel de notie van het vagevuur weggelaten 

en de rest van de passage is integraal overgenomen, zoals hierna blijkt: 

Hie ist zů wissen / das diser 

reüw sol niet kommen vs 

knechtlichem forchten fur 

die hel oder fegfeur /715 

 

Hier is te weten dat desen 

rouwe en sal niet comen wt 

knechlijcker vreesen der 

Hellen /716  

Vnd dein bitterkeyt leyde vor 

deyn helle vnd fegefeür / 

wann eyn ware lauter 

gelaissen geduldige sele faret 

bloss vnd lauter vonn dem 

munde zu dem hymelreich / 

Dat werdent tausent iar 

kortzer als eyn dach.717 

Ende dyne bitterheyt lijde 

voor dijn Helle / want een 

ware louter ghelaten 

verduldige siele vaert bloot 

ende louter van mont ten 

Hemelrijck / daer zijn 

duysent iaer corter dan 

eenen dach.718 

 

Die omgang met het vagevuur stemt overeen met wat Von Habsburg in zijn 

analyse ook had vastgesteld. 

Een andere overeenkomst met Von Habsburg betreft de verering van Maria 

en de heiligen. De vergelijking van de tien geselecteerde kapittels uit de 1543-

druk en 1565-druk laat zien dat die figuren in de protestantse druk minder 

prominent zijn dan in hun brontekst. Een voorbeeld daarvan blijkt uit de 

eliminatie van de volgende zin uit kapittel 20 van de 1543-druk: ‘[…] wie vnse 

liebe frauwe hatte dz sie nye in kein sünd fiele’.719 De vraag of Maria zonder 

zonden was, vormt een heikele kwestie in de protestantse leer en de weglating 

van deze zin in de 1565-druk kan in het kader daarvan worden beschouwd. 

Volgens de protestanten is enkel Christus zonder zonden, waardoor ze Maria op 

hetzelfde niveau als de gelovigen plaatsen.720 Een gelijksoortige ingreep is 

zichtbaar in de vergelijking van het volgende voorbeeld uit kapittel 10: 

Vnd er hat got alle zeit in 

grosser eren vnd wirdigket / 

Ende hy heeft God altijt in 

grootere eren ende 

                                                           
715 1543-druk, CCLXXIXrb. 
716 1565-druk, CCXVIrb. 
717 1543-druk, CCXCIJra. 
718 1543-druk, CCXVIvb-CCXVIra. 
719 1543-druk, CCCIJva. 
720 Palmer 1954, 537 & Heal 2007, 58-59.  
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vnd alles das in im lebet sein 

wirdige liebe můtter / alle 

engelenn vnd heiligen / die 

heilge kirch vnd sacramenten 

gots.721 

 

weerdicheyt ende allet dat in 

hem leeft.722 

De eervolle vermelding van Maria, de engelen en de heiligen, alsook van de 

heilige Kerk en de sacramenten zijn achterwege gebleven.  

 

Dat de Kerk in het voorgaande citaat niet langer wordt genoemd, is geen 

uitzondering in de 1565-druk. Zaken die te maken hebben met het officiële 

instituut van de Kerk of met de uitdragers ervan, met name de priesters, zijn over 

het algemeen geëlimineerd.723 Dat is in de geselecteerde kapittels in het 

bijzonder zichtbaar in passages over de biecht. Protestanten gaan ervan uit dat 

de gelovige zelf zijn zonden aan God kan opbiechten. De hulp van een 

tussenpersoon, zoals een priester, biechtvader of andere figuur die aan de Kerk 

is verbonden, is volgens hen volledig overbodig. Dat blijkt ook uit de vergelijking 

hierna: 

Das erste zeichen ist das der 

mensche begeren sol von got 

mit grossen ernst ware 

bekentenis mitt rechten 

reuwen / vnd gantze biecht 

zu sprechen von allen seinen 

sünden / vnde sol in dysem 

willen bleiben steen on 

vnterlas /das er gern woll 

genug thun für seyn sünden 

nach insetzung der heiliger 

kirchen / vnde für die 

vrsachen der sünden sich 

hüten so vil im müglich ist.724 

Dat eerste teecken is / dat de 

mensch met grooten eernst 

van God begheeren sal ware 

bekentenisse met rechten 

rouwe van allen synen 

sonden / ende sal in desen 

wille blijuen staen sonder 

ophouden / dat hy geerne 

woude genoech doen voor 

zijn sonden / ende voor de 

oorsaken der sonden hem 

hoeden soo veel als hem 

moghelijck is.725  

 

                                                           
721 1543-druk, CCLXXXIXrb. 
722 1565-druk, CCXXIIIJra. 
723 Deze trend is de volledige 1565-druk te onderkennen. In het nog niet gepubliceerde artikel 

‘The Protestantization of the Teachings of John Tauler’ ga ik verder op deze materie in. 
724 1543-druk, CCLXXXIIJvb. 
725 1543-druk, CCXIXva.  

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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In de 1565-druk staat dat wie oprecht ernaar streeft om tot God te komen berouw 

moet hebben van zijn zonden, nooit meer zonden mag willen doen en zich moet 

hoeden voor de zaken die tot zonden kunnen leiden. Daarnaast is in dezelfde 

passage in de 1565-druk weggelaten dat de gelovige zijn zonden moet opbiechten 

en dat de heilige Kerk bepaalt wat de boetedoening inhoudt.  

Een vergelijkbare aanpassing, waarbij in de 1565-druk de rol van de priester 

en de invloed van de Kerk tijdens de biecht zijn geëlimineerd, blijkt uit de 

volgende vergelijking: 

vnnd warem auffsatz (sich 

for der zů hůtenn) für den 

priester in gottes stat (der 

macht hat über in zů binden 

vnd entbinden) in der beicht 

schuldig geben / vnd bůß 

entfangen nach insetzung 

der heiligenn kirchenn726 

 

(ende opsette hem voortaen 

te hoeden) hemseluen voor 

de voeten des Heeren werpen 

/ ende om genade ende 

bermherticheyt ende 

vergheuinge zijnre sonden 

sonder ophouden te 

bidden.727 

Een andere passages is in de 1565-druk zelfs volledig afwezig: ‘Wann ich alles dat 

thete / das mir mijn bescheiden beichtuatter riet […]’.728 Die wijzigingen zijn 

geheel conform de protestantse spiritualiteit, zoals in 2.3. Contextualisering nog 

aan bod komt. 

 

De visie op goede werken is eveneens aangepast. In de 1543-druk prijst de 

omwerker het beoefenen van werken als de manier om het eigen zielenheil actief 

te ondersteunen. Dat is geheel in lijn met het katholieke geloof. Hoewel de mens 

het eigen zielenheil niet geheel autonoom kan verzekeren – aangezien Gods 

genade doorslaggevend is – kan het verrichten van werken ervoor zorgen dat hij 

minder tijd in het vagevuur moet doorbrengen. In de 1565-druk raadt de 

bewerker het verrichten van werken allerminst af, maar hij plaatst deze activiteit 

niet in rechtstreeks verband met de toegang tot de hemel. Dat blijkt uit de 

vergelijking van het begin van kapittel 1: 

                                                           
726 1543-druk, CCLXXIXrb 
727 1565-druk, CCXVIrb. 
728 1543-druk, CCLXXvb. 
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Thůt penitenntz oder bůß / 

vnnd das reich der hymmel 

ist euch genahet 729 

Doet boete / want dat Rijcke 

der hemelen is nakende.730 

 

Het gaat om subtiele wijzigingen: het voegwoord ‘unnd’ is ‘want’ geworden en 

‘euch’ is niet overgenomen. Door deze minimale aanpassingen heeft de 1565-

bewerker een andere betekenis gecreëerd. In de 1543-druk wordt het uitvoeren 

van penitentie als voorwaarde voor de toegang tot de hemel genoemd: wie 

penitentie doet, mag erop rekenen dat hij de hemel zal binnengaan. In de 1565-

druk wordt het verband niet zo eendimensionaal uitgedrukt: het hemelrijk is op 

komst en daarom worden de gelovigen aangeraden om boete te doen. Of de 

hemelpoorten daadwerkelijk voor hen zullen opgaan, zoals in de 1543-druk 

wordt geïmpliceerd, wordt niet meer besproken. 

 

Het laatste type eliminatie heeft betrekking op de doorgedreven interpretatie 

van gelatenheid. Die eliminatie, die bij Von Habsburg (2011) niet wordt 

besproken, illustreer ik aan de hand van het volgende tekststuk dat in de 1565-

druk niet is overgenomen: 

Es was ein gotts freünd / den got durch sein inleüchtung lerte vnd offenbar 

machte die heilig schrifft mitt allen iren sinnen vnnd meinungen / Vnd da 

bey auch in woelcherley weiß die menschen nů leben auff erdtreich / vnnd 

das etlicher menschen werck gůt scheinen für den menschenn / die doch 

für gott nit sein / Vnd auch in welcher weiße die leüt stürben / Vnnd das 

etliche die hier kleyn scheinen / waren für got grosser / dann die 

groeßscheinende / vnd also ist es noch vnder gůten leüten. Vnser herr gab 

jm vnderweilen wunderliche grosse ding / Ehr rieff zů got / Herre ich wil 

dis noch das / Benimm mir dasselbig / es ist mir alles ein pein. Do benam 

im got diß wunder / vnde ließ in funff jar in grosser bekorung vnd not 

sonder allen trost / Dar nach wart er ser weinende da er lag / vnnd kamen 

zweyen engel vnd wolden in trosten / Do sprach er / O herr ich beger 

keins trosts / Mir genüget woll dar ann das ich dein stat bewar / da du 

wonest in meiner sel / das nit anders darinn leüchte noch komme / Dar 

nach zů hand wart er mitt also grossem liecht vmmpfangen / dar von 

niemant sprechen mag / Vnd do sprach der hymmlische vatter / Jch wil 

dir meinen sůn geben das er bey dir sey wo du bist / Mein vatter sprachet 

                                                           
729 1543-druk, CCLXXIXra. 
730 1565-druk, CCXVIra. 
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/ Jch beger in deynem itzigen wesen in dir zů sein. Do sprach der vatter / 

Du bist mein sůn in dem ich mir wolgefalle.731 

 

Het citaat is een exemplum dat oorspronkelijk tot het traktaatje Dit ist van der 

gewaren demůdicheyt behoorde en dat de omwerker in zijn 1543-druk heeft 

overgenomen.732 Het exemplum stelt een vriend van God centraal die in perfecte 

gelatenheid wenst te leven om zo Gods woord volledig na te kunnen volgen. Hij 

vraagt God alles van hem af te nemen, omdat het hem enkel pijn bezorgt en het 

hem niet tot de complete gelatenheid brengt. Ook Gods troost weigert hij nog 

te ontvangen, wanneer die hem in de vorm van twee engelen wordt aangeboden. 

Het enige wat hij nog begeert, is dat God in hem leeft en dat hij kan leven zoals 

God dat van hem verlangt. De conclusie van dit exemplum is dat deze houding 

God ten zeerste behaagt.  

Hoewel het streven naar gelatenheid niet in strijd is met de protestantse leer, 

bevat de 1565-druk dit exemplum niet. Ook in kapittel 23 van de 1565-druk is een 

stuk weggelaten waarin gelatenheid centraal staat. De volgende zin uit dat 

weggelaten tekststuk laat zien dat ook daarin een doorgedreven vorm van 

gelatenheid wordt aanbevolen: ‘Darum sol man die vernunfft mit allem fleisse 

nederdrucken / vnde gruntlich blenden / vnd legen sich vnter Gott […]’.733 De 

mens moet zich aan God overgeven en daarbij zelfs zijn eigen verstand 

onderdrukken. Opnieuw gaat het om een verregaande interpretatie van 

gelatenheid. Hoe die eliminaties zich verhouden ten opzichte van de 

protestantse context, licht ik in 2.3. Contextualisering toe. 

 

Naast de genoemde confessionele ingrepen heeft de bewerker ook een passage 

uit de 1543-druk in in de 1565-druk geïntegreerd die hij niet aan de protestantse 

context heeft aangepast. De volgende frasen stroken allerminst met de 

protestantse leer, maar ze zijn zonder wijzigingen uit de brontekst 

overgenomen:  

Hy sprack noch voorder: hadde ick veertich Jaren in sonden gheleeft / 

ende waere de vre ghecomen dat ick steruen soude / soo ick mijn sonden 

                                                           
731 1543-druk, CCLXXva-b. 
732 Zie Corin 1929, 439-446. 
733 1543-druk, CCCVIva. 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Kleine%20letter%20u%20met%20ring%20erboven
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voor Godt beleden hadde / conde ick dan soo grondelijck met volcomen 

liefde in Godt ghekeeren een Aue Maria lanck / dat ick altemael in Godt 

waer ghekeert /ende van allen sonden afghekeert /ick storf als een reyn 

louter mensche. En hadde ick oock niet meer dan een sonde ghedaen / 

ende storue in rouwe / in trueren ende in leedt / soo storue ick als een 

rouwighe.734  

 

Het exemplum vertelt hoe een persoon die veertig jaar in zonden heeft geleefd 

zich net voor zijn dood nog van zijn zielenheil kan verzekeren. Dat kan door de 

begane zonden op te biechten, zich volledig tot God te keren en een weesgegroet 

te bidden. Wie slechts één zonde heeft begaan, maar zich niet ervan los heeft 

gemaakt, zal na zijn dood nog steeds in ellende verwijlen.  

Verschillende aspecten van dit tekststuk zijn in strijd met de protestantse 

leer. Zo geloven protestanten niet dat ze actief hun eigen zielenheil kunnen 

ondersteunen en het bidden van een weesgegroet was evenmin een praktijk dat 

binnen het protestantisme algemeen werd geaccepteerd. Enkel binnen bepaalde 

milieus in het lutheranisme was het bidden van dit gebed gangbaar en dan nog 

was het in feite niet toegelaten om het te bidden om zich van de eigen zielenheil 

te verzekeren. In 2.3. Contextualisering zal ik deze bijzondere passage verder 

toelichten en verklaren binnen de context van het vroege protestantisme.  

 

2.3. Contextualisering 

De vergelijking van de tien kapittels van de 1543- en 1565-druk laat zien dat de 

1565-bewerker zijn brontekst over het algemeen heel getrouw heeft nagevolgd. 

Op spiritueel vlak zijn er weliswaar enkele verschuivingen van confessionele 

aard die aan de protestantisering van de tekst te wijten zijn. Om die 

protestantisering te kaderen heb ik de typologie van Von Habsburg (2011) als 

uitgangspunt genomen, maar er blijken enkele interessante verschilpunten en 

nuanceringen op te tekenen tussen Von Habsburgs conclusies en mijn 

resultaten.735 Die wil ik hierna in relatie tot de context van de 1565-druk bekijken. 

Daarna licht ik toe waarom de 1565-druk naar alle waarschijnlijkheid in een 

                                                           
734 1565-druk, CCXVIrb. 
735 Met betrekking tot de eliminatie van de katholieke interpretatie van het sacrament van de 

eucharistie en de eliminatie van monastieke verwijzingen kan hier niets worden vermeld. Die 

thema’s waren immers ook al afwezig in de tien kapittels van de 1543-druk.  
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luthers milieu is ontstaan en bespreek ik waarom ook katholieke elementen in 

de 1565-druk te vinden zijn. 

De tekstvergelijking laat zien dat er in de 1565-druk nog meer types 

confessionele ingrepen hebben plaatsgevonden dan Von Habsburg in zijn 

typologie had opgesomd. Het betreft de eliminatie of aanpassing van passages 

over de rol van de Kerk en het ecclesiastische apparaat, de visie op goede werken 

en de doorgedreven invulling van gelatenheid. Ten eerste is de intercessie van 

de Kerk en de geestelijkheid in de 1565-druk nergens behouden. Dat 

correspondeert met de algemene protestantse visie op het instituut van de Kerk: 

de hiërarchie van de Kerk en de bijbehorende privileges voor zij die bovenaan de 

rangorde staan, werden door de protestanten resoluut afgezworen. Volgens hen 

moet iedereen dezelfde toegang tot de geloofsbeleving verkrijgen, ongeacht hun 

rang of stand.736  

Ten tweede heeft de bewerker de visie op goede werken in zijn tekst 

aangepast. Waar de omwerker in de 1543-druk nog aangaf dat ze rechtstreeks 

zouden leiden tot een plaats in de hemel, heeft de bewerker dat heilsperspectief 

achterwege gelaten. Het stellen van goede werken is lovenswaardig, maar het 

betekent in de 1565-druk niet langer dat ze de gelovige in de hemel zullen 

brengen. Dat correspondeert volledig met de protestantse visie op de 

predestinatie: de mens kan actief niets doen om zijn lot in het hiernamaals 

positief te bewerkstelligen.737 

Ten derde zijn ook enkele passages met daarin een doorgedreven 

interpretatie van gelatenheid geëlimineerd. Het is denkbaar dat het net die 

verregaande invulling is die de reden vormt waarom de tekststukken in kwestie 

zijn weggelaten. Het opgeven van alle wereldse zaken enerzijds en van de steun 

en troost van God anderzijds leidt immers tot een situatie die voor weinig 

gelovigen haalbaar is, zeker binnen de protestantse context. Waar binnen het 

katholicisme nog een hiërarchie aanwezig is met religieuzen, semireligieuzen en 

leken, die afhankelijk van hun positie naar een al dan niet doorgedreven vorm 

                                                           
736 Von Habsburg 2011, 129-130 vermeldde al dat de tussenkomst van de priester bij het sacrament 

van de eucharistie niet meer gewenst was bij de protestanten. De eliminatie van de rol van de 

priester bij de andere sacramenten haalt hij in zijn analyse niet aan.  
737 Over predestinatie en goede werken in het protestantisme, zie bijvoorbeeld Von Habsburg 

2011, 138-143 en Härle & Mahlmann-Bauer 2009. 
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van gelatenheid kunnen streven, is binnen het protestantisme een dergelijke 

rangorde afwezig. Het protestantisme stelt daarentegen het gezin voor als het 

fundament van de goede geloofsbeleving.738 Om het gezinsleven te laten slagen 

kan geen verregaande vorm van gelatenheid worden nagestreefd, aangezien dat 

zou betekenen dat aan de familiale plichten dient te worden verzaakt. Het is 

daarom waarschijnlijk dat enkel gematigde ideeën over gelatenheid in de 1565-

druk zijn behouden. 

Verder blijkt dat de 1656-druk vermoedelijk in een lutherse context is 

ontstaan of voor een luthers publiek is opgesteld. Dat leid ik bijvoorbeeld af uit 

de klemtoon op de idee van de godtsalicheyt – een typische term uit het vroege 

lutheranisme – en de rol van Maria die weliswaar niet als heilige maar als 

exemplarisch voorbeeld van vlees en bloed naar voren wordt geschoven. Hoewel 

op basis van de tekstvergelijking van de tien kapittels de sporen in de richting 

van het lutheranisme veeleer summier zijn, laat de studie van de gehele druk toe 

om nog meer aanwijzingen daaromtrent te traceren.739  

Tot slot bracht de tekstvergelijking aan het licht dat de protestantse bewerker 

enkele typisch katholieke elementen niet altijd heeft weggelaten, zoals de idee 

om het eigen zielenheil in handen te nemen en via het gebed van het 

weesgegroet Maria als een mediërende persoon bij God te aanroepen. Ook in de 

rest van de 1565-druk is de heiligen- en Mariaverering voor het grootste deel 

behouden.740 De integratie van deze elementen in een protestantse druk laat zien 

dat de protestantisering van teksten vanuit een genuanceerd standpunt moet 

worden bekeken. Zo blijkt dat het begin van het schisma tussen het katholicisme 

en protestantisme ook voor de uitdragers van beide confessionele strekkingen 

een overgangsperiode was. Zo zijn zaken die onmiddellijk te maken hebben met 

het instituut van de katholieke Kerk in de 1565-druk duidelijk afwezig, maar 

meer populaire elementen, zoals de heiligenverering en de bekommernissen om 

het eigen zielenheil, zijn daarentegen gebleven. Tekstgetuigen zoals in de 1565-

druk suggereren dus dat de realiteit veel minder eenduidig was dan tot nog toe 

                                                           
738 Zie bijvoorbeeld Spierenburg 1988, 315; Dresen-Coenders 1988, 218-220. 
739 In ‘The Protestantization of the Teachings of John Tauler’ ga ik verder op deze materie in. 

Daarin laat ik zien dat de bewerker ook nagenoeg de volledige prekenkalender (inclusief enkele 

typisch katholieke feesten) van de 1543-druk heeft overgenomen. 
740 Zie het artikel in de vorige noot. 
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werd aangenomen. Waar in officiële teksten vrij snel bepaald werd wat wel en 

niet acceptabel was, laat deze druk zien dat het in devotionele teksten voor 

alledaags gebruik veel minder eenduidig was. Zeker wanneer het typische 

elementen uit de dagelijkse geloofsrealiteit betreft, zoals het aanroepen van 

Maria en de heiligen of de bezorgdheden omtrent het eigen zielenheil, kan 

worden vastgesteld dat auteurs van devotionele teksten en hun publiek meer tijd 

nodig hadden om zich aan de nieuwe geloofscontext aan te passen aan. Daarom 

grepen ze terug naar elementen die tegenwoordig als typisch katholiek worden 

beschouwd.  
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III. Conclusie 
Het tweede deel van dit proefschrift was gewijd aan de studie van de zestiende-

eeuwse doorwerking van Vanden twaelf dogheden. Daartoe heb ik twee 

tekstdragers geselecteerd: de katholieke 1543-druk en de protestantse 1565-druk. 

Beide drukken bevatten de opera omnia van Tauler en in beide komt een 

aangepaste versie van Wevels tekst voor. De vergelijkingen tussen deze teksten 

onderling enerzijds en met Vanden twaelf dogheden anderzijds laten toe om 

inzicht te krijgen in de ontstaanscontext van beide zestiende-eeuwse 

tekstgetuigen en de tekstuele en structurele transformaties die zij hebben 

ondergaan in het licht van de zestiende-eeuwse cultuurhistorische 

ontwikkelingen.  

De precieze identiteit van de maker van de 1543-druk is onbekend. In mijn 

analyses heb ik ervoor geopteerd om hem de omwerker te noemen. Deze term 

is, net zoals de hiervoor geïntroduceerde term leermeester, niet gebruikelijk 

binnen de bestaande terminologieën omtrent schrijversrollen. De term maakt 

echter beter dan andere begrippen duidelijk hoe de Leren in de 1543-druk tot 

stand is gekomen: meer nog dan een bewerker heeft de omwerker de inhoud van 

Vanden twaelf dogheden op een ingrijpende wijze aangepast met het oog op de 

nieuwe zestiende-eeuwse functioneringscontext. Vier globale aanpassingen ten 

opzichte van Vanden twaelf dogheden kunnen worden onderscheiden. 

Een eerste aanpassing heeft betrekking op de centrale deugd van de tekst. 

Ootmoed, de deugd die in Vanden twaelf dogheden een prominente plaats 

bekleedde, is in de Leren zowel letterlijk als figuurlijk meer op de achtergrond 

gekomen. De deugd wordt in de Leren niet meer in het eerste kapittel besproken, 

maar in de kapittels 9 en 10, of, samen met gelatenheid en andere deugdzame 

levenswijzen, in de kapittels 4, 22 en 23. In de plaats van ootmoed is penitentie 

centraal komen te staan: penitentie wordt in de Leren genoemd als de manier 

om tot de vereniging met God te komen. De nieuwe primordialiteit van 

penitentie heeft enkele andere verschuivingen teweeggebracht die door de hele 

tekst heen waargenomen kunnen worden. In de eerste plaats is het zondebesef 

nog centraler komen te staan. Om tot penitentie te kunnen komen is het immers 

noodzakelijk dat het publiek beseft dat het zonden heeft begaan. Om het daar 

nog sterker van te doordringen heeft de omwerker gebruik gemaakt van een 
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andere bron waarin de schadelijke effecten van het begaan van zonden via een 

krachtig taalgebruik worden gethematiseerd.  

Daarmee samenhangend heeft de omwerker via ontleningen aan andere 

bronnen ook voorbeelden toegevoegd van wat vermeden moet worden, zoals de 

hovaardij en de eigen wil. In navolging van zijn bronnen koppelt hij aan deze te 

laken zaken de figuur van Lucifer en de context van de hel. Op die manier bevat 

de Leren specifieke beelden die het publiek moeten aanzetten om voor 

deugdzaamheid te kiezen. Verwijzingen naar de hel waren al aanwezig in 

Vanden twaelf dogheden, maar in de Leren is dit thema geïntensifieerd en 

bovendien ook met specifiekere beelden aangevuld.   

De omwerker heeft niet enkel tegenvoorbeelden, maar ook voorbeelden van 

hoe de mens zich in de dagelijkse realiteit dient te gedragen in zijn tekst 

geïntegreerd. In Vanden twaelf dogheden wordt op deze kwestie niet expliciet 

ingegaan, maar in de Leren komt dit thema wel nadrukkelijk voor, opnieuw 

zowel via ontleningen als via tekststukken die de omwerker zelf geschreven 

heeft. Op die manier geeft de omwerker duidelijk te kennen deugdzaamheid ook 

in alledaagse activiteiten dient te worden nagestreefd. 

Daarnaast is de biecht nadrukkelijk in de Leren geïntegreerd, zowel door 

middel van ontleningen als via tekststukken die de omwerker zelf heeft 

geschreven. De omwerker laat daarmee zien dat het innerlijke zondebesef voor 

hem niet volstaat. Daarmee onderschrijft hij de sacramentele penitentie, waarbij 

de zonden in de aanwezigheid van een priester of andere geestelijke van de Kerk 

moeten worden opgebiecht. 

Die laatste bevinding met betrekking tot de biecht past in het tweede type 

aanpassingen dat we in de 1543-druk kunnen onderkennen, met name de 

nadrukkelijke profilering van de tekst als een katholieke tekst. Zowel in de toe-

eigening van zijn bronnenmateriaal als in zijn eigen uiteenzettingen verwijst de 

omwerker expliciet naar de autoriteit van de katholieke Kerk. Zij dient door de 

gelovige in elk aspect van het spirituele leven in acht te worden genomen. Ze is 

onder meer verantwoordelijk om de biecht van de berouwvolle zondaar af te 

nemen en te bepalen welke boetedoening uitgevoerd moet worden. 

Samenhangend met de katholiek georiënteerde ontstaanscontext vormt een 

derde aanpassing de integratie van mystieke beelden en uiteenzettingen, 



291 
 

voornamelijk met betrekking tot het thema gelatenheid. Het is aannemelijk dat 

de 1543-druk vanuit de mystieke renaissance is gecreëerd, een beweging die 

vanuit katholiek perspectief laatmiddeleeuwse mystici en hun mystieke 

gedachtegoed wilde toe-eigenen, opwaarderen en toegankelijk maken voor de 

contemporaine context. Hoewel de mystiek in Vanden twaelf dogheden niet 

afwezig is, is dit thema veel minder sterk verankerd in deze tekst ten opzichte 

van de Leren. De omwerker heeft zich daarvoor gericht op andere bronnen 

waarin de mystiek wel centraal staat. 

Een laatste aanpassing ten opzichte van Vanden twaelf dogheden is de 

comprimering van deze tekst die op twee niveaus heeft plaatsgevonden. Ten 

eerste heeft de omwerker op zinsniveau gesleuteld aan de uiteenzettingen van 

Wevel en omslachtige formuleringen aangepast. Ten tweede heeft de omwerker 

een groot deel van de toelichtingen en extra voorbeelden uit Wevels tekst niet 

overgenomen. Dat betekent dat de omwerker de meerderheid van de strategieën 

met een pedagogisch effect tot doel niet in zijn tekst heeft geïntegreerd. Zelf 

heeft hij evenmin van dergelijke strategieën consequent gebruik gemaakt. Zijn 

omgang met andere bronnen dan Vanden twaelf dogheden laat evenwel zien dat 

hem niet louter een compacte tekst voor ogen stond en dat hij waar hij dat nodig 

achtte wel degelijk dergelijke strategieën in zijn tekst heeft overgenomen. De 

analyse van de andere bronteksten, voor wat het thema van gelatenheid betreft, 

tonen dat de omwerker bij de integratie van extensieve mystieke tekststukken 

ervoor geopteerd heeft om de toelichtingen, voorbeelden en passages met 

autoriteitsfiguren uit zijn bronnen te behouden. Op die manier kon hij de juiste 

setting en sfeer creëren om zijn publiek op de mystieke uiteenzettingen voor te 

bereiden.  

De manier van werken van de omwerker impliceert dat hij een ander publiek 

voor ogen had dan Wevel initieel had. De omwerker had niet specifiek tot doel 

om een relatief weinig ervaren publiek te instrueren, maar mikte op een 

algemener publiek dat in spirituele geschriften geïnteresseerd was. Daarom 

heeft hij de ondersteunende strategieën in zijn tekst weggelaten, behalve 

wanneer hij het onderwerp van de mystiek te berde bracht en nadrukkelijk in 

zijn tekst verankerde. Met betrekking tot de strategieën die een affectief effect 

tot doel hadden, is er minder eenduidigheid: de omwerker heeft niet alle 
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passages waarin dergelijke strategieën aan bod kwamen in zijn tekst 

overgenomen, maar van een consequente eliminatie is geen sprake. Soms heeft 

hij los van zijn bronnenmateriaal zelf deze strategieën ingezet, meer specifiek 

om het zondebesef en het lijden van Christus extra te benadrukken. De reden 

achter deze verscheiden houding ten opzichte van affectief geladen 

tekstpassages is niet te achterhalen. Het is duidelijk dat de omwerker heeft 

willen vermijden om het betoog al te vaak te doorbreken met voorbeelden 

waarin affectief geladen beelden en krachtig taalgebruik werden ingezet. 

Helemaal consequent is hij daarin echter niet geweest. 

 

De tekst van de 1565-druk is nagenoeg volledig op die van de 1543-druk 

gebaseerd. Ook hier vormt de identiteit van de maker een blinde vlek in het 

onderzoek. In mijn analyses heb ik hem de ‘hervormer’ genoemd, en wel omdat 

de veranderingen die hij heeft doorgevoerd in grote mate als confessioneel 

gemotiveerde ingrepen kunnen worden bestempeld. Meer specifiek kan worden 

onderkend dat vier thema’s uit de geselecteerde kapittels uit de 1543-druk 

consequent niet in de 1565-druk zijn overgenomen. Het gaat om het thema van 

het vagevuur, de autoriteit van de Kerk en haar uitdragers, de katholieke visie op 

goede werken en de doorgedreven interpretatie van gelatenheid. Die thema’s 

corresponderen niet met de protestantse spiritualiteit en het is zeer aannemelijk 

dat dat de reden is waarom ze niet voorkomen in de 1565-druk.  

Toch zijn niet alle typisch katholieke elementen geëlimineerd. De idee dat de 

mens het eigen zielenheil in handen kan nemen door Maria via het gebed van 

het weesgegroet aan te roepen is bijvoorbeeld behouden. Dat die typisch 

katholieke visie nog in de 1565-druk voorkomt, laat zien dat het begin van het 

schisma tussen katholieken en protestanten in feite een overgangsperiode 

vormde, waarin bepaalde katholieke thema’s meteen werden door protestantse 

groepen werden geëlimineerd terwijl andere thema’s langer behouden bleven. 

Tot die laatste groep behoren onderwerpen die verband houden met de 

dagelijkse geloofsrealiteit. De heiligenverering en het actief bewerkstelligen van 

het zielenheil vormen thema’s die de modale mens direct aanspraken en in diens 

dagelijkse geloofspraktijk waren verankerd. Daarom duurde het vermoedelijk 

langer alvorens ze daaruit verdwenen. Thema’s die wel nagenoeg meteen 
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geëlimineerd werden, zijn gerelateerd aan institutionele aspecten, bijvoorbeeld 

de legitimatie van de katholieke Kerk. 

De context van waaruit de 1565-druk is ontstaan, is in ieder geval protestants, 

maar het is niet bekend binnen welke strekking de druk precies is gecreëerd. Op 

basis van de tekstuele en contextuele gegevens die voorhanden zijn ben ik 

geneigd te veronderstellen dat de druk in een lutherse context is ontstaan. 

Hoewel de beschikbare ontstaansgegevens geen uitsluitsel bieden – de drukker 

Gailliart heeft zowel lutherse als gereformeerde teksten gedrukt – ligt de 

klemtoon aan het begin van de tekst op de godtsalicheyt, een term die 

aanvankelijk enkel binnen het lutheranisme voorkwam. Daarnaast wordt op een 

dubbele manier met de figuur van Maria – en de heiligen in het algemeen – 

omgegaan. Enerzijds is het katholieke aspect met betrekking tot 

heiligenverering in sommige passages bewaard; anderzijds is de figuur van Maria 

soms omgevormd tot een voorbeeld van vlees en bloed, dat de mensen kunnen 

navolgen. Dat laatste is typerend voor het lutheranisme, al is het niet uitgesloten 

dat ook binnen bepaalde groeperingen van het gereformeerde protestantisme op 

dezelfde manier over heiligen werd nagedacht. Aan het begin van het schisma 

kon de tekst vermoedelijk in beide strekkingen functioneren, maar doordat de 

term godtsalicheyt een kernidee vormt van het voorwoord van de hervormer, 

ben ik meer geneigd om de tekst in een lutherse ontstaanscontext te plaatsen. 

 

Bekeken vanuit het perspectief van de culturele transfer kan worden gesteld dat 

de omwerker Vanden twaelf dogheden heeft gedecontextualiseerd op het niveau 

van de ondersteunende strategieën: hij heeft de tekst ontdaan van zijn vele 

toelichtingen en extra voorbeelden. In het proces van de recontexualisering 

heeft hij enkele aspecten toegevoegd: zaken omtrent penitentie (een nog 

sterkere klemtoon op het zondebesef, het belang van de biecht en hoe de mens 

zich al dan niet moet gedragen); de legitimering van de katholieke Kerk en de 

integratie van mystieke beelden en uiteenzettingen. Die zaken kunnen aan de 

zestiende-eeuwse ontstaanscontext van de tekst worden gerelateerd: de tekst is 

vermoedelijk vanuit de mystieke renaissance ontstaan waarin vanuit een 

katholiek oogpunt laatmiddeleeuwse auteurs werden toegeëigend; en 

penitentie, als overkoepelende term voor zondebesef, berouw, biecht en 
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boetedoening, nam in de zestiende eeuw een prominentere plaats in dan het de 

eeuwen ervoor had gedaan. 

In het geval van de creatie van de 1565-druk is de decontextualisering sterk 

aanwezig. Aspecten uit de 1543-druk die tot het katholieke geloof behoorden en 

door de protestanten werden afgezworen, zijn over het algemeen niet in de 1565-

druk overgenomen. Toch zijn er enkele uitzonderingen te noteren: bepaalde 

typisch katholieke elementen zijn bijvoorbeeld behouden. Dat laat zien dat de 

decontextualisering van het katholieke kader dus niet op een absolute wijze 

werd voltrokken. Van recontextualisering waarbij andere elementen typisch 

voor de protestantse context in de tien geselecteerde kapittels zijn toegevoegd, 

is geen sprake. Wel bevat het voorwoord de term godtsalicheyt, wat in de 1543-

druk niet voorkwam en als een typisch lutherse term mag worden beschouwd. 

 

Voor het bredere onderzoek naar religieuze praktijken op de grenzen van de late 

middeleeuwen en de vroegmoderniteit enerzijds en het katholicisme en het 

protestantisme anderzijds laat de zestiende-eeuwse doorwerking zien dat het 

van belang is om oog te hebben voor een type geestelijke literatuur dat in het 

huidige onderzoek nog te weinig aan bod komt: devotionele teksten voor 

dagelijks gebruik die net na het schisma zijn ontstaan. De studie van dergelijke 

teksten illustreert dat de opsplitsingen die tegenwoordig worden gemaakt 

toentertijd niet altijd aan de orde waren en dat de contemporaine realiteit veel 

minder eenduidig was dan vaak wordt aangenomen. De eerste protestantse 

tekstgetuige van Vanden twaelf dogheden is in dat schemergebied ontstaan, waar 

protestantse opvattingen en katholieke devotionele praktijken aanvankelijk nog 

probleemloos naast elkaar konden staan. 
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Synthese 

1. Onderzoeksresultaten 
De unieke verspreiding en overlevering van Vanden twaelf dogheden maken van 

deze tekst een geprivilegieerde casus om cultuurhistorische ontwikkelingen in 

de Lage Landen en het Rijnland van de late middeleeuwen en de vroegmoderne 

periode in kaart te brengen. In dit proefschrift heb ik ervoor geopteerd om het 

ontstaan van Vanden twaelf dogheden en de zestiende-eeuwse doorwerking te 

bespreken. De analyse van de toe-eigeningen door respectievelijk Wevel, de 

omwerker en de hervormer laat toe om specifieke strategieën en sporen van 

bredere cultuurhistorische ontwikkelingen in hun teksten te onderscheiden.  

De vergelijking van Vanden twaelf dogheden met de bronteksten toonde aan 

dat Wevel zich zowel op de Brulocht als de Middelnederlandse Reden heeft 

gebaseerd, en, in tegenstelling tot wat vroeger werd aangenomen, ook een hoge 

eigen inbreng in de totstandkoming van de tekst heeft gehad. Daarnaast werd 

uit mijn analyses duidelijk dat de doorwerking van Ruusbroec veel sterker was 

dan tot nog toe werd gedacht, wat een aanwijzing vormt dat de schrijver van 

Vanden twaelf dogheden Ruusbroecs oeuvre goed kende. Zes thema’s in het 

bijzonder heeft Wevel uit de teksten van Ruusbroec overgenomen en in zijn 

werk geïntensifieerd: de primordialiteit van ootmoed en vijf thema’s behorend 

tot het overkoepelende proces van de compunctio cordis, namelijk de 

bewustmaking van de goedheid van God en de zondigheid van de mens, de 

noodzaak van de minne en van het oefenen om weer tot God te komen, de 

verhoogde aandacht voor het leven en lijden van Christus en de hel. Dat Wevel 

net deze elementen heeft geïntensifieerd, sluit aan bij ontwikkelingen in de 

vroege Moderne Devotie, waar deze onderwerpen al tot de kern van deze 

spiritualiteit behoorden. Naast thematische klemtonen heeft Wevel ook 

elementen geïntegreerd die zijn publiek moesten ondersteunen en overtuigen 

om deugdzaamheid na te streven. De aard van de gebruikte technieken maakt 

het aannemelijk dat Wevel Vanden twaelf dogheden initieel voor een relatief 

weinig ervaren publiek heeft geschreven en dat de tekst mogelijk dus in het 

kader van Wevels onderricht voor de nieuwe kloosterlingen van Eemstein tot 

stand is gekomen. 
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Via de vergelijking met de 1543-druk bleek hoe de omwerker nagenoeg alle 

ondersteunende elementen uit Wevels tekst achterwege heeft gelaten. Zijn 

manier van omgaan met Vanden twaelf dogheden laat zien dat hij een 

compactere versie van de tekst tot doel had, waarin hij uiteenzettingen die niet 

van direct nut voor zijn betoog waren niet heeft overgenomen. Dergelijke 

ondersteunende tekststukken waren volgens de omwerker echter wel bruikbaar 

als ze over de mystiek gingen: de uitleggende uiteenzettingen uit zijn mystieke 

bronnen nam hij getrouw over, opdat ze een inleidend kader konden vormen 

voor de mystieke leer. Door de integratie van extensieve mystieke 

uiteenzettingen verschilt de aanpak van de omwerker met die van Wevel die 

verwijzingen naar de mystiek slechts minimaal heeft uitgewerkt. Dat de 

omwerker zich nadrukkelijk op mystieke bronnen heeft gericht, kan aan de 

specifieke ontstaanscontext van zijn tekst worden gerelateerd, namelijk de 

mystieke renaissance, waarin laatmiddeleeuwse mystieke auteurs vanuit 

katholiek perspectief werden toegeëigend en opgewaardeerd. Verder heeft de 

omwerker een primordiale plaats aan penitentie toegekend. Daaruit volgde dat 

hij ook aan enkele andere onderwerpen meer aandacht heeft besteed, zoals het 

zondebesef en de biecht. Tot slot heeft de omwerker ook een centrale plaats aan 

de autoriteit van de Kerk in zijn tekst toegekend. 

De legitimatie van het instituut van de Kerk is iets wat in de 1565-druk 

achterwege is gebleven, net zoals het thema van het vagevuur, de katholieke visie 

op goede werken en de verregaande interpretatie van gelatenheid. Nagenoeg alle 

ingrepen in de 1565-druk zijn confessioneel van aard en hebben tot doel de 

katholieke laag die in de 1543-druk aanwezig was te elimineren. Toch zijn ook 

enkele typisch katholieke elementen behouden, zoals de heiligenverering en de 

bekommernisen om het eigen zielenheil actief te vrijwaren. 

Door de voornaamste aanpassingen en toe-eigeningsstrategieën van de 

overlevering van Vanden twaelf dogheden naast elkaar te plaatsen wordt 

duidelijk dat er een grote continuïteit bestaat tussen de bronteksten en Vanden 

twaelf dogheden enerzijds en Vanden twaelf dogheden en de zestiende-eeuwse 

doorwerking anderzijds. Tegelijkertijd is het mogelijk om ook enkele belangrijke 

thematische verschuivingen in de zestiende-eeuwse context op te merken. Een 

aantal daarvan wordt al voorbereid in Vanden twaelf dogheden. De verhoogde 
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aandacht voor het zondebesef in Wevels tekst bijvoorbeeld preludeert in feite al 

op de primordialiteit van penitentie in de zestiende-eeuwse druk. Andere 

aanpassingen zijn dan weer specifiek voor nieuwe context, zoals bijvoorbeeld de 

weglating van nagenoeg alle katholieke elementen in de 1565-druk. 

De getraceerde aanpassingen zijn vrijwel allemaal sterk gerelateerd aan de 

ontstaanscontext en het publiek van de tekstgetuigen. Wevel had naar alle 

waarschijnlijk een concreet, nog niet zo ervaren publiek voor ogen dat hij op een 

stapsgewijze manier wilde instrueren in deugdzaamheid, terwijl de omwerker 

een algemener publiek voor ogen had dat een dergelijke aanpak niet behoefde. 

De hervormer conformeerde zich dan weer aan de nieuwe protestantse tijdsgeest 

door de katholieke insteek in zijn tekst te elimineren. Toch heeft hij enkele 

typisch katholieke elementen die betrekking hebben op de alledaagse 

geloofsbeleving wel behouden. Dat wijst erop dat hij zich nog in een soort 

schemerzone bevond, waar protestantse en katholieke opvattingen nog 

probleemloos samen in devotionele teksten konden voorkomen.  

 

2. Reflectie over de methodologie 
Mijn analyses lieten zien dat de bestaande terminologie omtrent de 

schrijversrollen met betrekking tot Wevel in het bijzonder, maar ook tot de 

makers van de exponenten in de 1543-druk en 1565-druk niet altijd even geschikt 

is. Daarom heb ik in mijn methodologie ervoor geopteerd om schrijfactiviteiten 

in kaart te brengen. Dat deed ik door de teksten in tekststukken onder te 

verdelen en aan elk tekststuk een schrijfactiviteit te koppelen. In totaal 

onderscheidde ik zes schrijfactiviteiten, die weliswaar niet bij elke maker 

voorkomen: compileren, bewerken, recyleren, weglaten, toelichten en creëren.  

Door schrijfactiviteiten te analyseren is het mogelijk om tot op diepteniveau 

in de tekst door te dringen: er kan een precies inzicht worden verworven in hoe 

de respectieve makers van de teksten met hun bronnen zijn omgegaan en zelf 

tekststukken hebben geschreven. Die omgang hoeft bovendien niet voortdurend 

dezelfde te zijn: afhankelijk van het doel van de tekst en de specifieke 

uiteenzettingen in de bronnen kan de maker binnen een en dezelfde tekst 

voortdurend op verschillende manieren met zijn bron zijn omgegaan. Met de 

bestaande terminologieën is zoiets nog niet in kaart gebracht: een schrijver krijgt 
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een bepaalde functie toegewezen; die functie kan weliswaar evolueren al 

naargelang de tekst verdergaat, maar nergens wordt de functie van de schrijver 

voortdurend herbekeken. Nochtans blijkt een dergelijke aanpak bij Wevel en bij 

de omwerker bijzonder nuttig te zijn. In het geval van Wevel bijvoorbeeld werd 

duidelijk dat zijn eigen inbreng in Vanden twaelf dogheden groter was dan tot 

nog toe werd aangenomen. Toch zijn er ook gevallen waarbij het in kaart 

brengen van de schrijfactiviteiten minder bruikbaar is, bijvoorbeeld wanneer een 

schrijver wel voortdurend min of meer dezelfde aanpak hanteert, zoals 

bijvoorbeeld bij de getrouwe ontleningen van de omwerker aan de meer 

mystieke bronnen.  Daarnaast laat de onderverdeling in schrijfactiviteiten toe 

om tot in detail verschillen in kaart te brengen en zo zelfs met behulp van 

woordfrequentie- en woordveldonderzoek tot op woordniveau inzicht in 

aanpassingen te verkrijgen.  

De analyse van schrijfactiviteiten brengt weliswaar ook een zeker risico met 

zich mee. Omdat het niet bekend is op welke precieze tekstgetuige de makers 

zich hebben gebaseerd, is het mogelijk dat  ik bepaalde aanpassingen toeschrijf 

aan Wevel of de makers van de 1543- en 1565-druk, terwijl die aanpassingen 

misschien al in een eerder stadium zijn doorgevoerd. Ik heb geprobeerd om dat 

risico zo beperkt mogelijk te houden. Ten eerste heb ik waar mogelijk 

verschillende bronteksten geraadpleegd. In mijn vergelijking met de 

Middelnederlandse Reden heb ik de twee volledig overgeleverde versies van deze 

tekst naast elkaar gelegd; in mijn vergelijking met Vanden twaelf dogheden heb 

ik niet alleen de editie van Van Mierlo en David geraadpleegd, maar ook enkele 

andere tekstgetuigen die niet de basis voor deze edities vormden. Ten tweede 

heb ik enkel aanpassingen die herhaaldelijk voorkomen weerhouden in de 

analyses. Op die manier probeerde ik uit te sluiten dat een aanpassing een 

loutere toevalligheid betreft. Doordat de getraceerde aanpassingen over het 

algemeen niet tot één kapittel beperkt zijn, maar door de drie geselecteerde 

kapittels en thema’s heen te onderkennen zijn, wordt het duidelijk dat het om 

specifieke trends gaat.  

Op basis van het onderzoek naar de schrijfactiviteiten heb ik een nieuwe 

schrijverstypologie gecreëerd die met die verschillende schrijfactiviteiten en de 

specifieke ontstaanscontext van de teksten rekening houdt. In het geval van 
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Wevel heb ik gekozen voor ‘leermeester’; de makers van de 1543- en 1565-druk 

duid ik aan met respectievelijk ‘omwerker’ en ‘hervormer’. Die termen laten veel 

beter dan de bestaande termen zien hoe de tekstgetuigen tot stand zijn 

gekomen. De term leermeester houdt rekening met een lescontext en specifieke 

strategieën die daartoe zijn ingezet; de term omwerker impliceert dat de 

brontekst bijzonder ingrijpend aangepast is en de term hervormer duidt op 

aanpassingen binnen de confessionele context. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze termen ook los van de casus van Vanden 

twaelf dogheden een meerwaarde in literair-historische analyses kunnen bieden, 

zeker wanneer ze samen met de verschillende schrijfactiviteiten worden ingezet. 

In de eerste plaats kunnen deze nieuwe schrijversrollen ook worden ingezet 

wanneer de maker van de tekst op een gediversifieerde manier met zijn bronnen 

is omgegaan. Daarnaast laten ze toe om de schrijver van de tekst op een 

geschiktere manier te definiëren. De termen sluiten dichter aan bij de opzet van 

de methode van de culturele transfer, een perspectief van waaruit ik naar de toe-

eigening van de teksten heb gekeken. 

De methode van de culturele transfer bevat twee handige concepten voor 

mijn onderzoek: decontextualisering en recontextualisering. Het gebruik van die 

concepten laat toe om na de diepte-analyses van de schrijfactiviteiten uit te 

zoomen en een algemener beeld van de toe-eigening te krijgen. Bij Wevel en de 

omwerker is van inhoudelijke decontextualisering met betrekking tot de 

ontleende passages weinig sprake: er is een grote continuïteit in de spiritualiteit 

te onderkennen, al wordt wel duidelijk dat ootmoed in de 1543-druk meer naar 

de achtergrond is verschoven. In het geval van de hervormer is 

decontextualisering veel sterker aanwezig: hij heeft zijn brontekst grotendeels 

van zijn katholieke laag ontdaan. De recontextualisering is bij Wevel en de 

omwerker nadrukkelijker zichtbaar, voornamelijk door het intensifiëren en 

herformuleren van specifieke thema’s die al bij hun voorgangers in mindere 

mate aan bod kwamen. Hoewel er dus een grote continuïteit is tussen de 

verschillende tekstgetuigen, mogen die specifieke aanpassingen, die van bredere 

cultuurhistorische ontwikkelingen getuigen, niet worden veronachtzaamd. 
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3. Krijtlijnen voor verder onderzoek 
Zoals hiervoor al aangegeven biedt de casus van Vanden twaelf dogheden de 

uitgelezen mogelijkheid om inzicht te verwerven in cultuurhistorische 

ontwikkelingen voor de verschillende tijdsperioden waarin de tekst werd 

gelezen, verspreid en aangepast. In mijn proefschrift heb ik enkele aspecten van 

die unieke overlevering behandeld, maar het spreekt voor zich dat aan de casus 

van Vanden twaelf dogheden nog veel andere mogelijke onderzoekslijnen en –

perspectieven kunnen worden gekoppeld.  

Een eerste interessante invalshoek vormt de studie van de handschriftelijke 

excerpering van Vanden twaelf dogheden. Die excerpering heb ik in bijlage 2 in 

kaart gebracht, maar een daadwerkelijke analyse van de excerpten heb ik buiten 

beschouwing gelaten.  Om tot zo’n analyse te komen is namelijk een studie van 

de co-tekst van de handschriften waarin excerpten zijn opgenomen vereist, iets 

waarvoor andere onderzoeksmethodieken noodzakelijk zijn dan diegene die ik 

heb gehanteerd. Het is evident dat uit een dergelijke analyse interessante 

resultaten kunnen voortvloeien, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

selectiemechanismes van de excerptoren en het type handschriften dat zij 

hebben gecreëerd. Zijn de excerpten van Vanden twaelf dogheden bijvoorbeeld 

in nieuwe teksten opgenomen of zijn ze naast andere, op zichzelf staande 

excerpten geplaatst? Zijn de handschriften waarin ze geïntegreerd zijn aan een 

specifiek thema gewijd, bijvoorbeeld één afgebakende deugd, of richten ze zich 

meer op een algemeen thema, bijvoorbeeld deugdzaamheid? Bij welk type 

teksten en type auteurs worden de excerpten van Vanden twaelf dogheden 

geplaatst? En is dat tekstmateriaal aangepast om in de nieuwe context te 

functioneren of niet? 

Daarmee samenhangend kan ook een onderzoekslijn worden opgestart die 

aan de studie van de co-tekst van de volledige afschriften is gewijd. Dat er nu 

een complete inventaris voorhanden is waarin de inhoud van elk handschrift 

met een tekstgetuige van Vanden twaelf dogheden wordt opgelijst, faciliteert die 

studie enigszins, maar het neemt niet weg dat de co-tekst niet van dichtbij zal 

moeten worden bekeken om te zien of en welke veranderingen in de andere 

teksten hebben plaatsgevonden. De laatste twee vragen die bij de analyse van de 

excerpten zijn opgesomd, kunnen ook hier worden toegepast: welke types 
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teksten, auteurs en inhoudelijke en structurele aanpassingen kunnen met 

betrekking tot de co-tekst van de tekstgetuigen van Vanden twaelf dogheden 

worden aangetroffen?  

Niet alleen de handschriftelijke tekstgetuigen van Vanden twaelf dogheden, 

maar ook de overlevering van de gedrukte versies biedt nog tal van 

mogelijkheden voor verder onderzoek. In mijn proefschrift heb ik mij beperkt 

tot twee zestiende-eeuwse tekstgetuigen, de eerste Duitstalige katholieke versie 

en de eerste Nederlandstalige protestantse versie. Zoals in de inventaris in 

bijlage 1 kan worden vastgesteld, zijn er nog veel meer drukken van de opera 

omnia van Tauler vervaardigd in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. 

Die opera omnia kwamen in nagenoeg heel West-Europa tot stand en waren in 

de verschillende volkstalen geschreven. Het zou interessant zijn om te bekijken 

of en hoe de tekstgetuigen van Vanden twaelf dogheden in deze opera omnia 

verschillen vertonen ten opzichte van de tekst uit de 1543-druk, en of die 

aanpassingen op hun beurt weer aan specifieke cultuurhistorische 

ontwikkelingen te koppelen zijn. Enkele algemenere studies over de 

doorwerking van de 1543-druk in het Frans of Spaans komen al voor, maar het 

zou interessant zijn om, zoals in dit proefschrift, teksten naast elkaar te leggen, 

aanpassingen in kaart te brengen en na te gaan hoe die verklaard kunnen 

worden.741 

Daarnaast is het ook mogelijk om de casus van Vanden twaelf dogheden als 

een exemplarisch voorbeeld voor de studie van andere laatmiddeleeuwse teksten 

te presenteren en na te gaan of en hoe die teksten een gelijkaardig of afwijkend 

traject als Wevels tekst doorliepen. Meer specifiek met betrekking tot de toe-

eigening van laatmiddeleeuwse mystieke teksten door zowel katholieken als 

protestanten is nog veel braakliggend terrein. Het zou een waardevolle bijdrage 

aan het huidige onderzoek zijn om de toe-eigening van de opera omnia van 

andere laatmiddeleeuwse mystieke auteurs, zoals Eckhart, Ruusbroec en Suso, 

te bestuderen en met elkaar te vergelijken.  

 

                                                           
741 Zie bijvoorbeeld Gueullette 2012 en Bancel 2017, 151-186. 
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Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de mogelijkheden tot verder onderzoek legio 

en kunnen bijdragen tot een nog beter inzicht in het ontstaan van 

laatmiddeleeuwse spirituele geschriften en hun toe-eigening in verschillende 

confessionele vroegmoderne contexten. Een dergelijke bijdrage heb ik ook met 

mijn proefschrift willen leveren. Al mag het wel duidelijk zijn dat het laatste 

woord over Vanden twaelf dogheden nog lang niet geschreven is.  
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Abstract 
 

Literary historians working on spiritual texts have primarily studied canonical 

authors and focused their research on either the Middle Ages or the Early 

Modern Times. The interaction between both periods is an hitherto 

underexplored topic. In this doctoral dissertation I demonstrate that important 

new insights can be generated by comparing and combining the two periods 

when studying the textual traditions of a non-canonical text. My focus is on a 

late fourteenth century anonymous treatise on virtues, called Vanden twaelf 

dogheden. Previous studies on this text have primarily focused on the question 

of the author and his sources. While these elements are addressed in this 

dissertation as well, the purpose of this study goes beyond these factual 

questions. As Vanden twaelf dogheden is one of the few Middle Dutch texts for 

which a long reception history (up until the eighteenth century) can be 

reconstructed, this case offers an excellent opportunity to compare its function 

in different spiritual contexts. More specifically the dissertation addresses the 

potential context of origin and the sixteenth-century adaptations that circulated 

in the midst of religious tensions. Inspired by the methodology of the traditional 

and New Philology, and the ideas promulgated in studies on cultural transfer, I 

developed my own approach that enabled me to point at different writing 

activities transmitted in these texts. Analyzing these writing activities gave me 

extra clues about the contexts of origin and the reasons for appropriation and 

adaptation of the texts. Mapping these changes allows us to get an exceptional 

view on new spiritual emphases in the periods under discussion. 
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Bijlagen 
 

Bij dit proefschrift horen vijf bijlagen. Omdat het om uitvoerige bijlagen gaat, 

heb ik ervoor geopteerd om ze niet aan dit proefschrift toe te voegen, maar 

online te plaatsen op de volgende url: www.uantwerpen.be/ine-kiekens-

doctoraat. Hierna licht ik hun inhoud kort toe. 

De eerste bijlage bevat de inventaris van de handschriftelijke en gedrukte 

tekstgetuigen van Vanden twaelf dogheden. In het geval van de handschriften 

bied ik een overzicht van de inhoud en de context. Bij de contextuele gegevens 

lijst ik de volgende zaken op, in de mate dat die beschikbaar of gekend zijn: 

datering, lokalisering, kopiisteninformatie en bezitters. Ook geef ik een 

overzicht van de voornaamste catalogi en studies waarin deze handschriften 

voorkomen. Bij de gedrukte tekstgetuigen volsta ik met de titel van de druk, de 

drukker, de drukplaats en het jaartal van de druk. 

De tweede bijlage biedt een overzicht van de handschriften waarin excerpten 

van Vanden twaelf dogheden zijn opgenomen, alsook de referentie aan welke 

hoofdstukken van Wevels tekst deze excerpten ontleend zijn.  

In de derde bijlage staat mijn verslag van het woordfrequentie- en 

woordveldonderzoek met betrekking tot het oeuvre van Ruusbroec en Eckhart 

en de Middelnederlandse Reden.  

De vierde bijlage bevat de tekstvergelijking tussen Vanden twaelf dogheden 

en zijn bronnenmateriaal, wat de kapittels 1, 3 en 11 betreft. De teksten van de 

Erfurter Reden, de Brulocht en Vanden twaelf dogheden heb ik aan de bestaande 

edities ontleend, respectievelijk Quint 1963, Alaerts 2014b en Van Mierlo 1932a. 

De transcripties van de twee integrale tekstgetuigen van de Middelnederlandse 

Reden zijn van mijn hand.  

De vijfde bijlage bevat de tekstvergelijking van de kapittels over ootmoed, 

gelatenheid en penitentie tussen Vanden twaelf dogheden, de versies uit de 1543- 

en 1565-druk en enkele andere bronnen waarvan de omwerker gebruik heeft 

gemaakt. De transcripties van de 1543- en 1565-druk zijn van mijn hand; bij de 

ontleningen aan andere bronnen heb ik bij de overname zelf telkens aangegeven 

uit welke editie ze afkomstig zijn. 

 

http://www.uantwerpen.be/ine-kiekens-doctoraat
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