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Abstract
In the 17th century Elisabeth Silvoorts (1607-1656), copied the writings of two fellow
nuns: Jacomijne Costers (+ 1503) and Mechtild van Rieviren (+ 1497) of the Augustinian
monastery Facons in Antwerp, which belonged to the Modern Devotion. Joseph II (17651790) abolished the monastery in 1784. The manuscript of 190 folios ended up in
Vienna; this dissertation deals with 80 folios of it. Jacomijne Costers, who was dying of
plague in 1489, had a vision that the devil dragged her to Christ in order to punish her for
her sin. She asked Mary and her Patron Saint John the Evangelist for help. Mary allowed
her to be transported, through purgatory by an angel. So, she could tell her fellow sisters
which punishments they could expect for their sins. After her return, Jacomijne wrote
three treatises: First a commentary on the preparation for the Holy Sacrament, in which
she showed that she knew and practiced the piety of her time. Second a commentary on
the three vows, chastity, poverty, and obedience. She derived her information from the
Bible, the Rule of Saint Benedict, and Thomas a Kempis, The imitation of Christ. Third
A commentary on John the Evangelist, in which she showed that she was well aware of
the Holy Scripture, the Catholic Traditions, the Medieval Dutch literature, and in
particular the Legenda Aurea of Jacobus de Voragine. Mechtild van Rieviren worded in
the shorter work her conversations with Christ. Her visions about Mary as the Mother of
God follow the late medieval tradition, which were derived from the Early Christianity by
Bernard of Clairvaux, William of Saint Thierry and other Cistercians. Mechtild was
probably a sacristan, and therefore, it is understandable that she had more knowledge of
works of mystical theology and its contents, and she wanted to transmit them to others.
Jacomijne Costers and Mechtild van Rieviren were very well versed in the language use
of the Modern Devotion.
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In the 17th century Elisabeth Silvoorts (1607-1656) copied the writings of two
fellow nuns, Jacomijne Costers (+ 1503) and Mechtild van Rieviren (+ 1497), of the
Augustinian monastery Facons in Antwerp, a monastery that was part of the reform
movement known as the Devotio Moderna. Since this movement is best known through
its male representatives, such as Geert Grote and Thomas a Kempis, this dissertation
examines the extent to which the spirituality of the Devotio Moderna is also found in
Jacomijne and Mechtild’s writings, which are contained in a manuscript now preserved in
Vienna.
The dissertation, written in Dutch, is divided into four chapters. The first
provides background information about the religious, social, and cultural context in the
Low Countries in the late medieval period, along with historical information about the
Facons monastery and biographical data about Jacomijne, Mechtild, their copyist, and
several lesser figures. The second chapter provides, in parallel columns, a transcription
of the relevant parts of the manuscript, which was written in Middle Dutch, and a
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translation of these into Modern Dutch. These parts are five in number: a description of
what Jacomijne experienced in a vision she had while lying sick from the bubonic plague,
three treatises she wrote after her recovery (on the Blessed Sacrament, the three religious
vows, and her patron saint, John the Evangelist), and Mechtild’s reflections on various
spiritual topics. The third chapter is a commentary on selected passages in the
manuscript, in particular ones that are not readily understood without familiarity with
some of the literary sources on which the nuns relied (such as works of medieval Dutch
literature and the Legenda Aurea of Jacobus de Voragine), while the final chapter shows
that in fact the spirituality of the two nuns quite closely reflected the spirituality of the
Devotio Moderna that is found in its better-known male representatives.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

Tijdens de Late Middeleeuwen was er een periode van godsdienstige onrust in geheel West
Europa, getuige de vele oproepen voor hervorming in de Kerk. In West Europa was dit in het
bijzonder het geval in de beweging die bekend is onder de naam Moderne Devotie die ontstond in
een kring geïnspireerd door de prediking en voorbeeld van Geert Grote (1340-1384). Na zijn
vroege dood verspreidde zich de beweging door vrije verenigingen van leken en wereldlijke
geestelijken bekend onder de naam Broeders en Zusters van het Gemene Leven. Zij legden geen
geloften af, maar leefden toch in gemeenschap en voorzagen in hun onderhoud door het kopiëren
van boeken, weven en in gemeenschappen van broeders met het leiding geven aan scholen en
gemeenschappen van vrouwen. Spoedig echter ontstond een derde afdeling van de beweging, de
Windesheimer Congregatie van Reguliere Kanunniken, waarvan hun statuten door Paus
Bonifacius IX (1389-1404) in 1395 goedgekeurd werden. Deze congregatie groeide tenslotte uit
tot een aantal van vierentachtig mannen- en dertien vrouwenkloosters.
In de huizen voor mannen treffen we een aantal belangrijke auteurs aan, waarvan de
beroemdste Thomas a Kempis (+ 1380-1471) was, die algemeen beschouwd wordt als de
schrijver van De Navolging van Christus. Een spirituele schrijver was Gerlach Peters (+ 13801411) en de invloedrijke theoloog was Gabriel Biel (+ 1420-1495). Minder bekend waren
sommige vrouwelijke schrijvers, die eveneens de spiritualiteit van de Moderne Devotie
vertegenwoordigden. In het klooster Facons in Antwerpen, een van de huizen van de
Windesheimer Congregatie, leefde twee van zulke vrouwen: de religieuzen Jacomijne Costers
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alias Ziericx (1462-1503) en Mechtild van Rieviren (+ 1497), waarvan de ideeën in de
zeventiende eeuw door Elisabeth Silvoorts (1607-1656) werden verwoord. Zoals de geleerde
Anne Wiston-Allen opgemerkt heeft252 moeten de geschriften van zulke vrouwen beschouwd
worden dat zij op de hoogte waren van het nieuwe geestelijke landschap dat ontstond in
Noordwest Europa in de Late Middeleeuwen. Dit proefschrift zal zich daarom concentreren op de
geschriften die tot ons gekomen zijn door en over deze twee religieuzen.
Behalve Facons bevonden zich in de vijftiende eeuw de volgende kloosters in
Antwerpen:
Mannenkloosters: het klooster van de Heilige Verlosser253; de abdij Sint Michiel254; het
minderbroederklooster255; het klooster van de augustijnen256; het klooster van de cellebroeders of
Alexianen257; het klooster van de kartuizers258; het dominicanenklooster259; de begarden (derde
ordebroeders)260; de lollarden of cellebroeders261; het godshuis van de Zeven Bloedstortingen;262
het godshuis Grauw en Blauw263.

252

Anne Winston-Allen, Convent Chronicles. Women Writing about Women and Reform in the
Late Middle Ages, University Park, PA: Penn State University Press, 2004.
253

Monasticon belge, VIII: Province d'Anvers, medewerker Koen Breugelmans [et alii], I, Luik:
Nationaal Onderzoekscentrum voor religieuze geschiedenis, 1992-1993, 81-99; Benjamin
Linnig, Oud Antwerpen, Kerken en kloosters, Eerste reeks: Kerken en kloosters, met een
voorwoord van Maurits Sabbe, Antwerpen: Opdebeek, 1925, 39-60.
254

Monasticon belge, O.C., 195-261; Linnig, O.C., 99-103.; Floris Prims, Geschiedenis
van Antwerpen, 15, Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1937, 199-201.
255
Linning, O.C., 37- 43; Prims, O.C., 224-234.
256
Linning, O.C., 80-88.
257
Linning, O.C., 104-111.
258
Linning, O.C., 113-117; Prims, O.C., 210.
259
Linning, O.C., 119; Prims, O.C., 202-210.
260
Prims, O.C., 227-233.
261
Prims, O.C., 238-239.
262
Prims, O.C., 253.
263
Prims, O.C., 254.
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Vrouwenkloosters: Priorij Sint-Margrietendaal264; het klooster van de witte zusters265; het
begijnhof266; het klooster van Terzieken267; het clarissenklooster268; de swesteren of cellezusters269;
de swartzusters270; het Sint-Anna Godshuis van de Korte Nieuwstraat of het Weduwen
Godshuis271.
Dit proefschrift is gebaseerd op drie archiefbronnen: Eén geschreven door Zuster
Elisabeth Silvoorts en twee van de hand van Christophorus Caers (1605-1673), die handelde in
opdracht van de zusters in Facons. Hij was tussen 24 mei 1640 en 14 september 1673 rector van
dit klooster en als zodanig belast met de geestelijke zorg van Facons.
1. Cod. Ser. Nova 12827, een manuscript op papier van 198 folios, onder de titel Die Visionen
von Jacomijne Costers / Elisabeth Silvoorts, o.O., 17. Jahrhundert, berust in de Oostenrijkse
Nationale Bibliotheek te Wenen.272

264

Monasticon belge, O.C., II, 627-643; Prims, O.C., 197.
Monasticon belge, O.C., II, 645-664; Prims, O.C., 198.
266
Monasticon belge, O.C., II, 59-67; Prims, O.C., 182.
267
Erik Houtman en Marie Juliette Marinus, Op geestelijke gronden. Kaarten van het
bisdom Antwerpen en het Onze-lieve-vrouwenkapittel en de kloosters van Terzieken en
Falcon te Antwerpen 1550-1791, Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2009 (Cartografische
en iconografische bronnen voor de geschiedenis van het landschap in Belgie, 10,
Uitgegeven. in opdracht van de Provincieraad van Antwerpen), 47-56; Prims, O.C., 177180.
268
Prims, O.C., 235-237.
269
Prims, O.C., 239.
270
Prims, O.C., 240-241.
271
Prims, O.C., 251-253.
272
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Fideikommißbibliothek [Provenienz], Die
Visionen von Jacomijne Costers / Elisabeth Silvoorts o.O., 17. Jahrhundert.- Handschrift,
VI+198 Bll.; 205 x 155 mm, Papier. Brauner Ledereinband über Holz mit Blindprägung,
1 von ehemals 2 Metallschliessen und 8 Leinenlesebändchen; Roter Schnitt (17.
Jahrhundert). Ein Eintrag zu Ihrer Anfrage im Register Titel, Stichworte [on line] 20 juli
2007 URL http://nak.onb.ac.at/cgi-in/allegro/nak/nak.pl?db=nak&t_show= x&wertreg=
TIT &wert=visionen% 87&reccheck=40140,59274,59396,78686.
265
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Het manuscript bestaat uit twee delen, deel 1 bestaande uit de folios 1 r.–111 v. en deel 2
uit het folio 111 v.–198 v. Dit manuscript werd deels gekopiëerd en deels gecompileerd door
Elisabeth Silvoorts, een religieuze van Facons. In de folios 1-62 v. schonk zij aandacht aan haar
(vroegere) medezusters. De folios 1-45 v. handelen over Jacomijne Costers.273 Hierna, tussen de
folios 45 r.-62 v., gaf de kopiïste aandacht aan vermeldenswaardige andere religieuzen in Facons.
Zij kreeg waarschijnlijk haar informatie naast geschriften en uit de in het klooster aanwezige
mondelinge traditie. Zuster Geertruida Matthijsdr, die op 7 mei 1564 intrad en gedurende 25 jaar
subpriorin was en op 28 mei 1631 overleed, vertelde Zuster Silvoorts over een wonder na
Jacomijne Costers’ dood. Zuster Catharina Nicolaasdr de Weerdt (1601-1638) en Anna van
Rodenkirchen, in 1628 tot priorin gekozen en in 1636 overleden, moet Zuster Silvoorts
persoonlijk gekend hebben.
Van de genoemde religieuzen waren Jacomijne Costers en Mechtild van Rieviren de
voornaamste, maar er werd ook aandacht besteed aan anderen, waaraan wij in een latere sectie
van dit hoofdstuk aandacht zullen besteden.
Tenslotte volgen drie traktaten, die door Elisabeth Silvoorts toegeschreven werden aan
Jacomijne Costers:
1. Folio 63 v.-68 r.

Traktaat voorbereiding tot het Heilig Sacrament.

2. Folio 82 v.–88 v.

Traktaat over de drie geloften van religieuzen.

3. Folio 89 r. – 102 r.

Traktaat over de patroon van Jacomijne, Johannes de Evangelist.

273

Hiervan zijn de eerste 28 folios gepubliceerd door Wybren Freerk Scheepsma, “De
helletocht van Jacomijne Costers”, Ons Geestelijk Erf, 70 (1996), 157-185. Hij wijdde
hieraan zijn proefschrift: Wybren Freerk Scheepsma, Deemoed en devotie: De
koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften. Amsterdam: Prometheus, 1997
(Proefschrift Universiteit Leiden).
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Voor het overige werden in dit manuscript verschillende fragmenten vermeld van spiritueel
advies en van heilige of geleerde personen, zoals Sint Augustinus van Hippo (354-430) en Sint
Bernardus van Clairvaux (1091-1153).
Zie appendix A voor een gedetailleerde lijst.
In deel twee volgen exempels, geschiedenissen, visioenen en dergelijke.

2. Christophorus Caers, Register van het Beginsel, Voortganck, ende Gedenckweerdichste Geschidenissen midtsgaders, Van alle brieven vande Renten, Landen,
Hoeven &cc. des Cloosters van O. L. Vrouwen-Dael in Valcken-Broec genoempt Facons.
Geschreven ter begeerte, ende koste van Sr. Jacoba De Romer Suppriorinne
Anno 1647,274 dat vermeldt:
Inleiding (Totten leser)275
Folio 1 r. – 104 r.

Beginsel ende Voortganck des Cloosters van Onser L. VrouwenDael in Valcken-Broec, genoempt Facons der Canonikerssen
Regulieren van d’ordre vanden H. Augustinus ende Capittel van
Windesheym276
Antwerpen. Renten in de verschillende wijken van de stad
Pitantien (2 folios).

274

Antwerpen, Kathedraalarchief (voormalig Archief van het bisdom Antwerpen), K 92.
Deze bladzijden zijn ongefoliëerd.
276
Na 6 november 1661 stopte het register, want we vinden op folio 104 r. vermeld:
NB Alsoe de geschidenissen in desen Register niet meer en konnen geschreven woorden,
midts dat hier volgen de Renten waere dat de selve gestelt wirden tuschen de Renten,
Landen ex. So isser eenen anderen Register begost ter begeerten ende koste van Sr
Elisabeth van Couwerven, Jubilaria en Arcaria, inden welcke de selve geschidenissen
aengeteeckent sijn volgens de Jaeren datse geschiet sijn. Wat ordre dat daer inne
gehouden wordt can men sien inde Voor-reden.

275
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3. Christophorus Caers, Naem-en-Doodt-Boeck der Rectooren, Priorinnen,
Canonikerssen, Conversinnen, Donatinnen, en Donaten, des Cloosters genoemt Facons.
Gheschreven ter begeerte en koste van Sr. Maria de Merre alias Mera Cantersse Anno
1648.277
Zie Appendix B voor de inhoud hiervan.
Alleen de delen van het manuscript die betrekking hebben op Jacomijne Costers
en Mechtild van Rieviren zullen in deze dissertatie behandeld worden. Deze fragmenten
zullen getranscribeerd en vertaald worden in modern Nederlands in het tweede hoofdstuk
van de dissertatie.
Het derde hoofdstuk zal een textuele analyse van de geselecteerde folios
weergeven inhoudende het gebruik van images, van Bijbelteksten en van christelijke
auteurs.
Het vierde en laatste hoofdstuk zal de inhoud van het manuscript plaatsen binnen
de context van de totale beweging van de Moderne Devotie en de hervorming van
religieuze congregaties en het spiritueel leven in de Lage Landen in de vijftiende en
zestiende eeuw. Een speciale referentie naar de rol van vrouwen, die zulk een hervorming
en spiritualiteit van late middeleeuwse vrouwen propageerden, zal aandacht krijgen.
De rest van dit inleidende hoofdstuk zal handelen over de volgende onderwerpen, die de
achtergrond leveren voor het materiaal in het manuscript zelf:
(A) de vraag waarom de zeventiende eeuwse Facons zuster, Elisabeth Silvoorts, de geschriften
door en over de twee vijftiende eeuwse zusters weergaf;

277

Beveren, Rijksarchief Antwerpen, Klooster Falkontinen Antwerpen, nr. 96.
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(B) de situatie van kerk en staat in de Nederlanden gedurende de jaren dat het klooster Facons in
Antwerpen bestond en Jacomijne en Mechtild daar leefden;
(C) de situatie in Antwerpen zelf gedurende deze periode, met speciale aandacht voor het
economische, culturele en religieuze leven en de invloed van de Zwarte Dood, waaraan sommige
Facons zusters overleden;

(D) een korte geschiedenis van het klooster Facons gedurende de vijftiende eeuw, met
speciale aandacht voor de afwijking van de religieuze regels, die Jacomijne aanleiding
gaf voor een oproep tot religieuze hervorming;
(E) korte biografieën van bepaalde schrijvers van de Moderne Devotie, die tot de
Windesheimer Congregatie behoorden;
(F) biografische informatie over Jacomijne Costers, Mechtild van Rieviren en Elisabeth
Silvoorts, samen met informatie over bepaalde personen, die van invloed waren op de tot
stand koming en bewaring van het manuscript (Geertruida Matthijsdr, Elisabeth
Silvoorts, Elisabeth van Couwerven en Christophorus Caers).

1.A. Wat bracht de zeventiende eeuwse Facons’ zuster Elisabeth Silvoorts ertoe de
geschriften door en over de twee vijftiende eeuwse zusters te kopiëren?
Het is een punt van onderzoek waarom de Facons zuster Elisabeth Silvoorts (1607-1656) de
geschriften van haar medezusters, Mechtild van Rieviren en Jacomijne Costers, kopiëerde. Dit
kan mogelijk toegeschreven worden aan de invloed van twee geestelijken, namelijk Norbertus
van Couwerven, die goede relaties met Facons onderhield, en de rector van Facons,
Christophorus Caers.
Norbertus van Couwerven (1597-1661) werd in 1597 in Antwerpen geboren en volgde de
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studie van klassieke talen en letterkunde bij de jezuïeten daar. Hij werd novice in het Antwerpse
norbertijnenklooster, Sint Michiel, waar hij in 1614 ingekleed werd. Hij behaalde in 1619 de
graad van baccalaureus in de theologie en werd in 1622 tot diaken en priester gewijd.
Norbertus was een begaafd prediker. Zo preekte hij in 1622 bij de inwijding van de kerk
van het Professenhuis van de Sint-Ignatiuskerk en in 1640 ter gelegenheid van het eeuwfeest van
de jezuïetenorde. Toen Norbertus abt geworden was preekte hij opnieuw bij de herdenking van
het feit dat Sint Ignatius in 1656 honderd jaar daarvoor overleden was.278
In 1652 werd Norbertus tot abt van Sint Michiel gekozen.279 De religieuzen van Facons
waren op de hoogte van de wijding van Norbertus280 en op 28 augustus 1653, het feest van Sint
Augustinusvan Hippo, de patroon van de orde, celebreerde Norbertus de pontificale hoogmis en
preekte hij ook.281 Toen zijn zuster Anna van Couwerven in 1659 stierf werd de
begrafenisplechtigheid geleid door haar broer abt Norbertus.282 Norbertus van Couwerven stierf
zelf in 1661.283
In 1620 was het Sint Michielsklooster afgebrand, waarna het echter weer werd
opgebouwd. Abt Norbertus van Couwerven interesseerde zich in het bijzonder voor de
278

L. Moereels, “Lofrede op S. Ignatius in 1656 door N. Van Couwerven, abt van St.
Michielsabdij. Bijlage: Tekst van de lofrede”, Ons Geestelĳk Erf, 30 (1956), 244-260,
aldaar 251-280.
279
Monasticon Belge, O.C., VIII, 244-246
280
Christophorus Caers, Register van het Beginsel, Voortganck, ende Gedenckweerdichste Geschidenissen midtsgaders, Van alle brieven vande Renten, Landen,
Hoeven &cc. des Cloosters van O. L. Vrouwen-Dael in Valcken-Broec genoempt Facons.
Geschreven ter begeerte, ende koste van Sr. Jacoba De Romer Suppriorinne Anno 1647,
(Hierna Caers, Register), folio 6 r., folio 94 v.
281
Ibid., folio 95 r.
282
Christophorus Caers, Naem- en-Doodt-Boeck der Rectooren, Priorinnen,
Canonikerssen, Conversinnen, Donatinnen, en Donaten, des Cloosters genoemt Facons.
Gheschreven ter begeerte en koste van Sr. Maria de Merre alias Mera Cantersse Anno
1648 (hierna Caers, Naem- en-Doodt-Boeck), 116 r.
283
Archieven van de stad Antwerpen, available on-line 25 oktober 2010, URL
http://www.
felixarchief.be/Unrestricted/Folder.aspx?document_id=09041acf800303d1&format=jpeg.
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bibliotheek. Hij bewoog velen tot het schenken van boeken om de bibliotheek weer op te
bouwen.284 De jezuïeten zullen zeker van deze bibliotheek gebruik hebben gemaakt.285
Norbertus heeft zeker eenmaal een werk uit de bibliotheek van Facons geleend, dat nu
aanwezig is in het Jewish Theological Seminary of America in New York, want er staat in
vermeld: Norbertus Couwerven utitur.286 Dit betekent dat hij het geleend en/of geraadpleegd had.

De relatie van familieleden van Norbertus van Couwerven met Facons
Norbertus van Couwervens ouders waren belangrijke weldoeners van Facons, want zij schonken
geld en grond.287 Dit was ook in 1647 het geval met zijn twee zusters, Anna ( en Elisabeth, die
religieuze in Facons waren en die schilderijen schonken.288 Op 26 juni 1652 betaalden Zusters
Anna en Elisabeth 200 gulden opdat er dagelijks op bepaalde tijden een witte kaars, de kleur van
de zuiverheid, zou branden voor het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Loretto.289
Elisabeth van Couwerven had ook bibliofiele interesse want zij schreef op het schutblad
van een boekje, dat nu aanwezig is in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel: Elisabeth van
Couwerven, een religieus onweerdig, Dit boeckxken heeft self geschreven onse beminde mede
suster Jacomijne Costers met de bij naam Zirix die drij uren heeft geweest uut haer lichaem voor
d’oordel godts daer sij veel wonderlicke dingen heeft gehoort en gesien.290 Elisabeths
284
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gebedenboek is nu in dezelfde bibliotheek aanwezig,291 terwijl een ander boek, dat gedurende
enige tijd haar eigendom was, zich tegenwoordig bevindt in de Universiteitsbibliotheek in Luik.292

Christophorus Caers werd op negentienjarige in 1624 in Rooklooster geprofest. Hij was
baccalaureus in de theologie en werd secretaris van de Pater Generaal van de Augustijner Orde in
Keulen. Daarna werd hij in 1640 Rector van Facons. Caers begon in 1647, op verzoek van
Subpriorin Jacoba de Romer, een Register waarin historische feitelijkheden van Facons vermeld
werden. Hij was soms bepaald kritisch over de handel en wandel van zusters in de vijftiende
eeuw. In het jaar erop, 1648, begon Caers op verzoek van Cantrix Maria de Merre alias Mera, een
Naem- en Doodt-Boeck, zodat op hun sterfdag voor de in dat geschrift vermelde personen
gebeden kon worden.
Op 10 juni 1649 werd Zuster Elisabeth Silvoorts verlost van een blaas- of niersteen,
waarvoor men geen medische verklaring had; men schreef dit toe aan een wonder van Sint Joseph
waarvoor Zuster Silvoorts grote devotie had.293 Caers meldde dit wonder eveneens aan de
bollandisten.294 Omdat Elisabeth een locale beroemdheid was viel haar waarschijnlijk de eer te
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en Hippolyte Delehaye, L'œuvre des Bollandistes (Nouvelle édition augmentée d'une
notice bio-bibliographique de H. Delehaye et P. Peeters), Bruxelles: Palais des
Académies, 1961 (Mémoires / Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres.
Collection in-8̊ ; 2e série, tome 54, fascicule Subsidia hagiographica, 24a).
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beurt om de geschriften en mondelinge traditie van Jacomijne Costers en Mechtild van Rieviren
op schrift te stellen. In het bijzonder de ervaringen van Jacomijne in het vagevuur waren een
waarschuwing voor zusters en priorinnen om niet van de voorschriften af te wijken. Deze
waarschuwingen zullen zeker de instemming van de Brusselse jezuïeten waar beide priesters op
school geweest waren, gehad hebben. Daarnaast sprak Zuster Silvoorts ook haar bewondering uit
voor verscheidene andere vrome religieuzen in Facons. Dit waren met name:
Zuster Janneken; Barbara Johannesdr van Achterhout (+ 1576)295; Catharina Nicolaasdr de
Weerdt296; Margarita van Look (1541-1604)297; Anna van Rodenkirchen (1628-1636)298 en
lekenzuster Heijltien Costers.299
De geschriften, die Zuster Silvoorts maakte, zullen zeker ook een plaats gekregen hebben
in de bibliotheek van het klooster van Abt Van Couwerven en mogelijk ook daarbuiten.
Bovendien zullen ze gediend hebben als moralistische voorbeelden voor de zusters en voor
degenen die door de verhoging van de faam van de Sint Josephskapel in Facons devotie kwamen
doen.
Mogelijk participeerden andere zusters van Facons in het kopiëerwerk, want er werd
vermeld dat de volgende zusters zich beijverden om liturgische en andere geschriften over te
schrijven in een tijd dat gedrukte boeken alom verkrijgbaar waren. Dit was het geval met de
volgende tijdgenoten van Caers en Abt Norbertus:
Zuster Elisabeth de Cocquiel, geboren in 1572, geprofest op 21 juli 1591, priorin van 21 juni
1629 tot haar dood op 13 februari 1643; zij liet een Antiphonaal op perkament schrijven300; Zuster

Cange et les Bollandistes. Correspondance, presentation, edition et commentaire par -,
Bruxelles: Societe des Bollandistes, 2005 (Tabularium hagiographicum, 4).
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Maria Gomez, geboren in 1580, geprofest op 30 juli 1600, overleden op 2 oktober 1652301 en
Zuster Maria Verschoeren, geboren in 1591, geprofest op 23 september 1607, overleden op 11
oktober 1668.302

1. B. De situatie van kerk en staat in de Late Middeleeuwen
De toestand van Kerk en Staat in de late middeleeuwen in de Nederlanden waren bepaald niet
rooskleurig. Politiek gezien verkeerden de meeste territoriale vorstendommen in de Noordelijke
Nederlanden in een onzekere toestand als een gevolg van twisten tussen diverse adelsfacties en
steden, die als gevolg van dynastieke huwelijken vaak verder reikten dan de grenzen van de
hertogdommen of graafschappen. Er spraken ook belangen op Europees niveau mee. Men kan
ook een strijd tussen de adel, waarvan de structuur niet in ieder gewest gelijk was, en de
opkomende steden constateren.
H.P.H. Jansen is van mening dat overal in de Nederlanden en elders de twisten het gevolg
waren van een botsing tussen de adel en de moderne staat. De frustratie van de edelen, die niet
meer het monopolie hadden in de oorlogvoering omdat meer en meer vuurwapens aangewend
werden en huurlegers aangeworven werden, was ook van invloed. Bovendien was de adel
verarmd door het luxere leven en de kostbaardere wapenuitrusting en duurdere aanleg van
kastelen. Omdat zij meer en meer in plaats van herendiensten en leveringen in natura geld

300

Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 49-51.
Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 109-110.
302
Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 111.

301

19

ontvingen, waren zij het slachtoffer van geldontwaarding. Als regel ontladen zich de frustraties
van de adel bij opvolgingskwesties.303
Kastelen en kloosters boden geen veiligheid meer. Sommige monniken hadden partij
gekozen en werden door de tegenpartij als vijanden gezien. Dit was vooral het geval in Groningen
en Friesland, waar geen landsheer aanwezig was, maar waar twee rivaliserende kloosterorden
tegenover elkaar stonden, genaamd de Schieringers en Vetkopers.304

Na de Zwarte Dood, die tussen 1347 en 1351 woedde, werden vaak de
opengevallen plaatsen in kloosters aangevuld met minder geschikte kandidaten. De
contemplatieve orden, benedictijnen, norbertijnen en cisterciënzers, werden vaak gezien
als toevlucht voor adellijke zonen en dochters. Vaak moest een bruidsschat betaald
worden, dat door velen, waaronder Geert Grote, gezien werd als simonie. Omdat vaak
van roeping geen sprake was werd het niet zo nauw genomen met de kloosterregels en
familieleden schoven kloosterlingen regelmatig goederen en inkomsten toe. Hiermee
werd de gelofte van armoede geweld aangedaan en verminderde de eenheid in religieuzen
huizen.

De gevolgen van de veranderde economie voor vrouwen
In het bijzonder leden vrouwen onder de slechte economie en de oorlogsomstandigheden. Zij
werden niet alleen gedood, maar vooral ook overweldigd door krijgsvolk, terwijl hun
huwelijkskansen verminderden doordat meer mannen omkwamen of naar elders vertrokken.
Urbanisatie werkte ook in het nadeel van vrouwen. Op het platteland konden vrouwen vaak een
303
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beroep doen op familieleden en was hun arbeid in de landbouw welkom. In de stad echter werden
vrouwen meestal niet tot de gilden toegelaten305 en konden zij daarom, behalve als prostitué, vaak
geen beroep uitoefenen. Kloosters namen ook weinig onbemiddelde vrouwen op.306 Het gevolg
was dat ze zonder inkomsten en zonder de bescherming van mannelijke verwanten en vrienden
moesten zien te overleven. Zeker in de Noordelijke Nederlanden kregen meisjes, die niet in een
klooster traden, vaak weinig onderwijs. Er was meer sprake van vorming en opvoeding,307 zodat
een werkkring buiten huishoudelijke en verzorgende taken moeilijk te vinden was.

Het Concilie van Vienne (1311-1312) en Constanz (1414-1418)
Tijdens het Concilie van Vienne (1311-12) werd de orde van de tempeliers opgeheven. De
concilievaders hielden zich verder bezig met de betekenis van de apostolische armoede in de
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franciscaanse orde. Bovendien namen zij stelling tegen de begijnen en hun mannelijke
tegenhangers, de begarden.308
In 1378 ontstond het Westers Schisma, met als gevolg dat er plotseling twee pauselijke
curias, in Rome en in Avignon, waren. Beide werden door een deel van de geestelijkheid
gehoorzaamd. Dit was niet bevorderlijk voor hun prestige. In 1409 werd nog een derde
geestelijke in Pisa tot paus uitgeroepen. Pas het Concilie van Constanz (1414-1418) maakte een
einde aan het schisma. Dit was bijeengeroepen door de latere keizer van het Duitse Rijk,
Sigismund, die in 1410 als koning van het Heilige Roomse Rijk gekozen was en ook naar de
kroon van Bohemen dong. Deze verkreeg hij in 1419. De hoofdstad van Bohemen, Praag, was
een centrum van ketterij, met name Johannes Hus was daar actief.309 Het concilie maakte met het
kiezen van Odo Colonna als Paus Martinus V (1417-1431) niet alleen een einde aan het
schisma,310 maar ook werd de Moderne Devotie als godsdienstige stroming erkend, hoewel deze
erkenning pas in 1425 volkomen zijn beslag kreeg.311 Deze historische achtergrond schetst het
succes van de Moderne Devotie die begon met de prediking van Geert Grote in 1379 en eindigde
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met de Reformatie. Deze beweging begon dus in een periode dat het gezag van de paus steeds
minder werd.

Het optreden van verschillende groepen vrouwen
Omdat de geestelijken het vaak lieten afweten, namen de gelovigen het heft in eigen hand. Men
zocht God en betrachtte de deugd. Een afkeer van de wereld leidde soms tot intrede in een
klooster of congregatie met gemeenschappelijk leven of het strenger onderhouden van
kloosterregels.312

Begijnen, zusters van het Gemene Leven en derde-ordelingen van Sint
Franciscus wilden God dienen zonder kloosterzuster te worden. Sommige van deze
begijnen vervielen tot de ketterij van de Vrije Geest.313 Na het Concilie van Vienne (13111312) werd het zijn van begijn door Paus Johannes XXII (1316-1334) in 1317 bij het
decreet Cum de quidam mulieribus (aangaande zekere vrouwen) verboden.314
Begijnen waren geen kloosterlingen, maar woonden in begijnhoven, die onder
leiding stonden van een maerte, hadden privébehuizing en bezit en werkten voor hun
levensonderhoud. Bij de semireligieuze vrouwengemeenschappen, die omstreeks 1400
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ontstonden, benadrukte men echter gemeenschappelijk leven, bezit en inkomsten.
Armoede werd bij hen, in tegenstelling tot bij de begijnen, zeer gewaardeerd. Bovendien
lag de nadruk op het betrachten van kuisheid.
Beide groepen religieuze vrouwen, zowel begijnen als leden van semireligieuze
gemeenschappen, oogstten veel kritiek, omdat de begijnen de concurrenten waren van de
bedelorden. Zij hielden zich bezig met zaken die niet gepast geacht werden voor vrouwen: zij
discussieerden over religieuze onderwerpen, preekten en hoorden soms “biecht”. Het uitdragen
van hun vroomheid oogstte bewondering, maar ook spot en vijandigheid. Deze gemeenschappen
werden direct of indirect geïnspireerd door Geert Grote. Hij verzette zich tegen de misstanden in
kloosters, waar vaak een bruidschat bij intrede betaald moest worden, en het persoonlijk bezit van
de kloosterlingen. Grote benadrukte dat men moest terugkeren naar de oude monastieke idealen,
geformuleerd in de vroege Middeleeuwen, die gebaseerd waren op De Navolging van Christus
door boetedoening, armoede en kuisheid.315
Recentelijk historisch onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de tertiarissen, leden van
de derde orde van Sint Franciscus van Assisi (1181 of 1182-1226), beschouwd kunnen worden
als een onderdeel van de Moderne Devotie.316 We zullen er in de sectie De geschiedenis van
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Facons aandacht besteden aan de (financiële) relatie tussen de Mechelse begijnen en het
Antwerpse klooster Facons.317

Het optreden van Geert Grote en zijn volgelingen
De stichter van de Moderne Devotie was Geert Grote, die in 1340 in de Hanzestad Deventer werd
geboren, als zoon van een inwoner met aanzien. Hij leerde op de stadsschool lezen, schrijven en
elementair Latijn.
In 1374 werd hij zo ernstig ziek, dat zijn levenshouding er totaal door veranderde. Hij
deed afstand van zijn beneficies en stelde zijn ouderlijk huis open voor vrouwen, die als begijnen
God wilden dienen. Dit zogenaamde Meester Geerthuis geldt als de eerste stichting van de
Moderne Devotie.
Gedurende drie jaar bereidde Geert Grote zich in het kartuizerklooster Monnikshuizen bij
Arnhem voor op de prediking van Jezus’ leer, de bestrijding van misbruiken in kerk en
maatschappij en het bekeren van zijn luisteraars tot De Navolging van Christus, zoals deze door
Thomas a Kempis beschreven werd. Grote zelf verwoordde het in zijn geschrift Conclusa et
Proposita, non Vota (besluiten en voornemens, geen geloften). Grote werd beïnvloed door
Johannes Ruusbroec (+ 1293-1391),318 de kartuizers en de augustijnen.319
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In 1379 liet Grote zich tot diaken wijden en kon toen voor enige tijd in veel steden
in de Overijssel preken, zoals Deventer, Zwolle, Kampen en Zutphen. Hij verkondigde
zijn boodschap ook in het westen, namelijk in Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, Gouda,
Haarlem, Delft en Leiden. De kritiek van Geert Grote op de geestelijkheid had tot gevolg
dat in 1383 aan diakenen in het bisdom Utrecht het preken verboden werd. Dit verbod
gold ook voor Grote, die kort daarna, op 20 augustus 1384, overleed aan de pest.
Na zijn dood werd zijn werk voortgezet door Floris Radewijns (1350-1400), die in zijn
huis in Deventer Johannes van Kempen, Johannes Vos van Heusden en Johannes Brinkerink
opnam. In zijn huis leefden twaalf broeders in een gemeenschap, waar een vroom leven voorop
stond. Het was echter geen kloostergemeenschap, daar dit op het vierde Concilie van Lateranen in
1215 verboden was. De broeders leefden, naast de opbrengst van de bezittingen, die zij in de
gemeenschap ingebracht hadden, van de opbrengst van het werk van hun handen. Dit was in het
bijzonder het afschrijven van handschriften en het vervaardigen en het repareren van liturgische
boeken omdat de boekdrukkunst nog niet bestond.
De broeders droegen zorg voor de spiritualiteit van de zusters in de zusterhuizen en de
leerlingen van de stadsschool. Hun voorbeeld werd gevolgd in andere steden: Zwolle,
Amersfoort, Delft, Gouda, Hoorn,‘s-Hertogenbosch, Doesburg, Groningen en Harderwijk. Ook
buiten de steden waren vestigingen van de broeders, namelijk in Hulsbergen en Albergen. In
Westfahlen trof men de broeders aan in Munster, Keulen, Wezel en Herform, als gevolg van
lokaal initiatief.

Het door Geert Grote gestichte Deventer zusterhuis werd vanaf 1392 geleid door
Johannes Brinkerink. In Deventer, Zutphen en Den Bosch waren ook huizen. Elders
kende men kleine gemeenschappen, die meestal op een onbekend tijdstip de regel van
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Augustinus of Franciscus aannamen om moeilijkheden met de kerkelijke autoriteiten te
voorkomen.
In 1387 stichtte Florens Radewijns een klooster in Windesheim (bij Zwolle),
vanaf 1394 het centrum van de Congregatie van Windesheim. De kloosters Eemstein (bij
Dordrecht), Marienborn (bij Arnhem) en Nieuwlicht (bij Hoorn) traden toe.
Waarschijnlijk herinnerde men zich het advies van Geert Grote en zochten zij aansluiting
bij de augustijner kanunniken, die een minder strikte regel kenden.320

De Diepenveense stichting voor vrouwen in 1400
In 1400 stichtte Johannes Brinkerink in Diepenveen een gemeenschap voor vrouwen. Hij nam
graag meisjes en vrouwen op die God wilden zoeken. Hij legde sterk de nadruk op harde arbeid
tegen ledigheid en om de vurigheid van het hart te bevorderen, op stilzwijgen zodat roddel
vermeden werd, gehoorzaamheid, nederigheid, terughoudendheid in kritiek op anderen, openheid
ten opzichte van oversten, zelfvernedering, eenvoud in kleding en bezitloosheid. Bij aanname
moesten de goede zeden in aanmerking genomen worden, zachtmoedigheid, gezeglijkheid,
zedigheid en lijdzaamheid bij het ondergaan van berispingen.

Het gedragspatroon van de zusters werd bepaald door de Woestijnvaders,321 dat
door de leden van de Moderne Devotie werd overgenomen. De geestelijke weg begon
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woestijnmoeders), zich terug in de eenzaamheid van de woestijn om in de stilte God en
de innerlijke rust te vinden, zich te zuiveren van emoties en te bezinnen over de wijze van
bidden. (Meditatie vanuit de Christelijke Traditie. De Woestijnvaders. Available on-line
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met zelfkennis, die tot nederigheid leidde. Daarnaast moesten hun deugden door
oefeningen en beproevingen worden getest.
Het belangrijkst document van Diepenveen, dat tot ons is gekomen, is het
zusterboek. Het kan beschouwd worden als exempelliteratuur, waarin voorbeelden van
zich volgens de regels gedragende religieuzen zijn opgetekend.322
Salomé Stricken, die de geestelijke begeleiding in Diepenveen had, benadrukte dat de
zusters tegen hun natuur en zinnelijkheid in moesten gaan door een praktijk van oefeningen; dat
betekende nederig werk doen zonder klagen. Zelfverloochening, versterving en de wil in
overeenstemming brengen met Gods wil was een vereiste. Naast alle strengheid was er ook plaats
voor liefdevolle begeleiding van de zwakkeren.
Behalve aan het lezen van de Bijbel en de kerkvaders Augustinus (354-430) en
Gregorius I de Grote (590-604) en Johannes Cassianus (360-435), de grondlegger van het
westerse kloosterwezen, werd ook aandacht besteed aan Johannes Ruusbroec (1293-1381) en aan
de Kok van Groenendaal, Jan van Leeuwen (+ 1378), en aan Johannes Tauler (+ 1300-1361),
Heinrich Suso (+ 1300-1366) en Sint Bonaventura (1221-1274). De zusters konden ook kennis
nemen van de twee handboeken, die Gerard Zerbold van Zutphen (1376-1398) schreef voor de
spirituele groei. 323
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Vorming vond plaats door instructie, dagorde, geestelijke lezing, afschrijving van
boeken, meditatie, koorgebed, aanhoren van collaties, goede gesprekken, dagelijks onderzoek van
het geweten, biecht, het ontvangen van de communie en gesprekken met de overste.324
Vanuit Diepenveen werd in 1412 Sint Barbarendaal gesticht,325 vanwaar de geprofeste
zusters Agata Brocke en Catharina van Erdborne uit dit klooster naar Facons kwamen. Beiden
stierven in mei 1424 aan de pest.326

De visitatiereis van Nicolaas van Cusa (1401-1464)
In de vijftiende eeuw deden kerkelijke autoriteiten regelmatig pogingen om het verval in Kerk en
kloosters een halt toe te roepen. Dit onderwerp verscheen herhaaldelijk op de agenda van de
concilies. Bovendien ondernamen sommige pausen actie om misbruiken in te dammen. Zo
benoemde Paus Nicolaas V (1447-1455) op 24 december 1450 Nicolaas van Cusa (1401-1464)
met het doel in het Duitse Rijk, waartoe op dat ogenblik de Nederlanden behoorden, reformaties
van het religieuze leven door te laten voeren.
Van Cusa kwam op 13 augustus 1451 in Deventer, de geboorteplaats van Geert Grote en
de belangrijkste stad in het oostelijk deel van Utrecht. Hij verbleef tot 22 augustus in de Moderne
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Devotie kloosters in Diepenveen en Windesheim.327 Tussen 22 en 26 augustus was de kardinaal in
Zwolle,328 terwijl op 27 augustus de tocht werd voorgezet naar Utrecht, de zetel van de bisschop,
waar hij tot 8 september resideerde.329 Hij was daar enige tijd kanunnik van Oudmunster en de
Dom geweest.330
Tussen 8 en 11 september bracht Van Cusa korte bezoeken aan steden in Holland en
bezocht hij de benedictijner abdij in Egmond.331 Op 11 en 12 september deed Van Cusa het
klooster Maria-Visitatie, bij Haarlem, aan.332 Buiten de Janspoort aldaar lag het klooster van de
reguliere kanunniken, Maria Bezoekinge, dat omstreeks 1407 gesticht was door de Haarlemse
parochiepriester Huge Woutersz, de Goutsmit, een volgeling van Geert Grote.333
Van Cusa preekte in het bijzonder over het sterker onderhouden van de monastieke regels
en het onderhouden van de clausuur. Frederik van Heiloo, die omstreeks 1450 actief was als
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kroniekschrijver van de Lage Landen,334 schreef zijn Liber de fundatione domus Regularum prope
Haerlem tussen 1451 en 1455. Hij vermeldde onder meer dat de kardinaal wilde dat de
kloosterzusters ingesloten zouden worden. 335
Op 13 september vertrok Van Cusa naar de benedictinessenabdij Rijnsburg waar de
kloosterlijke discipline in verval was. De zusters boden tegenstand tegen de voorgestelde
hervormingen, terwijl ze zich beriepen op de paus.336 Zij verkregen tevens steun van Hertog
Philips van Bourgondië (+ 1467), die hun het privilege verleende om iedereen, die de abdij wilde
reformeren, dit te beletten.337 Er werden volgens Maria Hüffer en anderen echter in Rijnsburg
voor korte tijd tot op zekere hoogte reformaties doorgevoerd.338 Later kwam Hüffer echter op dit
standpunt terug en stelde zij dat de kloosterreformatie weinig effect gehad had.339
Tussen 14 en 16 september bezocht Van Cusa Leiden en vertrok daarna naar het oosten
van de Nederlanden. Op één van zijn laatste dagen in het westen, namelijk op 18 september,
verleende hij aan het klooster Sint Maria in Sion, gelegen tussen Delft en Rijswijk,340 dezelfde
privileges die Paus Martinus V (1417-1431) met de bul Sponsa Christi aan de Windesheimer
334
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Congregatie verleend had.341 Sint Maria werd het centrum van de Congregatie van Sion die nauw
verwant was aan de Windesheimer Congregatie.342
De acties van Van Cusa waren van groot belang om invloed te krijgen over een groot
aantal onafhankelijke huizen, omdat hij nadrukkelijk de Windesheimer observantie verkondigde
en de stichting van nieuwe broeder- en zusterhuizen verbood.343 Johannes Busch, die omstreeks
1480 overleed, is de best bekende kroniekschrijver over Windesheim en een hervormer, die
krachtig gesteund werd door Van Cusa. Het feit dat de prior van Windesheim, Jan van Naaldwijk,
in 1451 Alijt Bake, priorin van Gallilea in Gent, afzette, verbande en haar geschriften verbood,
kan beschouwd worden als de invloed van Van Cusa.344
In de sectie 1 D. Geschiedenis van het klooster Facons met de nadruk op de vijftiende
eeuw zal er op ingegaan worden waarom het in dit klooster echter snel bergafwaarts ging met de
idealen van de Moderne Devotie.

1. C. De geschiedenis van Antwerpen in de tweede helft van de vijftiende eeuw Inleiding
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In de tweede helft van de vijftiende eeuw, waarin Jacomijne Costers en Mechtild van Rieviren in
het klooster Facons in Antwerpen intraden en tot hun dood verbleven, beleefde Antwerpen een
periode van welvaart in vergelijking met de tijd ervoor en erna.345 Meer en meer knoopte men in
Antwerpen handelsbetrekkingen aan met Engeland. Hiervan profiteerde in het bijzonder de
textielindustrie want de wol van de Engelse schapen kon nu ingevoerd worden. Deze oplopende
conjunctuur leidde ook tot problemen met andere steden en met Engeland. De economische vrede
werd na een tijd van schermutselingen op 24 februari 1496 hersteld met het verdrag Magnus
Intercursus. Hiervan profiteerde niet alleen Engeland maar ook het Continent en in het bijzonder
Antwerpen.346
De scheepvaart bloeide door deze handelsovereenkomst met Engeland. Dit was in het
bijzonder het geval met het vervoer van textielproducten tussen Antwerpen en Engeland.347 Deze
handel had ook, volgens Étienne Scholliers, positieve gevolgen voor de werkgelegenheid.348
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Buitenlandse contemporaine bezoekers getuigden hiervan.349 Vooral de Antwerpse haven, die
tussen 1490-1585 de grootste van de wereld werd genoemd, sprak tot de verbeelding van velen,
die de stad bezochten.350
Sinds de veertiende eeuw was de organisatie van het bestuur en de rechtspraak van de
stad Antwerpen en van het hertogdom Brabant, waarin deze gelegen was, van de grond gekomen.
De stad Antwerpen en het hertogdom waren politiek en bestuurlijk van elkaar afhankelijk.351 Om
vetes tussen rivaliserende families te voorkomen werd het ritueel van de “zoen” of “mondzoen”352
onder toezicht van het stadsbestuur toegepast.353
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Het economische leven
De tijd van hoogconjunctuur werd onderbroken door de plotselinge dood van Hertog
Karel de Stoute van Bourgondië (1467-1477) begin 1477. Hij werd opgevolgd door zijn
enige en ongetrouwde dochter Maria de Rijke. Haar huwelijk met Maximiliaan van
Habsburg, de latere Duitse keizer, werd aangevochten door de Franse koning Lodewijk
XI (1461-1483). Een verwoestende oorlog in de Nederlandse gewesten was het gevolg,
die nog heviger werd toen Maria plotseling overleed in 1482 als gevolg van een ongeluk.
Piraterij vierde hoogtij en het gezag van de vorst werd ondermijnd. Daarom
wenste Maximiliaan, de vader en voogd van de op dat ogenblik minderjarige Philips de
Schone (1478-1506),354 dat maatregelen genomen zouden worden om de chaos op zee te
beteugelen. Dit gebeurde toen Het Groot Privilege van de ordonnantie van 1488355
verleend werd.
In Antwerpen kregen de ambachtsgilden na een bloedige opstand, genaamd De Quaye
Wereld, in 1477 toegang tot het schepencollege, dat voordien een bastion was van de hogere
standen. De gebroeders Van der Voort, een voormalig burgemeester en een rentmeester van de
stad, werden op beschuldiging van corruptie op het schavot ter dood gebracht. In 1478 werd een
verzoening bewerkstelligd tussen de strijdende partijen.356 Hiermee werd de invloed van de lagere
standen op het bestuur van Antwerpen weer teniet gedaan. Vanaf 1486 werden geen kandidaten
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van de ambachten meer toegelaten tot het stadsbestuur. Dit was te wijten aan het feit dat de
landvorst, zoals overal in de Nederlanden, steunde op de financieel sterken. Hierdoor werd de
invloed van de middenklasse, georganiseerd in de ambachten, teniet gedaan.357
Het laat zich denken dat de levensstandaard van de Antwerpse arbeider omlaag ging door
de oorlogshandelingen en schermutselingen. Bovendien was de graanprijs vanaf 1476 gestegen.
Het jaar 1481/82 was een hongerjaar. De oogst was grotendeels mislukt en bovendien werd door
de strenge winter het vervoer van meel erg bemoeilijkt. Tussen 1481 en 1490 waren de prijzen
van broodgranen (tarwe en rogge) veel hoger dan in de jaren ervoor en erna.358 Deze calamiteit
bleef niet tot Antwerpen beperkt, want ook in de omgeving van het klooster Leeuwenhorst, dat in
de buurt van Leiden lag, kampte men met graantekorten. In 1481/82 ging de rentemeester van dat
klooster, Ewout Willemsz Bartoen, naar het dicht bij Antwerpen gelegen Mechelen om daar te
proberen graan te kopen. Zijn poging had echter geen succes.359
In normale tijden was de zorg voor armen, zieken en gebrekkigen, weduwen, wezen en
bejaarden in handen van de Kerk en de kloosters, die gesteund werden door beter gesitueerde
leken. Daarnaast werd aan pelgrims en zwervers onderdak en voeding verstrekt, maar nu nam de
seculiere overheid zelf charitatieve maatregelen en bestreed de misdaad intensiever.360 De
Antwerpse armenmeesters waren genoodzaakt, om uit hun financiële moeilijkheden te komen,
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vier bunder (ongeveer vier hectare) land aan het klooster Facons te verkopen.361 Of de
armenmeesters hier een acceptabele prijs voor maakten is onbekend. De zusters betoonden echter
liefdadigheid aan de minderbroeders, want op 7 maart 1483 maakte de Vicaris Generaal van de
Franciscanen, Johannes Philippen, Facons deelgenoot in de goede werken van de orde wegens de
liefdadigheid, die de zusters bedreven hadden. 362 Als gevolg van de duurte waren velen
ondervoed en daardoor vatbaarder voor epidemieën.

Pest in de Zuidelijke Nederlanden
De pest of Zwarte Dood werd veroorzaakt door een ziekte van knaagdieren, die besmet
waren met de Yersina pestis bacil. De besmette vlooien brachten de infectie op mensen
over. Deze ziekte manifesteerde zich voor het eerst met zekerheid in 1346 aan de
Kaspische Zee en van daar verspreidde zij zich naar West Europa. De meeste slachtoffers
vielen onder de armen, die meestal in een ongezonde omgeving verbleven. Het laat zich
denken dat mensen, die door hun beroep in contact kwamen met de zieken, vaak ook het
slachtoffer werden. Leden van religieuze orden, die dicht op elkaar leefden, werden meer
dan anderen door de pest aangetast.363 Gemiddeld stierf 60% van de door de ziekte
getroffenen.364
De vermeldingen over het uitbreken van de pest in Brabant, waarin het Antwerpse
klooster Facons gelegen was, zijn niet eenduidig. Amand de Lattin vermeldde wel dat bij de
pestepidemie in 1424 de moeder-overste en twee religieuzen onder de slachtoffers waren, maar maakte
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geen melding van een epidemie in 1489.365 Floris Prims laat ons weten dat

de pestplaag in Antwerpen

eindigde in juni 1487. Hij citeerde: “In 1487 bestrijdt men de pest door op de deuren van
de huizen een briefje met den soeten naam Jhesus aan te brengen, wat leidde tot
bijzondere devotie. Vele Antwerpse huizen of erven zullen voortaan aldus heten.”366
Antwerpen bleef blijkbaar in vergelijking met andere Brabantse en Vlaamse steden
relatief gezien gespaard voor de pest.367 In de maanden augustus, september en oktober
eiste de pest de meeste slachtoffers, vooral als er sprake was van warm en vochtig
weer.368 Dit weer was waarschijnlijk ook van invloed op het uitbreken van de pest, want
het hele jaar 1489 was het nat weer en in het bijzonder in de maanden augustus en
september. Hierbij komt nog dat de temperatuur na een strenge winter vrij koel was.369 In
de nazomer en de herfst van 1489 werden in Facons zusters door de pest aangetast.
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Jacomijne Costers overleefde deze ziekte.370 Catharina van Wilder bezweek hier
waarschijnlijk aan op 19 augustus 1489,371 terwijl Iustina van Everwaert op 13 november
van dat jaar overleed.372
Christophorus Caers, de rector van Facons, vermeldde in zijn Register ook een
“bloedregen” in 1501. Dit werd gezien als een slecht voorteken, wat in 1503 uitkwam: in
1503 stierven in Facons elf zusters, onder wie waarschijnlijk Jacomijne Costers, en acht
donatinen. In totaal stierven vierenzestig personen, inclusief een rector en een socius.373
Priorin Clara Box, die na een bestuur van achttien jaar overleed, was ook één van de
slachtoffers. Volgens haar grafsteen stierf Clara op Sint Lambertus (17 februari) 1504 en
werd zij in de kloosterkerk van Facons onder een zerk begraven.374

De wasdom van Antwerpen
Maximiliaan wilde van Brabant, met de steden Antwerpen en Mechelen, een bastion van zijn
macht maken. Ambachtsrevoluties waren ongewenst en om een snelle rechtspraak te garanderen
werden vanaf 1486 twaalf schepenen aangesteld. Zij werden gekozen uit “goede mannen”, door
afgevaardigden van de landsheer, Maximiliaan, aangesteld. Omdat Antwerpen hem gesteund had
in zijn strijd tegen de andere Vlaamse steden legde deze steun de stad geen windeieren.
Antwerpen nam de rol van Brugge over, dat mede door de verzanding van het Zwin slecht
bereikbaar werd. Hier kwam nog bij dat vele niet-Vlamingen zich daarom in Antwerpen
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vestigden waardoor het inwonertal sterk groeide, maar waardoor er ook woningnood en hoge
huurprijzen ontstonden.375
Tussen 1493 en 1513, mede als gevolg van het sterven van vele arbeidskrachten zodat
door een verminderd aanbod het loon omhoog ging en van de oplopende conjunctuur, steeg de
levensstandaard van de Antwerpse arbeidersklasse weer.376

Het culturele leven
Met de eredienst hangen kerkbouw, muzikale uitvoering van heilige Missen en het vervaardigen
van schilderijen en retabels nauw samen.
De kerkbouw in de tweede helft van de vijftiende eeuw in Antwerpen was niet zonder
belang. Het belangrijkste was het afbouwen van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, waarmee men
in 1321 begonnen was. Omstreeks 1530 werd de bouw voltooid. Belangrijke bouwmeesters bij de
bouw van deze kerk waren Everaert Spoorwater, die in 1439 aangesteld werd, en Rombout
Keldermans II.377 Andere gotische kerken werden in Antwerpen aan het eind van de vijftiende of
in het begin van de zestiende eeuw voltooid, namelijk de Sint-Paulus, · Sint-Jacobs378 en Sint-
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Andries.379 Behalve door de kerken werd de stad Antwerpen zelf ook verfraaid, waarvoor het
stadsbestuur diverse verordeningen uitvaardigde.380
Nauw verbonden met de eredienst in kerken en daarbuiten was de muziek. Vanaf 1450
benoemde de stad Antwerpen stadsmusici, die zich daar organiseerden in twee gilden, het gilde
van Sint-Jacob en dat van Sint-Anna. In deze periode kwamen verschillende liederen tot stand.
Deze werden later in Het Antwerps Liedboek381 in druk uitgegeven.382
Voor wat betreft de schilderkunst stond Antwerpen in deze eeuw in de schaduw van het
rijkere Brugge en de steden Leuven, Gent en Brussel. Van sommige Antwerpse kunstenaars
kennen we de naam niet. Omdat Brugge verarmde door de verzanding van het Zwin nam
Antwerpen de rol als leidinggevende kunststad in de zestiende eeuw over. Als eerste belangrijke
kunstenaar die in Antwerpen werkzaam was, kunnen we Quintin Matsys (+ 1466-1530) noemen.
Hij zette de traditie van de Vlaamse primitieven voort, maar zijn werk verraadt al Italiaanse
humanistische invloed. Matsys was trouwens bevriend met de humanisten Desiderius Erasmus
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(1466-1536),383 Thomas More (1478-1535)384 en Pieter Gillis (1486-1533). Quitin Matsys,
Desiderius Erasmus en Thomas More maakten ook deel uit van het netwerk van Pieter Gillis.385
De portretten van deze humanisten van de hand van Matsys zijn bewaard gebleven.
Hij is ook de eerste geweest die in de Nederlanden het genreschilderij heeft gecreëerd,
tafereeltjes die los staan van een religieuze afbeelding.386 Joachim Patenir (+ 1480-1524) kan
beschouwd worden als de grondlegger van de schildering van Vlaamse landschappen. In zijn
schilderijen vindt men vaak een fascinerende mengeling van realiteit en fantasie.387 Tussen 1500
en 1520 was een anonieme schildersgroep, de “Antwerpse maniëristen”, werkzaam. Zij waren
gespecialiseerd in het afbeelden van de Aanbidding der Koningen.388
Antwerpen werd ook het centrum voor de vervaardiging van houten beeldwerk, waarin
relikwieën van heiligen bewaard werden en waarop episodes uit het leven van die heiligen
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afgebeeld werden. De beeldsnijders waren evenals de schilders leden van het Sint-Lucasgilde.389
Zij werkten voor een open markt. De gildeordonnanties van 1470, 1472 en 1493 geven duidelijke
voorschriften voor het vervaardigen van houten retabels.390 In 1480 treffen we voor het eerst een
rederijkerskamer, De Violieren, met als motto Wt jonsten versaemt aan. In dat jaar sloot de kamer
zich aan bij het Lucasgilde. Rederijkers waren gezelschappen van leken, die in de landstaal toneel
speelden en refreinen voordroegen. Gedurende toneelwedstrijden, landjuwelen genaamd, dongen
gezelschappen uit andere steden mee naar de prijzen.391
Vanaf + 1200 vond er in Antwerpen een intensieve Mariaverering plaats. Dit gebeurde bij
het hoofdaltaar van de kathedraal, dat aan de Moeder Gods gewijd was. Bovendien vond er een
verering van Maria niet ver verwijderd van Facons plaats aan de buitenkant van de stad bij het
zogenaamde Onze-Lieve-Vrouwebeeldje van Sint-Willibrordus392, op het huidige Sint
Jansplein.393
Belangrijke Antwerpse boekdrukkers waren in deze tijd Matthias van der Goes,
werkzaam tussen 1472 en 1491,394 die in 1481 het eerste boek in het Nederlands drukte, onder de
titel Het Boexken van der officien ofte dienst der missen van Simon van Venlo,395 Gerard Leeu,
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werkzaam tussen 1485 en 1494396 en zijn broer Claes Leeu, werkzaam tussen 1487 en 1488,397
Dirk Martens, die beschouwd wordt als de invoerder van de boekdrukkunst in de zuidelijke
Nederlanden en werkzaam tussen 1493 en 1497,398 Govaert Back, werkzaam tussen 1493 en
1511,399 Adriaen van Liesvelt, werkzaam tussen 1493 en 1500400en Hendrik Eckert van
Hombergh, die tussen 1497 en 1500 actief was in Delft en daarna verhuisde naar Antwerpen.401
Waarschijnlijk gebeurde dit uit economische motieven. Deze mensen waren vaak niet alleen als
drukkers, maar ook als publicisten actief. Zij richtten zich soms tot een lekenpubliek.402
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In het hertogdom Brabant waren seculiere en reguliere geestelijken en leken, zowel mannen als
vrouwen, actief om de kloosterlijke clausuur door te voeren. Dit betekende dat de
bewegingsvrijheid van de monniken buiten het klooster tot een minimum beperkt werd. Vooral de
Hertogen Antoon van Bourgondië (1384-1415) en Philips de Goede (1419-1467) en de
augustijner regulieren, in het bijzonder de Abt van Corsendonk, samen met de in 1426 gestichte
Universiteit van Leuven, waren hierbij zeer werkzaam.
In 1432 werd de abdij van Corsendonk besloten gemaakt. Diverse andere
mannenkloosters in de Nederlanden, waaronder Groenendaal, Rooklooster, Bethleem en
Zevenborren, volgden dit voorbeeld tussen 1433 en 1451. De bewaard gebleven documenten van
deze religieuze huizen getuigen van de vruchtbaarheid van de inclusio.403 Al eerder werd aan
vrouwenkloosters de clausuur opgelegd. Dat gebeurde in 1421 met het Antwerpse klooster
Facons, dat besloten werd door twee zusters uit het klooster Sint Barbarendaal in Tienen.404
Hoewel Paus Eugenius IV (1431-1447) op 8 november 1436 met de bul Sponsa Christi (de Bruid
van Christus) gedecreteerd had dat geen nieuwe kloosters tot de kloostervereniging van
Windesheim toegelaten mochten worden, gebeurde het toch in dit jaar omdat de
toelatingsprocedure al in een vergevorderd stadium was.405
Ook de cisterciënzerorde werd niet vergeten. Tussen 1445 en 1448 vormde de rijke
Antwerpse kloosterman Peter Post (+ 1450) het door hem gestichte aalmoezenhuis om tot het
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cisterciënzerklooster Sint-Salvator.406 Anderen konden steun vinden in het vijftiende eeuwse
werkje De Spieghel ofte reghel der kersten ghelove. Dit werkje van de hand van Hendrik Herp
werd mogelijk in 1462 geschreven en in 1482 in Antwerpen bij Matthias van der Goes als
incunabel gedrukt.407
Op het doorvoeren van de clausuur in het Antwerpse augustinessenklooster Facons zal in
de sectie over de geschiedenis van dit klooster nader worden ingegaan.

1.D. De geschiedenis van het klooster Facons met de nadruk op de vijftiende eeuw
Inleiding

Het Falconshof, ook genoemd Onze Lieve Vrouwedale in Valkenbroek,
werd in het midden van de veertiende eeuw gesticht door Falco de Lampage,
kanunnik van Onze Lieve Vrouwe in Antwerpen en prefect van de Munt van
Brabant, die overleed voor 8 april 1354.408 Deze stichting bestond uit een
hospitaal met kapel (secullum) voor vrouwen, die tot de derde orde van Sint
Franciscus behoorden, hoewel niet gebonden door godsdienstige geloften.
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Zij wensten samen te wonen in onthouding en gehoorzaamheid. Zodoende
konden zij God dienen onder een eenvoudig kleed.409

De relatie met kerkelijke en wereldlijke autoriteiten
In 1346 verkreeg Falco van zestien bisschoppen een aflaat van veertig dagen voor hen, die zijn
kapel, gewijd aan de Elf Duizend Maagden, op bepaalde tijdstippen zouden bezoeken en met
gaven begiftigen. De Bisschop van Kamerijk en zijn suffragaan,410 de Bisschop van Antwerpen,
gaven hiervoor in 1346 en in 1352 toestemming.411 In 1352 verkreeg Falco van zeventien
bisschoppen voor de kapel van de zusters in Falconbroek aflaten voor hen die op bepaalde tijden
de kapel zouden bezoeken of bijdroegen aan de bouw hiervan. Dit privilege werd eveneens door
de Bisschop van Kamerijk geratificeerd.412

Overgang naar de regel van Sint Augustinus
Op 17 januari 1422 gaf de Kamerijkse Bisschop Jan V van Gavere (1412 - † 1436 of 1438)
toestemming tot de oprichting van het klooster dat de regel van Sint Augustinus zou volgen en
genoemd moest worden Onze Lieve Vrouwe in Valkenbroek of Facons. Dit klooster zou
gehoorzaam zijn aan het Kapittel van Windesheim en onder het toezicht staan van de Prior van
Corsendonk. Op dat ogenblik waren er acht zusters, terwijl er nog twee andere overkwamen van
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het klooster Sint Barbarendaal in Tienen, dat op dat ogenblik het enige klooster in de omgeving
was dat de augustijner regel volgde.413 Eén van hen, Agata Brocke,werd benoemd tot de eerste
priorin van het klooster.414
De kerk werd met drie altaren ingezegend. Het hoogaltaar was gewijd aan de heilige
Maagd Maria en Sint Ursula. Het altaar aan de zuidzijde van de kerk was aan de ene kant aan de
heilige Augustinus en aan de andere kant aan Sint Franciscus gewijd. Het altaar aan de noordkant
was gewijd aan de heiligen Nicolaas, Catharina, Barbara en Maria Magdalena. Op 6 september
1423 stond Johannes, Bisschop van Kamerijk, toe dat op zondag vanaf Sint Matteüs (21
september) de mis opgedragen mocht worden. Dat was in dat jaar 27 september 1423. Aan hen,
die op zekere hoogtijdagen, mogelijk Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen, de kerk
bezochten, werd een aflaat van veertig dagen verleend.
In 1424 maakte Broeder Zeger van Dixmuiden, vicaris generaal van de minderbroeders,
Facons deelgenoot van al de verdiensten van de franciscanen. Dit gebeurde nogmaals op 7 maart
1483 door Broeder Johannes Philippen, vicaris generaal, vanwege de grote liefdadigheid van de
zusters, die aan de minderbroeders betoond was.415 Mogelijk gebeurde dit respectievelijk omdat er
in 1424 pest in Antwerpen en in de jaren tachtig in Antwerpen en elders in de Nederlanden grote
hongersnood heerste.
Op 27 oktober 1427 verleende Theobaldus, Aartsbisschop van Bisuntinus (Besançon),416
een inquisiteur,417 die toevallig in Antwerpen verbleef,418 veertig dagen aflaat aan hen, die op
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bepaalde hoogtijdagen de kerk zouden bezoeken of de kerk met giften doteerden. De inquisiteur
volgde waarschijnlijk de aflaat uit 1423 van de Bisschop van Kamerijk. Dit is wel een bewijs dat
het geestelijk klimaat op dat ogenblik in Facons orthodox was en dat men dus gehoorzaam de leer
van de Kerk volgde.
Op 14 oktober 1428 verleende Philips van Sint-Pol, hertog van Brabant (1427-1430),
Facons het privilege giften te ontvangen, zoals het in Brabant gebruikelijk was bij de Blijde
Inkomst419 van de hertogen.420
De zusters schijnen de kanunniken van de Onze Lieve Vrouwe Kerk gepasseerd te
hebben toen zij zonder toestemming van het kapittel met de bouw begonnen waren. Het klooster
werd op 1 maart 1428 ingewijd, maar het is niet bekend door wie. De kanunniken gaven echter op
27 november 1428 alsnog hun formele goedkeuring voor de bouw van het klooster. Dit besluit
werd op 22 september 1429 door de Bisschop van Kamerijk Joannes V van Gavere
bekrachtigd.421

Paul Frédéricq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae
pravitatis ..., Volume 2, 260, Gent: Vuylsteke [etc.] en 's Gravenhage:
Nijhoff, 1889-1906; available on-line 21 oktober 2009 URL
http://books.google.nl/books?id=nLwYAAAAYAAJ&pg=
PA260&dq=theobaldus+aartsbisschop+besancon#v=onepage&q=&f=fal
se.
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Ook bepaalde op dat moment de Prior van Corsendonk dat in Facons het aantal zusters
van 26 en het aantal donatinen, vrouwelijke begunstigers van een klooster, het aantal van twaalf
niet te boven mocht gaan, tenzij met toestemming van de Prior van Corsendonk en de Prior van
Zonien.422
Ongeveer tezelfdertijd dat in 1451 de eerste steen voor de nieuwe kloosterkerk gelegd
werd, bepaalden de priorin en de 12 raadzusters, met medeweten van de rector, dat men na de
dood van donaatzusters en –broeders dezelfde riten voor hen zou opdragen als voor de zusters en
de lekenzusters. Zo gauw men kennis zou krijgen van het overlijden van de ouders van de zusters
diende men direct de dag erna de uitvaart te verzorgen, namelijk het grote vigilie in het koor te
lezen en een requiemmis op te dragen.423

De toelating tot het Kapittel van Windesheim
Vrouwenkloosters vergden veel mankracht van de mannenkloosters, want minimaal hadden de
monialen een rector, een socius en een lekenbroeder nodig. Daarom verkreeg het Kapittel van
Windesheim van Paus Eugenius IV (1431-1447) toestemming om verdere incorporatie van
vrouwenkloosters te verbieden. Dit gebeurde op 8 november 1436 bij de bul Monasteria
monialium immediate stabunt sub capitulo (Vrouwenkloosters zullen rechtstreeks onder het
kapittel blijven).
Omdat de toelating van de kloosters Galilea in Gent en Facons in Antwerpen in
behandeling was, waren deze, samen met het Onze-Lieve-Vrouwe klooster in Renkum (+ 1445),
de laatste kloosters die tot het kapittel werden toegelaten. Bij het verbod van Paus Eugenius IV,
om voortaan vrouwenkloosters in het Kapittel van Windesheim op te nemen, 8 november 1436,
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werd onder andere voor deze conventen een uitzondering gemaakt. Ofschoon de gebruikelijke
formaliteiten van de inlijving wel al in 1436 begonnen zijn, zal zij niet voor de jaarvergadering
van 1438 haar volledig beslag hebben gekregen.424

De rechtsgeleerde Anselmus Fabri (+ 1397-1449), deken van de Onze Lieve
Vrouwe kerk in Antwerpen, die goede betrekkingen met de Romeinse curie onderhield,
verleende zijn diensten pro Deo aan Facons zodat de inlijving van het klooster voor de
zusters weinig tot niets kostte. Fabri vermaakte Facons bovendien 5 schelling groot (2
pond) voor zijn jaargetij op zijn sterfdag, 3 augustus.425
In 1480 wenste Hendrik van den Berge, Bisschop van Kamerijk, Facons te
visiteren, hoewel het klooster onder de verantwoording van het Kapittel van Windesheim
viel. Het kapittel viel Facons bij, want op 19 april 1485 gaven de prior en de leden van
het kapittel te kennen dat het klooster alleen gehoorzaamheid aan hen verschuldigd was.
De bisschop deed Windesheim een proces aan voor de Raad van Brabant. De kosten
hiervoor bedroegen voor Facons 211,50 gulden. In 1487 ging het kapittel in Rome in
beroep, in de persoon van Pater Willem de Grebber, prior in Hoorn en procurator van de
424

Van Dijk (ed.), De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559.
Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim Nijmegen:
Centrum voor Middeleeuwse Studies, Katholiek Universiteit Nijmegen, 1986, 29.
425

Beveren, Rijksarchief Antwerpen, Klooster Falkontinen Antwerpen, nr. 96. Caers, Naem- enDoodt-Boeck, 219; Caers, Register, folio 10 r. en 10 v. Zie voor Anselmus Fabri: Frans Gooskens,
“Magister Anselmus Fabri van Breda en de stichting van een gasthuis voor oude mannen aan de
Haagdijk te Breda in 1455. Zijn carrière aan de curie te Rome (1402-1449)”, Jaarboek van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", XL (2007),
82-182; ibid, “Magister Anselmus Fabri van Breda en de stichting van een gasthuis voor oude
mannen aan de Haagdijk te Breda in 1455. Deel 2: Het ontstaan van apostelhuizen in Brabant en
het Rijnland”, Jaarboek 'de Oranjeboom' 63 (2010) p. 110-217; Brigida Schwarz, "Anselmus
Fabri (Smit) aus Breda in Brabant (1379-1449). Abbreviator, Referendar, Protonotar und beinahe - Kardinal. Skizze einer Biographie", Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken 2008, nr. 88, 161-219.

51

orde. Facons won dit proces en de Bisschop van Kamerijk werd buiten de deur
gehouden.426

Afwijkingen van de regels van de Windesheimer Congregatie door de zusters van
Facons
In de in 1400 door Johannes Brinkerink in Diepenveen gestichte gemeenschap voor
vrouwen legde men onder meer de nadruk op bezitloosheid en het verrichten van nederig
werk. Van meet af aan was dit in Facons echter niet het geval, zoals we in deze sectie
zullen aantonen.
Catharina Speelmans, genoemd Van de Werve (1424-1452), leed aanvankelijk grote
armoede voordat het klooster haar opnam. Haar tantes Catharina en Barbara van den Hoeven
stierven na hun echtgenoten Bornecolve en Van Lille en lieten geen kinderen na. Hun
nalatenschap bedroeg 350 pond Brabants, 10 viertels rogge en 20 schelling erfrente die al beloofd
waren. Voor dit geld kon een bewoning voor de arme zusters gekocht worden.427 Kennelijk
bestond er al vanaf het begin een verschil tussen rijke en arme inwoonsters van het convent.
De tante van Priorin Barbara van den Hoeven (1425-1469), die naar haar bovengenoemde
tante, Barbara van den Hoeven, vernoemd was, Elisabeth van den Venne, begijn in Mechelen,
kwam in 1425 in het klooster wonen. Zij vermaakte al haar have en goed aan Barbara, die zij van
kindsbeen opgevoed had. Elisabeth stierf kort erop in 1426.428
De oom van Priorin Maria Weels (1447-1472), Johannes de Landmetere, vermaakte 80
oude schilden erfrente aan Facons op voorwaarde dat de dochter van zijn zuster, Maria Weels, in
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zijn erfenis zou delen net als de erfgenamen in de wereld. Maria erfde ook van haar grootvader,
Claas de Lantmetere, namelijk goederen in Zeeland.429

De grootvader van Zuster Elisabeth van de Werve (1449-1503), Nicolaas van de
Werve, liet haar en haar zuster Joanna van de Werve een niet nader genoemd bedrag
na.430 Nicolaas van den Werve was in 1415, 1418, 1422,1424 en 1427 burgemeester van
Antwerpen.431
De zuster van Donatinne Margrite, Jacoba Comans, begijn in Hoogstraten, vermaakte
haar goederen aan haar en zo vervielen ze aan het klooster.432 De nagelaten goederen van de
grootmoeder van Zuster Angela van Zuilen (1451-1456), dochter van Werner Braems en Aleidis
van Zwieten, weduwe van Folpert van Zuilen, Hillegondis van Zwieten, kwamen goederen via
haar kleindochter aan het klooster. Mogelijk was zij ziekelijk. Angela had 48 pond Brabants
erfrente ingebracht opdat er tweemaal in de week een goed stuk gezouten schapenvlees
geserveerd zou worden. Bovendien konden de zusters in de winter als er vis gegeten zou worden
zich tweemaal van boter bedienen.433 Dit kan uitgelegd worden als een verzachting van het sobere
dieet van de zusters.
Angela legde op Sint Joseph (19 maart)1451, kort na haar intrede, de eerste steen voor de
nieuwe kerk die op 15 september 1457 door de suffragaan van de Bisschop van Kamerijk,
waarvan de naam onbekend is, gewijd werd. Mogelijk viel Angela deze eer te beurt omdat zij
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ziekelijk was en haar familie veel geld ingebracht had. Door haar vroege dood op 24 februari
1456 maakte Angela deze inzegening echter niet meer mee.434

Het heeft er de schijn van dat de uit Tholen afkomstige Wilhelma Kets, dochter
van Johannes Pietersz Kets, geestelijk en lichamelijk niet volwaardig was. Wilhelmina
vermaakte Facons land in Zeeland. Zij had enige wensen, die in de kapittelzaal van het
klooster in tegenwoordigheid van de Prior van Corsendonk, Pater Joannes van
Doyenbergh, de Rector van Facons, Pater Henricus Rusener, Priorin Zuster Elisabeth
Willemans en de 24 zusters, aanvaard werden. Zij gaf haar bezittingen tussen 19 mei
1461 en 1470 aan het klooster, zodat ze in staat zou zijn om de getijden met kennis van
zaken en volgens de regels zou kunnen bidden, dan kon ze als zuster ingekleed worden.
Hier was dus duidelijk sprake van een uitzonderingspositie.
Het werd Zuster Kets ook toegestaan, omdat ze niet veel vlees kon eten, dat haar
op dagen waarop vlees gegeten mocht worden, boter en een ei of een ander eiergerecht
voorgezet zou worden. Bovendien wenste zij omdat ze niet sterk was, dat zij geen zware
werkzaamheden zou hoeven te verrichten. Dit gebeurde soms door jonge religieuzen,
zoals wassen, bier in vaten doen en schotels weken en af wassen. Maar andere
eenvoudige werkjes, die ze wel aankon, was ze bereid te verrichten. Zij werd, tegen de
verwachting, op 26 januari 1466 als religieuze ingekleed.435 Zij had dus meer tijd nodig,
dan andere novicen om één en ander onder de knie te krijgen.
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Waarschijnlijk was Wilhelmina’s zwakke gezondheid de oorzaak dat zij op 17 juli
1480, al na veertien jaar ondanks de bescherming overleed. Zij vermaakte het klooster
zoveel geld dat er op de vier hoogfeesten wijn geserveerd kon worden.436
Op 6 november 1468 schonk juffrouw Geertruida van den Heiligenlande 8 Beierse
guldens tot pitantie voor alle zusters, terwijl ze wenste dat aan haar dochter Aleidis (1448-1503),
die ingetreden was, na haar moeders dood het overschot van het geld in wijn gegeven zou
worden. Dit werd niet in de gemeenschap verteld omdat het een slecht voorbeeld was.437 Hieruit
kunnen we afleiden dat zeker sommige zusters over een persoonlijke wijnvoorraad beschikten.
Toen in 1477 Catharina Steeyncx intrad, wenste zij dat de 32 pond erfrente, die zij bezat,
gebruikt zou worden voor het uitbesteden van spinnen en weven. Voordien gebeurde het door de
zusters zelf. Als dit niet toegestaan zou worden, zouden de inkomsten aan haar vader vervallen en
na diens dood aan het klooster in Aarschot dat ook tot de Windesheimer Congregatie behoorde.
Toen de Prior van Windesheim dit vernam was hij zeer uit zijn humeur en maakte er een
probleem van dat Facons om geldelijk gewin de nederige werkzaamheden opgaf. Hij had er de
voorkeur aangegeven dat de priorin van Facons de 32 pond van de hand had gewezen. Omdat er
dan een groot misbaar in het klooster zou ontstaan werd de beslissing niet teruggedraaid om erger
te voorkomen. Catharina’s carrière leed niet onder het gebeurde, want zij bracht het tot subpriorin
en procuratrix.438
Op 30 november 1460 verleende het stadsbestuur van Antwerpen Priorin Elisabeth
Willemans (1459-1470) vrijdom van accijns voor 18 aam439 wijn per jaar. Dit privilege had het
klooster verkregen door bemiddeling van een goede vriend in het stadbestuur, namelijk de
secretaris van de stad, Jan Kiekens, die zeer gerespecteerd werd in Antwerpen, zoals Caers
436
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vermeldde. Dit was de broer van Zuster Barbara Kiekens (+ 1464). Bovendien waren ook
behulpzaam Heer Willem van Tichelt, de broer van Suppriorin Elisabeth van Tichelt (+ 1481),
Heer Hendrik van der Molen, de broer van Zuster Elisabeth van der Molen (+ 1466) en Meester
Willem van der Heiden, de neef van Zuster Barbara van der Heiden (+ 1499). Deze vrijdom van
accijns werd op 2 januari 1485 nogmaals bevestigd.440
De elfde rector van Facons, Wilhelmus Zeghers, genoemd Verlen, werd in 1464
aangesteld, maar hij had het al gauw gezien. Hij was een rustig en vreedzaam man en kon slecht
de vrouwelijke fantasieën, lichtgeraaktheden en narigheden verdragen. Daarom had hij de Heer in
het diepst van zijn gemoed gebeden dat hij van “deze zonderlinge monsters” bevrijd zou worden,
zoals hij het verwoordde. Zijn gebed werd door de Goddelijke Voorzienigheid verhoord en hij
werd kort erop, in het zelfde jaar, als de elfde Prior van Corsendonk gekozen. Toen hij als abt
afgetreden was, verzocht hij zijn opvolger dat hij nooit meer bij religieuzen aangesteld zou
worden. Wilhelmus Zeghers stierf op 30 december 1481.441 Caers ontleende zijn informatie aan
het boek van de Prior van Corsendonk, Johannes Hoybergius.442
In 1490 was het Paus Innocentius VIII (1484-1492) ter ore gekomen dat men zich in
Facons niet aan de voorschriften van Windesheim hield en dat er in het klooster geen discipline
heerste. Daarom werd de Abt van Campen,443 de Abt van Sint Jacobs in Luik en de Abt van
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Waarschijnlijk haalde Caers Kampen, een stad in Overijssel, en het klooster Kamp,
waaronder vrijwel alle cisterciënzerkloosters in het Duitse Rijkressorteerden door elkaar
(M. Dicks, Die Abtei Camp am Niederrhein. Geschichte des ersten Cistercienserklosters
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Dickingen444 opgedragen dit te onderzoeken.445 Maar de Abt van Dickingen verklaarde aan Priorin
Clara Box dat Facons geen hervorming nodig had.446 Mogelijk waren de naweeën van de
pestepidemie in Facons in 1489 er verantwoordelijk voor dat de visitatie van de abt wat
oppervlakkig was.
Jacomijne Costers, waarover uitvoerig ingegaan zal worden in de hoofdstukken 2 en 3,
zal ten dele van deze deviaties van de constituties van Windesheim en andere, die door Caers niet
vermeld werden of waarvan hij geen weet had, op de hoogte geweest zijn. Dit blijkt uit het
visioen dat zij kreeg toen zij in 1489 stervende aan de pest was.447
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Cultuur in Facons
Afgeschreven en gedrukte boeken, gedrukt door of in het bezit van de
priorinnen
Maria Weels werd in 1424 religieuze, was vijf jaar procuratrix en subpriorin448 en was tussen
1443 en 1447 priorin, waarna zij aftrad. Zij stierf op 11 december 1472 en had dus nu de tijd voor
het afschrijven van koor- en refterboeken.449 Op 17 maart 1783 hief Keizer Jozef II van
Oostenrijk, heer van de Zuidelijke Nederlanden, de contemplatieve kloosters op omdat ze in zijn
ogen onnuttig waren. Het boekenbezit van deze kloosters werd vastgelegd.450 Dit gebeurde ook
met de boeken van Facons. Hieronder bevonden zich tweeëntwintig choor boeken met de penne
gemaeckt en 118 Boeken choor-zang alle met de penne gemaeckt. 451 Het staat echter niet vast of
deze koorboeken door Zuster Maria Weels afgeschreven werden.
Priorin Vivina Rings was geprofest in het klooster Bethanië bij Mechelen. Zij volgde in
1424 Agata Brocke, die aan de pest stierf,452 als priorin op. Vivina vervulde haar ambt tot het jaar
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Mogelijk waren er in de begintijd van het klooster nog niet genoeg capabele zusters
voor het bekleden van belangrijke functies.
449
Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 64.
450
Inventarissen van kloosterbibliotheken door Jozef II afgeschaft en aanwezig op het
Algemeen Rijksarchief (nrs. 24-148). Inleiding: J. Machiels. Anastatische herdruk. 5 dln.
Brussel, 2000. 3253 paginas doorlopend. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provinciën. Reprints, 169).
451
Boeken bevonden in het klooster der gesupprimeerde religieuzen gezegd de Facons
binnen Antwerpen. Met dank aan Dr. Frans P.M. Hendrickx
452
Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 32.
58

1443 toen ze op Sint Bernardus (21 augustus) overleed.453 Zij liet Facons een aantal door acht
verschillende personen geschreven handschriften met traktaten na.454

Werken in het Nederlands
In de vijftiende eeuw waren er in Facons al meerdere gedrukte boeken in het Nederlands. Zo
bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek in Luik een boek waarvan Jacomijne Costers
waarschijnlijk de eerste bezitster was. Dit blijkt uit de vermelding Nab [Jac.?] Zierix, daarna
kwam het in bezit van Zuster Elisabeth van Couwerven, een tijd lang verantwoordelijk voor de
bibliotheek in Facons, en de Zusters Marie Teresia en Sara Peters, waarvan verder niets bekend
is. Het werk bevat de volgende geschriften in het Nederlands: Een schoen epistel van der minnen
onsen gemijnden bruidegoms Jhesus fol. 1-38 r.) en Een suverlijcke epistel van Jhesus onsen
gemijnden lieve (fol. 39-160 r.).455 Van beide geschriften is verder niet naders bekend.
In het Jewish Theological Seminary of America in New York bevindt ook zich een
handschrift, dat uit Facons afkomstig is.456 Het werk bevat als eerste en laatste bladzijde een
schutblad, dat het professieformulier is van de Facons zusters Katharina van der Mispelteren en
Jacomijne Costers. Het vervolg op dit handschrift is het werk van de franciscaan Hendrik Herp
(+1477). Na de titel Spiegel der volcomenheit stopt het werk van Herp plotseling, want dan
volgen zijn andere teksten, Traktaat over de Heilige Eucharisti, Cancellierboeck en kleinere

453

Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 32-33. Zie voor Viviana Rings ook: De Moor,
”Mechelen en Facons”, 23-25, aldaar 23-24.
454
Universiteitsbibliotheek Gent, 1339. Met het opschrift: “Desen boec heeft ons ghelaten
onse lieve gheminde mater suster wiven rincs die sterf inden jare ons heren doemen
screef .M. ccc. [!] xliii. Op sinte bernarts dach / een yeghelijc ghedencke haerder zielen
die in desen boec leest om ihesus wille")
455
Universiteitsbibliotheek Luik, Wittert 55.
456

JTSAL, MS NH108.
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stukken.457 Hendrik Herp leefde in de vijftiende eeuw. De eerste uitgave van de Spiegel der
volcomenheit werd in 1490 uitgegeven.458 Bovendien treffen we hier ook een handschrift in een
Nederlandse vertaling van de franciscaan Marquard von Lindau (+ 1392),459 wiens naam
verbasterd werd tot Marcus van Lindauen, aan. De aanhef luidde: Hier begint een tractaat dat ses
sermonen in heeft van der adrmoeden oetmoedicheit ende lijden ons heeren ihesu christ dwelke
gemaect heeft broeder marcus van lindauwen een minderbrueder.460
Vervolgens bevat het handschrift een werk van een onbekende schrijver en zonder titel,
dat begint met Hier beghint een devoet buecsken van inwendighen ende wavendighen
oefeninghen seer leerlic ende nutte voir ionghe beghinnende menschen. . . voergaen groeten
vertroestinghen, dat ierste capittel.461
Daarna treffen we van Thomas a Kempis De imitatione Christi aan462 waarvan een
vertaling in het Nederlands + 1440 werd voltooid.463

Werken in het bezit van religieuzen

457

Anton Hubert Marie Cornelis Kessen (ed.): Het Cancellierboeck, (Leiden: Sijthoff,
1931 (Dissertatie Universiteit Leiden).
458
Simon van Venlo, Devote oefening ende bedudenis der missen. Bereydinghe om het
H. Sacrament te ontvangen, Delft: C. Snellaert, 29 May 1490.
459
Hiram Kümper, “Marquard von Lindau (OFM)”, Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon, XXX (2008), 910-914. Available on-line 7 februari 2011 URL http://
www. kirchenlexikon.de/m/marquard_v_li.shtml.
460
Zie noot 205.
461
JTSAL, folios 46-69 v.
462
JTSAL, folios. 84-162; 162 v.-165 v. onbeschreven.
463
Cebus Cornelis de Bruin, De Middelnederlandse vertaling van "De imitatione Christi"
(Qui sequitur) van Thomas à Kempis: in handschrift Leiden, Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde 339, uitgegeven, ingeleid en toegelicht door -, Leiden: Brill,
1954, 10.
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Sommige zusters bezaten privé boeken in Latijn, zoals Priorin Clara Box, die in 1504 overleed.
Zij schonk het klooster Anicius Manlius Severinus Boethius, De Consolatione Philosophiae,
Gent: Arend, 1485. Dit boek was in 1784 nog in Facons aanwezig,464 maar berust nu in de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel.465
Zuster Margarita van Goes, ingetreden in 1486 en overleden in 1501, was in het bezit van
Thomas van Cantempré, Dit is der bien boeck. Een goed boeck dat ghehieten is een ghemeym
guet, Peter van Os boekdrukker tot Zwolle, [15 jan.] 1488. Dit boek was bij de opheffing van
Facons nog aanwezig466 en berust nu in de University Library in Cambridge (Engeland).467

Boeken in de bibliotheek van Facons

In 1784 waren de volgende vijftiende eeuwse boeken in het Latijn in Facons aanwezig:
1.
2.

Psalterium Davids, Magdeburch, Bartholomeus Ghotan,1481;468
Bartholomaeus de Sao. Concordio, Summa de casibus conscientiae, Venetia:
Nicolaus Girardengus, 12 mei 1481;

464

Boeken bevonden in Facons.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Nr. INC C 370. Zie hiervoor: Mariken Goris,
Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485),
boek II, Hilversum: Verloren, 2000 (Middeleeuwse studies en bronnen, 72), 149. Dit
boek was bij de opheffing van Facons nog aanwezig (Boeken bevonden in Facons).
466
Boeken bevonden in Facons.
467
John Claud Trewinard Oates, A catalogue of the fifteenth-century printed books in the
University Library, Cambridge, compiled by -, Cambridge [Eng.] University Press, 1954,
nr. 3605 Op het titelblad was vermeld: Suster Margriete Vergoes, Facons. Het boek werd
in 1894 aan de University Library Cambridge geschonken door Samuel Sanders.
468
Bartholomeus Ghotan, was oorspronkelijk kapelaan in Maagdenburg, waar hij ook
werkzaam was als boekdrukker tussen 1480-1483. Vanaf 1484 was hij werkzaam in
Lübeck en tussen 1486-1487 in Stockholm (Häkli Esko, “Bartholomeus Ghotan”,
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, “Miscellanea”, Årgång IV, 1917, 204,
available on- line 3 november 2009, URL http://bibbild.abo.fi/inkunabel/ink11.htm;
Häkli Esko, Bartholomeus Ghotan -).
465
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3.

Breviarium Windeshemense, Gouda: Gerard Leeu, 1483/84;

4.

Anicius Manlius Severinus Boethius, De Consolatione Philosophiae, Gent:
Arend De Keijser, 1485.469

5.

Bonaventura, Libri [et] Tractatus Sequentes Sancti Bonauenture in hoc Volumine
Continentur Brevilogium, Cologne: Johann Coelhoff, 1486;

6.

Petrus de Palade Sermones thesauri novi. De tempore de sancti, Argentina (Strassbourg),
1486;

7.

Temesvári Pelbart, Sermones Pomerii de Themeswardi de Sanctis. Pars estivalis sermonũ
Pomerii de sctĩs.-Vita sancti Johannis elemosynarii patriarche Alexandrini, etc.,
Hagenaw, Henricus Gran, 1493;

8.

Joannes de Milis, Repertorium egregii doctoris domini iohannis milis in jure canonico,
Basilea: Nicolaus Kesler, 1488.470

9.

Manuscript Sermoonen van S. Joan Chrisostemi en andere MSS op perkement Preken en
homilieën van Johannes Chrysostomus, Origenes, Leo de Grote en Maximus van
Turijn),471 Dit werk dateert uit de vijftiende eeuw en is nu in de Koninklijke Bibliotheek
in Brussel aanwezig. 472

Boeken in het bezit van de rectoren
469

Dit exemplaar is nu aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek Brussel (KB, INC C 370).
Clara Box, priorin tussen 1486 en haar dood in 1504 schonk dit aan Facons. Zie hiervoor:
Mariken Goris, Boethius in het Nederlands: studie naar en tekstuitgave van de Gentse
Boethius (1485), boek II.- Hilversum: Verloren, 2000 (Middeleeuwse studies en bronnen,
72). Het handchrift in de SBA, hs. B 78704, bespreekt Dr. Gorissen op p. 147 (foto op
148). 225 folia, 145 x 107 mm (klein), voornamelijk excerpten uit boek 1 en 2, en wat uit
boek 4. Op folio. 2 r. staat 'S. Mechteld Rombouts'. Zij denkt dat S. voor 'suster' staat en
signaleert een zekere voorkeur voor devote onderwerpen.
470

Facons bezat een uitgave uit 1493 (Boeken bevonden in Facons).

471

Boeken bevonden in Facons.
Koninklijke Bibliotheek Brussel, nr. 12050-52.
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Nadat Rector Pater Johannes van Eyck in 1485 zijn taak als rector van Facons beëindigd had,
nam hij zijn tien kostbare boeken, die hij in Facons verkregen had, mee naar Corsendonk voor de
bibliotheek daar. In 1486 schonk de Prior van Corsendonk, Johannes van der Molen, echter vier
exemplaren, die zijn klooster dubbel bezat, aan Facons om daar altijd te blijven om de paters er
uit te kunnen laten studeren. Het waren:
1. Johannes de Voragine, Aurea Legenda (De Gulden Legende), een manuscript op papier;
2. Vita Sancti Patrium (Leven van de Heilige Vaders) in het Frans;
3. Thomas van Cantempré, Liber antiquus de Apibus (Het oude boek over de bijen).
Dit boek verscheen in 1488 in het Nederlands en was in het bezit van Zuster Margarita
van Goes.473 Zij kende dus kennelijk niet genoeg Latijn om het boek in het origineel te
lezen.
4. Collecta Sermonum de Sanctis per circulum anni (Verzameling preken over de heiligen
door het jaar) op papier.

Kennis van Latijn door de zusters
De aankopen van boeken in het Latijn werd waarschijnlijk geïnspireerd door Clara Box, die
tussen 1496 en 1504 priorin was, en die het werk van Boethius, De Consolatione Philosophiae
aan Facons naliet.474 Na de dood van Elisabeth van de Daesdonk in 1486 tijdens de slechte tijd in
Antwerpen was er kennelijk een sedis vacatio in het klooster. In hoeverre Clara Box uit eigen

473
474

Zie noten 212 en 213.
Zie noten 210, 211 en 215.
63

vermogen ook aan de andere aangekochte boeken bijdroeg is niet bekend, maar zij moet erg
vermogend geweest zijn.475

Onderwijs in het Latijn
In hoeverre sommige zusters al Latijn kenden voordat zij intraden is onbekend, maar nu werd
kennis van deze taal door de aanwezigheid van zoveel boeken in het Latijn meer gewenst. Het
kwam dus goed uit dat Margarita van Achterhout, die tussen 1500 en 1521 in het klooster
verbleef, in haar testament bepaalde dat men de zusters net zo lang Latijn zou onderwijzen totdat
ze het beheersten. Voor de kosten liet ze een pond Brabants na om hiermee een hutspot mee te
kruiden.476 Het lijkt aannemelijk dat de onderwijzer voor Latijn, waarschijnlijk een geestelijke,
kost als vergoeding voor zijn dienst ontving.

De prijs van een boek
Petrus Steeyncx, de broer van de Zusters Christina (1476-1500) en Catharina Steeyncx (14771531), waar hier boven al aandacht aan is besteed,477 schonk een boek ter waarde van 13
gulden.478 Voor de waarde van dit boek moge het volgende dienen. Een metselaar verdiende aan

475

Omdat Elisabeth Box kinderloos stierf vermaakte ze al haar goederen aan het klooster,
maar dit gebeurde niet omdat op het leven van een andere vrouw een last turf uit Lillo
vermaakt was. Elisabeth werd in het klooster begraven (Caers, Naem- en Doodt-boeck,
210).
476
Caers, Naem- en Doodt-boeck, 90.
477
Zie noot 186.
478
Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 216. Petrus’ vrouw Catharina gaf bovendien 2 gulden
voor hun jaargetij (Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 216.) Wijns, zuster van Christina en
Catharina Steeyncx, gaf 6 schelling 2 pond 14 schelling. Zij stierf op 28 augustus 1486
(Caers, en-Doodt-Boeck, 220). Ook andere welgestelde leden van de Steeyncx familie
schonken Facons giften. Cornelia Steeyncxs vermaakte 80 pond voor het jaargetij van
haar man Adriaan van Lyndmeer en hun dochter Geertruid 128 pond erfrente om vier
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het einde van de vijftiende eeuw meestal 64 denieren per dag.479 In een rijnsgulden gingen 20
stuivers van 16 denieren, dus 320 denieren. Een rijnsgulden kwam dus neer op ongeveer een
weekloon, zodat 13 gulden ongeveer gelijk stond aan 13 weeklonen. Tegenwoordig bedraagt het
CAO-loon voor een geoefend metselaar 1500 euro, dat neerkomt op 20.000,00 Euro. De titel van
dit dure boek werd niet vermeld. Dit geeft wel enig idee over de waarde van het boekenbezit in
Facons.

De toegang van Jacomijne Costers tot de boeken in Facons
We kunnen aannemen dat Jacomijne de boeken in het Nederlands kon lezen omdat ze
zelf verschillende traktaten schreef. Een is bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in
Brussel, waar op het schutblad geschreven werd door Elisabeth van Couwerven dat het
door Jacomijne geschreven werd.480 Bovendien schreef Jacomijne Costers:
1. Traktaat voorbereiding tot het Heilig Sacrament.
kaarsen op haar vaders jaargetij te branden (Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 214).
Cornelia overleed in 1508 (Cornelis Paulus Hoynck van Papendrecht,Wigle van Aytta, Joachim
Hoppers en Johann Baptista von Taxis, Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ibso Viglio scripta,
Volume 3, Deel 1, Hagae Comitus: Gerardum Block, 1743, 384).
Catharina Wilms, weduwe Adriaen Steeyncs, gaf 64 pond brabants eenmalig voor haar
jaargetij en dat van haar dochter Zuster Barbara Schagen, non in in het begijnhof Thabor
in Mechelen (Zie voor het begijnhof De heilige verlosser van Thabor in Mechelen: Ernest
Persoons, “Prieurén du Mont-Thabor à Malines”, Monasticon Belge, Tome VIII, Province
d’Anvers, 2, Liège: Centre National de Recherces D’Histoire Religieuse / Nationaal
onderzoekscentrum voor religieuze Geschiedenis, 1993, 581-589. Pascal Majérus, Ces
femmes qu'on dit beguines. Guide des béguinages de Belgique. Bibliographie et sources
d'archives, 1-2, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, 2, 611-635). Ook verschenen in
een vertaling in het Nederlands door Frans Didier Vanhede, Genevieve De Cant, Pascal
Majérus, Christiane Verougstraete; [foto's]: Régine de Hemptinne, Een wereld van
onafhankelĳke vrouwen. Van de 12de eeuw tot heden. De Vlaamse begĳnhoven,
Riverside, CT: The Hervé van Caloen, 2003. Catharina stierf 7 september 1503 (Caers,
Naem- en Doodt-Boeck, 221). In hoeverre Catharina Wilms, weduwe van Adriaan
Steeyncs, verwant was aan de Zusters Christina en Catharina Steeyncx is niet bekend.
479
De Moor (ed.), Lonen en prijzen, 143.
480
Koninklijke bibliotheek Brussel, nr. IV 50.
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2. Traktaat over de drie geloften van religieuzen;
3. Traktaat over de patroon van Jacomijne, Johannes de Evangelist.481
Jacomijne moet dus zeker belezen zijn geweest.
Voor de boeken in het Latijn ligt dat moeilijker. We weten niet of zij genoeg
Latijn beheerste om de boeken in de kloosterbibliotheek en die van de rectoren te kunnen
lezen. Bovendien is het onbekend of de boeken vers van de pers aangeschaft werden of
dat dit in de zestiende eeuw na de dood van Jacomijne gebeurde.

1. E. Korte biografieën van een aantal schrijvers van de Moderne Devotie die tot de
Windesheimer Congregatie behoorden
Geert Grote werd in 1340 in de Hanzestad Deventer geboren, waar zijn vader een belangrijke
post in het stadsbestuur bekleedde. Geert studeerde in Aken en werd op vijftienjarige leeftijd
ingeschreven in 1355 aan de Sorbonne, waar hij scholastische filosofie en theologie studeerde.
Hij behaalde door in 1358 de graad magister artium. Hij nam ook kennis van kerkelijk recht,
medicijnen, astronomie, magie en enig Hebreeuws. Hij studeerde in 1358 met lof af, waarna hij
zijn studie voortzette in Keulen. Hij studeerde in de volgende tien jaar theologie en rechten. Hij
leefde een aangenaam leven en verzamelde handschriften.

In 1366 werd hij kanunnik in Utrecht en Aken. Grote werd door zijn succes
wereldlijk en egocentrisch, maar in 1374 vond er een radicale verandering in zijn manier
van leven plaats. Hij zei de ijdelheid van het leven vaarwel. Dit was het gevolg van een

481

Over deze traktaten zal in de hoofdstukken 3 en 4 aandacht worden besteed.
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serieuze ziekte en de invloed van de vrome prior van het kartuizer klooster Munnikhuizen
bij Arnhem.
Omstreeks 1376 trok Geert zich in dit klooster terug en wijdde zich drie jaar aan
meditatie, gebed en studie. Hij trad echter niet in, maar na in 1379 tot deken gewijd te
zijn wijdde hij zich aan preken in vele steden van het Sticht Utrecht en het Graafschap
Holland.482

482

Jacobus Johannes Antonius van Ginneken, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste
gegevens bewerkt, Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1942
(Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde.
Nieuwe reeks, deel 47, no 2); Marcel Seelen, Geert Groote en het onderwijs. Spiritualiteit van de
werkvloer, Amsterdam: Pentagon, 2008.

Geschriften
Geert Grote, Gerardi Magni, Opera omnia. Cura et studio Instituti Titus Brandsma in Universitate
Catholica Noviomagensi ad fidem codicum manu scriptorum edita, Titus Brandsma Instituut,
Nijmegen/ Turnhout: Brepols, 2000-...
Literatuur
Titus Brandsma (kloosternaam van Anno Sjoerd Brandsma ) Geert Groote, Zijn keer naar de
Heer, Nijmegen [enz.]: Stichting Titus Gedachteniskapel [enz.], 1982) (Rede, uitgesproken op 16
oktober 1940 te Deventer).
Johannes Lindeboom, Geert Groote’s preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke
plaatsbepaling, Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1941 (Mededeelingen
der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, deel 4, nr. 4 (1941).
Regnerus Richardus Post, De Moderne Devotie. Geert Groote en zijn stichtingen, Amsterdam:
Van Kampen, 1950 (tweede druk; eerste druk 1940) (Patria, 22).
Theodorus Petrus van Zijl, Gerard Groote, ascetic and reformer (1340-1384), Washington, D.C.:
The Catholic University of America, 1963 (The Catholic University of America. Studies in
mediaeval history. New series, 18) (Proefschrift Washington, D.C., Catholic University of
America).
Hans Norbert Janowski, Geert Groote, Thomas von Kempen und die Devotio moderna,
herausgegeben und eingeleitet von -, Olten [enz.]: Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag, 1978
(Gotteserfahrung und Weg in die Welt).
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Floris Radewijns (1350-1400) was een van de eerste leden van de Broeders van het Gemene
Leven. Na de dood van Geert Grote in 1384 werd hij hoofd van de gemeenschap in Deventer.
Onder Radewijns‘ invloed werd het klooster in Windesheim in 1387 gesticht.483

Van Johannes Brinkerink (1359-1419) zijn een tiental collaties bewaard gebleven, dat wil
zeggen geïmproviseerde preken, door Liesbeth van Delft484 opgetekend en door Rudolf Dier de
Muden geredigeerd. Gehoorzaamheid was zijn meest geliefde deugd.485

483

E. A. Livingstone, "Florentius Radewijns", The Concise Oxford Dictionary of the Christian
Church. 2000. Available on-line 2 november 2009. URL http://www. encyclopedia.com.
Geschriften
Floris Radewijns liet geen geschriften na.
Literatuur
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (1874). deel 16, 37-39 DBNL,
available on-line 10 november 2009, URL http://www.dbnl.org/tekst/aa__ 001biog19_
01/index.htm.

P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch biografisch
woordenboek, deel 5 (1921), 556-557, DBNL, available on-line 10
november 2009, URL http://www.dbnl.
org/tekst/molh003nieu05_01/index.htm;. K. ter Laan, Letterkundig
woordenboek voor Noord en Zuid, ongepagineerd (1941), DBNL,
available on-line 10 november 2009, URL,
http://www.dbnl.org/tekst/laan 005lett01_01/index.htm; M.Th.P. van
Woerkum, Het libellus "omnes, inquit, artes". Een rapiarium van
Florentius Radewijns, s.l. s.n., 1951 (Proefschrift Leuven, Theologische
Faculteit van de Societeit van Jezus (uittreksel) (Overdruk uit Ons
Geestelijk Erf, XXV, 1951).
484

Liesbeth van Delft, ook bekend als Liesbeth van Doesburg, overleden in Utrecht op 4
september 1423, zuster en subpriorin van het klooster Diepenveen, rectrix en priorin van
het klooster Jeruzalem in Utrecht (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Delft,
Liesbeth van, available on-line 12 november 2009, URL http://www.inghist.nl/
Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/LiesbethDelft).
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Gerhard Zerbolt (1367-1398) werd om 1367 in Zutphen, waar zijn ouders welgesteld
waren, geboren. Hij volgde tussen 1383 en 1385 onderwijs aan de school van de Broeders
van het Gemene Leven in Deventer dat op dat ogenblik onder leiding stand van Floris
Radewijns. Hij diende de broeders als bibliothecaris, en was zeer geschoold in moraal
theologie en kerkelijk recht.
In 1398 bezocht Gerhard het benedictijner klooster Dickingen in Drenthe om met
Abt Arnold van gedachten te wisselen over de aanvallen tegen de Moderne Devotie. Op
de terugreis deed hij Windesheim aan, waar hij plotseling stierf op eenendertigjarige
leeftijd, waarschijnlijk omdat hij een besmetting van de pest had opgelopen. Daar hij een
beroemd man was, begroeven de Wildesheimer kanunniken hem direct, voordat de
broeders in Deventer zijn lichaam aldaar konden vervoeren.
Gerard Zerbolt van Zutphen schreef twee handboeken voor spirituele groei.486

485

Scheepsma, “Johannes Brinckerinck en de stichting van het Regularissenklooster
Diepenveen in 1400”, Wybren Scheepsma, Ĳsselacademie, 23 (2000), 7-13.
Uitgaven van deze collaties:
Leonardus Antonius Maria Goossens, “Een onbekende collatie van Johannes Brinkerink”, Archief
van het Aartsbisdom Utrecht, 72 (1953); Paul J. Begheyn, “Drie collaties van Johannes
Brinkerink”, Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, 13 (1971).
Thomas Felix Constantĳn Mertens, “Postuum auteurschap. De collaties van Johannes
Brinckerinck”, Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden, Nĳmegen: Centrum voor
Middeleeuwse Studies, Katholieke Universiteit Nĳmegen, 1996, 85-97. Gerrit Jan van Bork en
Pieter Jozia Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met
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Gerard Zerbolt van Zutphen, De reformatione virium animae (Over de hervorming van de
krachten van de ziel), Basel: Johann Amerbach, 1492.
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Gerlach Peters, een volgeling van Florens Radewijns, trad + 1400 in Windesheim in en
werd daar in 1403 kanunnik. Van hem zijn een Breviloquium en een Soliloquium, dat een
wijder verspreiding kreeg. Bovendien kwamen twee brieven aan zijn Zuster Lubbe, een
kanonikers in Diepenveen, tot ons.487

Gerardus [Gerhard] Zerbold [Zerbolt] de Zutphania, De spiritualibus ascensionibus. Tractatus de
spiritualibus ascentionibus, s.l.: s.n., 1488 (drukker Keulen: Ulrich Zell, 1466- 1503).
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Thomas a Kempis werd in 1379 of 1380 geboren als Thomas Hemerken in Kempen, 25 km ten
westen van Venlo. In 1392 volgde hij zijn broer, Jan, naar Deventer en was daar tussen 1392 en
1399 leerling van de school van de Broeders van het Gemene Leven. Hierna ging hij naar de Sint
Agnietenberg in Zwolle, waar zijn broer Jan op dat ogenblik prior was. Thomas werd in 1406 als
monnik van dit klooster ingekleed. Hij werd echter niet eerder dan 1413 of 1414 tot priester
gewijd. Hij werd een productieve kopiist en schrijver. Zijn boek De Navolging van Christus werd
een bestseller. In 1429 werd Thomas a Kempis subprior van de Sint Agnietenberg, waar hij in
1471 overleed.488 De zusters in Facons wisten dat hij op 25 juli van dat jaar stierf; hij leed op het
laatst van zijn leven aan waterzucht in zijn benen leed.489

1. F. Korte biografieën van Jacomijne Costers, Mechtild van Rieviren en anderen
die van belang zijn voor de tot standkoming van de dissertatie
Jacomijne Costers met de bijnaam Zierics was zevenentwintig jaar oud in 1489 en was dus in
1462 geboren. Zij trad op 11 november 1483 als eenentwintigjarige tot Facons toe. Haar
professieformulier is bewaard gebleven in de bibliotheek van het Jewish Theological Seminary of
America in New York.

Volgens het manuscript kunnen we aannemen dat de pest in Facons uitbrak op 9
augustus 1489. Hiervan werd Jacomijne op 17 augustus daaraanvolgend het slachtoffer.
De zeer zieke Jacomijne kreeg een visioen waarin ze door de duivel naar Christus
gevoerd werd om haar door Hem tot de hel te laten veroordelen vanwege het feit dat ze
Gerlaci Petri Opera omnia cura et studio Mikel M. Kors, cum epistolarum translatione,
Turnhout: Brepols, 1996 (Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 155).
488
Paulus Jacobus Jozef van Geest, Thomas a Kempis. Mystagoog op de breuklijn tussen
de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, Kampen: Kok, 2008 (Inleidingen met kernteksten).
489
Caers, Register, 19 v.
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erg roekeloos geleefd had. Maria, omdat Jacomijne haar iedere zaterdag enigszins
gediend had, trad als haar voorspreekster op. Na de derde smeekbede van Maria gaf haar
Zoon toe en Jacomijne kreeg toestemming om onder geleide van een engel naar de aarde
terug te keren. Zodoende kon ze haar zondig levende medezusters verslag doen over wat
zij in de hel en het vagevuur gezien had en welke straffen hun eventueel te wachten
stonden.
Bij haar terugkomst op aarde was Jacomijne van een roekeloze vrouw in een
engel veranderd. Zij schreef drie traktaten en twee gedichten en zij was soms gewoon aan
sommigen, die het wensten, brieven te schrijven waarin menige goede onderrichting
stond.
De Koninklijke Bibliotheek in Brussel bezit een handschrift, dat door Zuster
Elisabeth van Couwerven volgens een vermelding op het schutblad toegeschreven wordt
aan Jacomijne.490
Jacomijne Costers overleed op 28 april 1503, hoogstwaarschijnlijk aan de pest,
net als een aantal andere religieuzen van Facons. Toen men na ongeveer vijftig jaar haar
graf opende ontdekte men iets wonderbaarlijks; men vond een leeg graf zonder de
stoffelijke resten van Jacomijne. Men trof alleen palmen aan, die een zoete geur
verspreidden.

Mechtild van Rieviren trad op een ons onbekend tijdstip in Facons in. Zij was een
vriendin in Christus van Jacomijne en woonde bij haar. Volgens Elisabeth Silvoorts was
Mechtild een onopvallende, nauwgezette religieuze, die zeer bij God geliefd was. Zuster

490

Koninklijke bibliotheek Brussel, nr. IV 50.
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Silvoorts vermeldde de conversatie tussen Christus en haar, die waarschijnlijk uit de
mondelinge traditie van het klooster afkomstig is.
Een zuster genaamd Janneken, die bij Jacomijne en Mechtild woonde, twijfelde er aan of
haar Hemelse Bruidegom haar wel beminde. Daarom verzocht Janneken aan Mechtild om
hierover bij Hem te informeren. Mechtild kon haar geruststellen: haar moeite voor Christus deed
Hem een groot genoegen.
Een andere, niet met name genoemde zuster liep uit het klooster weg, maar kreeg
berouw. Toen zij gestorven was, wilde zuster Mechtild aanvankelijk niet voor deze zuster de
gebeden voor een overledene lezen, maar deze zuster verscheen aan haar en vertelde dat God haar
had vergeven omdat ze berouw had gehad. Hieruit kunnen we afleiden dat Mechtild van Rieviren
gedurende enige tijd kostereswas.
De Facons zusters werden door Caers491 in zijn Doodtboeck naar volgorde van intrede
opgegeven. Tussen de naam van Christina Steeyncx, dochter van Adrianus en Anthonia
Sluytslagers uit Antwerpen, die op 5 september 1476 intrad, en Margarita Vermersen, die op 11
september 1477 intrad, is een plaats onbeschreven gelaten. Mogelijk hebben we met de genoemde
ons onbekende zuster van doen. Als dit zo is, dan was Zuster Mechtild van Rieviren in 1476/77
cantrix en moet ze op dat ogenblik zeker dertig jaar of ouder zijn geweest. Mechtild trad dus
mogelijk omstreeks 1445 in en stierf op 13 september 1497.

Elisabeth Silvoorts was een dochter van Anthonie Silvoorts en Clara van den Bosch uit
Antwerpen en trad in het klooster van Facons op 20 september 1626 op negentienjarige leeftijd.
Zij was dus in 1607 geboren. Elisabeth begon haar verblijf in het klooster als organiste en kon
“kostelijk” spelen.
491

Caers, Naem- en Doodt-Boeck, 82.
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Op 24 november 1636 had Elisabeth haar eeuwige geloften afgelegd, want toen kocht het
klooster voor haar en andere zusters en donatinnen een lijfrente van 25 gulden. Zij was erg
vermogend, want op 29 juli 1628, toen Elisabeth minder dan twee jaar in het klooster verbleven
had, kocht Facons een erfrente van de stad Antwerpen voor 38 gulden 38 stuiver per jaar voor
893 gulden 4 stuiver. Hieraan droeg zuster Elisabeth Silvoorts 800 gulden bij. Op 6 augustus
1641 kocht Facons een erfrente van 48 gulden per jaar van de stad Antwerpen voor 1280 gulden.
Hieraan droeg Elisabeth Silvoorts opnieuw 800 gulden bij.
Elisabeth had gedurende drie jaar en drie maanden geduldig aan pijnlijk urineren geleden.
Op 10 juni 1649 werd ze bij mirakel verlost van een steen. Deze steen woog drie ons (ongeveer
90 gram). Dokter Van Buyten en zijn collega´s hadden geen medische verklaring voor het
verschijnsel en schreven het toe aan interventie door de heilige Joseph, voor wie Elisabeth grote
devotie had. Zij was op 6 december 1639, samen met haar medezusters, lid van de Sint Jozefs
broederschap geworden. Elisabeth Silvoorts stierf op 23 september 1656, waarbij zij tot het eind
van haar leven het klooster als novicemeesteres had gediend.

Geertruida Matthijsdr, die op 7 mei 1564 intrad, was gedurende 25 jaar op loffelijke wijze
subpriorin en werd wegens haar ouderdom ontheven van haar ambt. Zij overleed op 28 mei 1631.
Zij vertelde Elisabeth Silvoorts herhaaldelijk over het feit dat men, toen Jacomijne Costers’ graf
geopend werd, daar een wonder gewaar was geworden.
Toen de calvinisten Antwerpen bestuurden verdreven zij de geestelijkheid uit de stad.
Tijdens deze troebelen stierf Priorin Agata Buijs op 19 maart 1582, zodat er gedurende drie jaar,
tot Antwerpen bevrijd werd in 1585, geen priorin was.492 Het bestuur van Facons kwam nu neer
op subpriorin Geertruida. De calvinisten hadden niet alleen de kerk en het klooster van Facons
492

Caers, Naem- en Doodt-Boeck, folio 43-44.
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bezet, maar hadden ook plannen om een straat over de grond en door de gebouwen van het
klooster aan te leggen. Zuster Geertruida wist dit te voorkomen.

Elisabeth van Couwerven, geboren in 1590, werd op 2 september 1614 geprofest en stierf op 6
april 1678. Zij was een zeer nederige zuster en zeer barmhartig ten aanzien van haar medezusters.
Zij had na de brand in 1668493 zeer veel gedaan in de vesterij494 waar ze lange tijd als vestaria495
had verbleven.496
Elisabeth en haar zuster Anna waren weldoeners van Facons.497 Op 26 juni 1652 betaalde
Elisabeth en haar zuster Anna van Couwerven aan de procurator 200 gulden opdat er dagelijks op
bepaalde tijden een witte kaars, de kleur van de zuiverheid, zou branden voor het beeld van Onze
Lieve Vrouwe van Loretto. Om deze kaars te bekostigen werd een rente van 7 gulden 4 stuivers
van de stad Antwerpen gekocht.498 Het branden van de kaarsen moest gebeuren gedurende de
vroegmis en de litanie van Onze Lieve Vrouwe van Loretto en evenzo tijdens het lof in de avond.
Bovendien ook op Onze Lieve Vrouwe Boodschap (25 maart) en met Pasen tijdens de hoogmis
en al de getijden.499
Elisabeths gebedenboek is in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel aanwezig.500 Een
ander boek, dat gedurende enige tijd eigendom was van Elisabeth van Couwerven, bevindt zich in
493
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Op 27 augustus 1647, de vooravond van het feest van Sint Augustinus, schonk Elisabeth een
schilderij, dat Het [Laatste] Oordeel voorstelde en 69 gulden 13 stuivers kostte. Op 7 oktober,
het feest van de Heilige Rozenkrans van hetzelfde jaar (1647), schonk zij een kunstwerk,
genoemd de Persse, waarvoor 43 gulden moest worden neergeteld (Register, folio 87 v.).
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de Universiteitsbibliotheek in Luik.501
Elisabeth, die als ascaria verantwoordelijk was voor het beheer van de kloosterfinanciën,
droeg kanunnik Caers in 1661 op een ander werk te schrijven, dat mogelijk ten dienste van de
eredienst gebruikt werd.502

Christophorus Caers was de zesendertigste rector van Facons. Hij werd in 1605 in Antwerpen
geboren. Op negentienjarige leeftijd werd hij op 19 november 1624 in Rooklooster geprofest. Hij
was baccalaureus van de Heilige Godheid (Theologie) en werd secretaris van de Pater Generaal
van de Augustijner Orde, die in Keulen resideerde. Daarna werd hij op 24 mei 1640 rector van
Facons. Dit ambt heeft hij goed en ter ere Gods vervuld. Hij trad op als informant aangaande de
wonderen, die toegeschreven werden aan Sint Joseph voor de bollandisten vanaf 12 maart 1642,
waarvan het eerste deel van hun Acta Sanctorum het jaar erop verscheen.503 Op 21 januari 1643
legde Pater Caers de eerste steen voor een huis op het Faconsplein, genoemd Sint Augustijn, dat
7409 gulden 3½ stuiver kostte.
Caers schreef ook een Commentarium in Tertiam Partem van Sint Thomas (Commentaar
op het Derde deel van Sint Thomas), dat bij de opheffing van in 1784 nog in de
kloosterbibliotheek aanwezig was.504
Op het laatst van zijn leven is hij na de brand van 1668 het klooster zeer behulpzaam
geweest.505 Hij bestuurde vreedzaam en voorzichtig, overleed op 14 september 1673 en werd
begraven in het priesterkoor.
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Nu deze achtergrond is gegeven, zal in het volgde hoofdstuk aandacht besteed worden aan
transcripties en vertalingen in hedendaags Nederlands van de relevante passages uit het Weense
handschrift.
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Middel Nederlands

Modern Nederlands

Hier spreekt de kopïïste
Dit is het visioen en exempel vande

Dit is het visioen en het stichtelijke

gelucksalige religieuse

leerzaam verhaal van de gelukzalige

suster Jacomijne Costers

religieuze zuster Jacomijne Costers,

met bij naem Zirix een religieus

bijgenaamd Zirix, een religieuze

van ons clooster en tis geschiet int jaer

van ons klooster. Het is gebeurd in het

ons heeren 1489. De religieus hevet self

jaar onzes Heren 1489. De religieuze heeft

geschreven wantet haer vande heijlige

het zelf geschreven, daar het haar door de
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Drijvuldichheijt bevolen was op haer

heilige Drieëenheid bevolen was op straffe

eeuwige verdommenis en sij schreef

van eeuwige verdoemenis. Zij schreef

dat al oftet aen een ander gebeurt waer.

alles op alsof het een ander overkomen was.

En dit is daer uut geschreven;

En dit is helemaal daaruit overgenomen;

het is seer notabel en profijtelijck

het is zeer opmerkelijk en nuttig

voor alle menschen.

voor een ieder.

Jacomijne Costers komt aan het woord
Het is geschiet int jaer ons heeren 1489

Het gebeurde in het jaar onzes Heren 1489

binnen der stadt van Antwerpen in een

in de stad Antwerpen in een klooster van de

clooster van s. Augustinus oorden dat

Augustijner orde, dat er in dat genoemde

in dat selve clooster bijder voorsichticheijt

klooster, veeleer door de voorzienigheid en

en goedertierenheijt ons liefs heeren Jesu

goedertierenheid van onze lieve Heer

meer dan uut rechtweerdicheijt de

Jezus dan voor straf, de pest is uitgebroken

pestilentie is gecomen de pestilentie om

om sommigen van hen te bevrijden

die sommige meer te trecken van haerder

uit hun dwalende geweten, en

dolender contientien en om de sommige

om sommigen van hen te sterken en te

meer te stercken en te trecken totter

stimuleren in hun liefde voor God
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minnen godts en tot voortganck in

en tot toename in deugden,

deuchden en om die sommige

en sommigen van hen opnieuw te bekeren

van nues te bekeeren en wonderlijck

en op wonderbaarlijke wijze

te trecken boven menschelijck

op te voeren tot boven het menselijk

begrijp oft verstant en meer

begrip of verstand, en dat meer

bij mirakel dan anders.

door een wonder dan anderszins.

Soo ist geschiet dat sommige daer sijn

Zo is het gebeurd dat sommigen

geraeckt van der herder stralen der

daar geraakt zijn door de harde pijlen

Pestilentiën

van de pest
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en die eerst beginnende drij dagen voor

en de eerste raakte besmet drie dagen vóór

die transfiguratie ons heeren maer

de Transfiguratie van onze Heer, maar

begraven sijnde op de vigilie van s.

die werd begraven op de vigilie van Sint

Lauwereijs. En alsoo vast

Laurentius. En terwijl

voortgaende soo sijnder

dit voordurend doorging zijn er

4 susteren gestorven

vier zusters overleden, van wie de vierde
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waer van de 4de begraven wert op

begraven werd op het octaaf van Sint

d’octave van s. Lauwereijs.

Laurentius.

En op dien selven dach sijnder

En op dezelfde dag zijn er

wederom twee ander geprofesside

opnieuw twee andere geprofeste nonnen

nonnen geraeckt vande welcke de

ziek geworden, van wie de ene, oud 27 jaar,

een sijnde van 27 jaren seer wilt en

erg wild en zorgeloos leefde,

roekeloos van leven soo dat sij hun allen

zodat zij voor allen een leidend

was een voorgaende exempel in quaetheijt

voorbeeld bij uitstek van boosheid en

en roekeloosheijt.

onachtzaamheid was.

Hier begint het verhaal
Soo ist geschiet bijder grooter

Zo gebeurde het door de grote

ontfermherticheijt ons liefs heeren die

ontferming van onze lieve Heer,

den sondigen mensch soo goedertierelijck

die op zo liefdevolle wijze afwacht

is verbeijdende oft hij penitentie doen

of de zondaar wellicht penitentie

wilden dat desen persoen is bevangen

wil doen, dat deze persoon op een

met dier sieckten op eenen maendach.

maandag door de ziekte getroffen is.

En siende en merkende datse alsoo metter

Toen zij zag en merkte dat zij ten dode

doot bevangen was en die niet meijnende

opgeschreven was en inzag dat ze
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te ontgaen meer dan dander soo heeft sij

de dood evenmin als de anderen zou

haren bichtvader dat te kennen gegeven

kunnen ontlopen, heeft zij haar

den welcken haren staet en leven wel

biechtvader, die op de hoogte was

kenden en heeft haer bicht gesproken

van haar levenswijze, dat laten weten, en

welcke bicht de eerste was inder

zij heeft gebiecht, wat haar eerste eerlijke

waerheijt want sij te vooren noot

biecht was, want daarvoor had zij

goede bicht gedaen en heeft.

nooit een goede biecht gesproken.

En dese bicht dede sij meer van noot en

En deze biecht sprak zij meer uit nood

uut vrees des doots dan uut minne en uut

en vrees voor de dood, dan uit liefde en uit

leetwesen haerder son-

berouw voor haar zonden,

Folio 2 recto
den niet meijnende haer leven te

zonder zich voor te nemen haar leven te

beteren waert datse van der sieckten

verbeteren mocht het zijn dat ze van de

genesen hadde.

ziekte zou genezen.

Soo geschiedent dat sij berecht wert

Zo gebeurde het dat zij bediend werd en

en het heijlich olisel ontfinck. En dat

het Heilig Oliesel ontving. En dat gebeurde

geschieden sanderdaechs naer dat dat sij

de dag nadat zij de pest gekregen had.
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de pestilentie crech. Daechs daer naer op

De dag daarna op de avond van Sint

s. Bernaerdus avont wert sij heel cranck

Bernardus, werd zij heel ziek en zij

en bereijden en trock ter doot waert. Och

bereidde zich voor om te sterven. Och, wat

wat sal ick u veel seggen oft schrijven.

zou ik hierover veel zeggen of schrijven?

Daer sij aldus cranck

Terwijl ze daar zo

lach en die doot

ziek lag en de dood naderde,

begost te genaken soo en dachtse noch

dacht ze er nog niet over om zich op

niet om haer weerdelijck te bereijden met

waardige wijze gereed te maken door

berouw en leetwesen en met een opset

berouw en spijt te tonen en met de intentie

om haer te beteren maer sij becommerden

om zich te verbeteren, maar zij hield zich

haer meer met haer voorleden sonden

meer bezig met haar vroegere zonden

met genucht te overdencken en dacht dat

met welbehagen te overdenken en met het

weder te doen en haer te geven

koesteren van gedachten dit opnieuw te

tot genucht der creaturen gelijck sij

doen en zich over te geven aan het

plach eer sij sieck wert.

werelds plezier zoals ze gewoon was
voor zij ziek werd.

Doen ist geschiet op den voorseijden dach

Toen gebeurde het op de voornoemde dag

des morgens ten 6 uren datse door de

om zes uur ‘s ochtends dat zij door de
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Bermherticheijt godts geraeckt wert met

goddelijke barmhartigheid getroffen werd

leetwesen haerder sonden en sij begost

met berouw over haar zonden. Zij begon

neertelijck te overdencken haer voorleden

ijverig het leven dat ze geleid had, te

leven dat sij geleijt hadde.

overdenken.
De duivel verschijnt in de vorm
van een pad

En als sij aldus begost te dencken soo

Toen zij op deze wijze begon te

openbaerden haer den boosen vijant

denken vertoonde zich aan haar de

sinnelijck inde gedaente van een

duivel waarneembaar met de

vreeselijcke padde grooter dan

zintuigen in de gedaante van een

eenige catte wesen macht maer de

angstaanjagende pad, die groter dan een kat

gedaente en dat maeckxsel was gelijck

zou kunnen zijn, maar het uiterlijk en de

een padde de welcke uut haer

vorm waren net als een pad, uit diens
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oogen schoet virige geschutten als groote

ogen vurige projectielen schoten als lange

lange pijlen en uut den mont quamp een

pijlen, en uit zijn mond kwam vuur, dat

vier en daer mede quamp eenen grooten

samenging met een grote stank, die
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stanck die dese siel onverdraechelijck

deze ziel onverdraaglijk voorkwam.

docht te wesen. En dese beeste was

En dit monster was angstaanjagend

eijschelijck van menigerhande verven wel

omdat het wel zeven verschillende

Sevenderhande en die riep tot desen armen

kleuren had, en het riep tot deze arme

mensch en seijde

mens en zei:
Hier is sprake van de doelgroep van de
duivel, die optreedt als aanklager

Ick ben die u altoos getemteert heb en

“Ik ben het die u altijd verleid heeft

getrocken tot alle dootlijcke sonden.

en gevoerd tot alle doodzonden.

Ick ben die gene die sonderlinge

Ik ben degene die vooral religieuzen

geestelijcke menschen treck

er toe brengt om hun

om haer beloften te breken

geloften te verbreken, hun

en haer ordinantien qualijck te houden

regels slecht te onderhouden en

hen veel quade exempelen achter te laten.

veel slechte voorbeelden te geven.”

En als hij dit aldus gesproken

Toen hij dit zo gezegd had liet hij zijn

hadde soo ontdede hij sijn clauwen en

klauwen naar buiten komen en sperde hij

dede open sijnen muijl om haer terstont te

zijn muil open om haar direct te

verswilligen in hem maer godt die Woude

verzwelgen, maar God wilde door zijn
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door sijn groote bermherticheijt daer naer

grote barmhartigheid daarna

noch anders met haer leven en wercken

nog iets anders met haar leven verrichten

soo dat desen vijant haer niet en mocht

zodat deze duivel haar niet kon hinderen

hinderen als met sijn vreeselijck gesicht,

tenzij met zijn afschuwelijke aanblik, die

dat haer nochtans onverdrachelijck docht

haar echter onverdraaglijk scheen voor

te wesen, want sijt met haer uutwendige

te komen, omdat zij het met haar fysieke

oogen naer den uutwendigen

ogen naar de mens in levende lijve moest

mensch aenschouwen moest.

kijken.
De duivel verschijnt in de vorm
van een draak

Daer naer verdween die padde soo datse

Daarna verdween de pad zodat ze die niet

die niet meer en sach maer terstont

meer zag, maar onmiddellijk verscheen er

openbaerden daer weder een ander van

weer een andere nog veel

veel vreeselijcker gedaenten te weten

afschrikwekkender gedaante,

inde gedaente

namelijk in de verschijningsvorm
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van eenen vreeselijcken draeck met 2

van een verschrikkelijke draak met twee

verveirelijcke vleugelen seer groot en met

reusachtige vleugels, zeer groot en met een

eenen eijschelijcken serpentlijcken steert

afzichtelijke slangestaart,

dat is dat sijnen steert was van gedaenten

dat is een staart in de vorm van een slang,

en formen als een serpent d’welck oock

die ook vuur uit zijn bek

vier schoet uut sijnen mont. En dien

spuwde. En die draak had een

draeck had een hooft als een leeuwen

kop als een leeuwenkop met daarop twee

hooft en daer op twee groote hoornen al

grote hoorns alsof het pijlen waren

oftet pijlen hadden geweest en twee virige

en twee vurige ogen, waaruit grote vurige

oogen uut welcke quamen groote virige

vlammen kwamen, die leken op uiterst

vlammen die van gedaenten waren als

scherpe vlammende zwaarden,

virige sweerden die seer scherp waren en

en zijn klauwen waren als grote

sijn clauwen waren als groote ijsere

ijzeren priemen. En deze duivel had een

primen. En desen vijant brocht met hem

groot boek bij zich, waarin al haar zonden

eenen grooten boeck inden welcken

stonden die ze met woorden, daden en

stonden allen haer sonden die sij met

gedachten begaan had,

woorden wercken en gedachten gedaen

waarmee deze rampzalige mens

hadde met de welcke desen onsaligen

de eeuwige verdommenis
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mensch die eeuwige verdommenis verdint

verdiend had.

hadde. En als sij dat

Toen zij dat zag raakte ze

sach wertse seer verslagen, want haer

zeer terneergeslagen, want haar geweten

contientie tuijchden dat het altemael waer

bevestigde dat alles wat de duivel

was dat haer den vijant te vooren bracht

over haar te berde bracht en ook alles wat

en oock van al dat sij daer geschreven

zij daar geschreven zag allemaal waar was.

sach. Want sij en had noot soo cleijnen

Want zij had nooit zulk een klein

ijdelen woort gesproken noch soo cleijnen

ijdel woord gesproken, noch zulk een

ijdelen gedacht in haer laten comen.

nietszeggend idee in zich laten opkomen
[of het stond in het boek].

Sij en sacht daer clarelijck voor haer

Zij zag het daar duidelijk voor haar ogen

oogen en haer eijgen contientie tuijchden

en haar eigen geweten bevestigde dat het

dattet soo altemael was.

allemaal zo was.

En als den armen mensch dat sach en

Toen het arme mens dat inzag en

bekenden soo viel sij in wanhoep en sij

besefte, verviel zij tot wanhoop en

gaf al den moet verloren want sij en vont

liet ze iedere hoop varen, want zij

noch en kenden in haer niet te

was ervan overtuigd en erkende dat er

wesen dan

in haar niets anders was dan
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sonden soo dat sij soo seer wanhopten

zonden, waardoor zij zozeer wanhoopte

soo dat sij niet goets hooren en wilden

dat ze niets goeds wilde van degenen,

vande gene die bij haer waren maer sij

die bij haar waren, maar zij keerde zich

keerden haer daer af soo sij best cost en

daarvan af zoveel zij kon en

sij riep altijt van binnen met een

zij kreet voortdurend innerlijk

verveirelijck gerucht soo dat haer docht

met een angstaanjagend geluid

dat al de werelt vervult wert met haer

zodat het haar toescheen dat de

geluijt maer

hele wereld vervuld was van haar geluid.
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Hier volgt eerst vertwijfeling en daarna
bekering
En sij seijde van binnen op die

En zij beantwoordde inwendig de woorden,

woorden die haer de susteren van de

die de zusters over de barmhartigheid

Bermherticheijt godts seijden

van God zeiden: “Zwijg, zwijg, want ik

swijgt swijgt want ick moet

moet eeuwig verdoemd zijn en ik heb

eeuwelijck verdomt sijn en ick heb heb

mijzelf eeuwig van God afgekeerd door

mij selven eeuwelijck van godt

mijn persoonlijke zonden en van al zijn

gescheijden door mijn eijgen sonden en

heiligen en schepsels, en van

van alle sijn heijligen en creatueren en

alle weldaden van de

van allen de weldaden der h.r kercken.

heilige Kerk.

Godt en heeft mij niet

Het is niet God, die

veroordeelt maer mijn wercken die ick

mij veroordeeld heeft, maar de daden die

tegen hem misdaen heb en mijn eijgen

ik tegen hem misdaan heb, en mijn eigen

contientie die heeft mij veroordeelt en dat

geweten heeft mij veroordeeld en het

vonnis over mij gegeven dat ick

vonnis over mij uitgesproken dat ik eeuwig

eeuwelijck verdoomt sal sijn.

verdoemd zal zijn.”

Doen dat den vijant hoorden doen riep hij

Toen de duivel dat hoorde,
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weder tegen haer en seijde.

riep hij weer tegen haar:

Hierom ben ick hier gecomen

“Daarom ben ik hier gekomen, want

want ick ben den genen

ik ben degene die in het bijzonder de

die sonderlinge die menschen brenge tot

mensen brengt tot kleinmoedigheid en

cleijnmoedicheijt en tot wanhoep.

tot wanhoop.”

En doen dacht dien armen mensch in haer

Toen dacht dit arme mens bij zichzelf:

selven. Twaer nochtans onmogelijck dat

“Het zou nochtans onmogelijk zijn dat ik

ick behouden soude wesen.

gered zou zijn.”
Jacomijne richt zich tot haar
Medezusters

Och nu hoort mijn beminde susteren in

Och, hoort nu, mijn beminde zusters in

Christo een wonderlijck dinck

Christus, een wonderbaarlijke zaak,
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dat niet veel gehoort en is noch en sal

die zelden gehoord wordt, noch [gehoord]

worden d’welck ick nu meijn metter

zal worden, en ik wil dat nu neerschrijven

hulpen godts te schrijven tot sijnder

met de hulp van God tot zijn hoogste eer en

hoochster eeren en eeuwigen lof en tot

eeuwige lof en tot mijn hoogste zaligheid
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mijnder aldermeester salicheijt. En tot

en tot meerdere lering van

mijns even smenschen aldermeeste

mijn naaste en tot hun

stichtinge en tot voortganck in deuchden

voortgang in deugd en voor de

en tot hunder sielen salicheijt.

zaligheid van hun ziel.

Nu soo bid ick den vader door sijn

Nu bid ik de Vader door zijn eerwaardige

weerdige mogentheijt dat hij mijn cranck

macht dat hij mij bij mijn nietig voornemen

vermeten te hulpe comen wil en den soen

wil ondersteunen, en de Zoon

door sijn groote wijsheijt mijn

bij zijn grote wijsheid dat hij

verstant van binnen soo verlichten wil

mijn innerlijk verstand zo wil verlichten

dat ick hier niet meer noch min schrijven

dat ik hier niet meer

en moet dant inder waerheijt en is

of minder zal schrijven dan de waarheid,

al salt nochtans sommige

al zal het sommige

menschen ongeloofelijck duncken te

mensen ongeloofwaardig lijken, en ik bid

wesen en ick bid den heijligen geest door

de Heilige Geest dat hij datgene,

sijn groote miltheijt en goedertierenheijt

waaraan het mij door

dat hijt vervullen wil dat mij naer

menselijke zwakheid bij dit

Menschelijcker cranckheijt in dit werck

werk zal ontbreken, zou willen

sal ontbreken.

aanvullen.
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Want al schijnet cleijn en

Want al lijkt het klein en nietig voor de

als niet voor d’oogen godts tis nochtans

ogen van God, voor ons arme mensen is het

voor ons arme menschen groot ja oock

evenwel groot, ja zelfs onmogelijk om

onmogelijck al dusdanige dingen te

zulke dingen te schrijven

schrijven en voorts te brengen dan

tenzij met de hulp van de heilige

overmits hulp der heijliger

Drieëenheid, tot wiens

drijvuldicheijt in wiens eere en

eer en waardigheid ik dit begin en door

weerdicheijt ick dit beginne en van haer

haar gedwongen ben, en ook op verzoek

gedwongen wesende en oock doort

van sommige devote personen, maar

bidden van sommige devote persoonen

in de eerste plaats ben ik door God daartoe

maer aldermeest van godt daer toe

genoopt om

gedwongen we-
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sende dit naer mijn doot achter te laten

dit na mijn dood achter te laten, hoewel

hoe wel ick doort bidden van

ik mij er door het aandringen van

sommige daer meer

sommigen meer mee heb

mede heb gehaest dan ick wil

gehaast dan waartoe ik uit

had bij mij selven.

mezelf geneigd was.

Gebed bestemd voor de lezer of
Toehoorder
Ick bidde en begeer dat niemant dit naer

Ik bid en hoop dat niemand dit bijgaande

geschrift en sal lesen die cleijn is van

geschrift zal lezen, die kleingelovig is of

betrouwen oft dien godt niet allen dingen

aan wie niet duidelijk is dat God alles

mogelijck en dunckt op dat sij daer niet

vermag, opdat zij daardoor niet zondigen

door en sondigen en godt grootelijckx

en God bovenmate vertoornen, maar

vertoornen maer ick hope en betrouwe

ik hoop en vertrouw op de goedheid van

op de goetheijt godts en der heijliger

God en van de heilige Drieëenheid,

drijvuldicheijt dat niemant dit naer

dat niemand dit hierbij gaande geschrift

geschrift lesen en sal hij en sals naermaels

lezen zal zonder zich erdoor verbeteren,
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te beter hebben en dat moet oock sijn.

en dat moet ook zo zijn.

Niet en moet hijt gelooven als

Hij dient het geenszins te geloven zoals hij

ons christen geloof maer hij sal hem

ons christelijke geloof behoort te geloven,

sonderlinge hoeden dat hij daer sijn

maar hij moet zich in het bijzonder ervoor

schade niet mede en doet hij daer

hoeden dat hij er zichzelf geen schade mee

niet in geergert en worde en

doet en het voor hem

hem een letsel worde totter deucht.

een beletsel tot de deugd wordt.

Hier eindigt Jacomijnes waarschuwing
en begint het verhaal over haar ziel, die
uit haar lichaam gevoerd werd
Soo ist geschiet doen sij op sint Bernardus

Toen gebeurde het toen zij op de dag voor

avont smergens ten 7 uren soo in die

Sint Bernardus om 7 uur ’s-ochtends aldus

gedachten van wanhoep lach daer sij seer

werd bevangen met de gedachte van

mede bevangen was alst voorseijt is soo

wanhoop, zoals eerder gezegd is, dat zij

wert sij vanden duvel geruckt uut haer

door de duivel uit haar lichaam werd gerukt,

lichaem en is gebrocht voor dat oordeel

en voor het gericht van de Heer werd

des heeren daer mense veroordelen soude.

gebracht, waar zij veroordeeld zou worden.

De plaetse daert was docht haer te wesen

De plaats waar het was scheen haar een

een groote wonderlijcke stede en die

grote wonderbaarlijke plek te zijn en de
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wolcken die inder locht waren die dreven

wolken die in de lucht waren, dreven

boven maten seer en het wert soo

bovenmate snel. Het werd zo donker

<duyster> al of

Alsof
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ter een groot onweder opgestaen soude

er een hevig onweer zou uitbreken. In

hebben. En int midden van dit velt soo

het midden van dit veld verscheen een

openbaerden een belt van een

beeld van een crucifix van wonderlijke

crucifix van wonderlijcker gedaenten

gedaanten en vormen,

en formen seer dierelijck

zeer dierlijk misvormd en zeer vreselijk en

mismaeckt en seer eijschelijck

aangrijpend om te zien door de gruwelijke

en grouwelijck om sien van ongesteltheijt

verminking van het lichaam, want

des lichaems want in hem en scheen geen

het scheen noch vorm, noch schoonheid

gedaente noch schoonheijt en niet een lit

te hebben en geen enkel lid bevond

en was in sijn behoorelijcke stede maer

zich op zijn normale plaats, maar ze waren

sij waren altemael uut eengereckt alsoo

allemaal uiteen getrokken, zodat

dat mense al besonder cost tellen

men ze allemaal kon tellen;

alsoo dat dese arme siel

zoiets had deze arme ziel nog
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noot desgelijckx gesien en hadde.

nooit gezien.

En als sij dit sach en datse

En op het moment dat zij dit zag en

voor dien rechtveerdigen rechter soude

besefte dat zij door die rechtvaardige

ten oordeel comen en sij stont al

rechter geoordeeld zou worden, werd zij

omvangen met een groote menichte van

omringd door een grote menigte duivels

duvelen die de arme siel al omringelden

die de arme ziel helemaal omringden,

om die te trecken tot de tormenten.

om haar naar de martelingen te voeren.

Alsoo waer haer de arme siel keerden

Waarheen de arme ziel zich ook keerde,

daer moest sij aenschouwen die

zij moest de verschrikking

schrickelijckheijt der duvelen.

van de duivels aanschouwen.

En sij stont vast neven haer lichaem

En zij stond naast haar lichaam

ende drong om daer weder in te comen

en probeerde om daar weer in te komen,

maer ten mocht haer niet gebeuren.

maar het gelukte haar niet.

En haer grouwelden voorts te

En zij gruwde om voort te gaan, want

gaen want sij niet en wist wat vonnis dat

zij wist niet wat voor vonnis de rechter

dien rechter over haer geven soude.

over haar zou uitspreken.
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Hier begint een intermezzo van

Jacomijne. Het doel van de schrijfster

is te benadrukken dat de vrees voor de
straf erger is dan de straf zelf
Och geen tonge en sout connen

Och, geen tong zou het kunnen uitspreken

uutsprecken noch geen hert bedencken

en geen hart bedenken, en geen hand

noch geen hant geschrijven in wat anxt en

beschrijven in welk een angst en

vrees dese siele was en leet om dat sij niet

vrees deze ziel verkeerde omdat zij niet wist

wist wat oor-

welk
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deel dat over haer gaen soude soo dat

oordeel over haar uitgesproken zou worden,

desen anxt en vrees ginck boven alle

zodat deze angst en vrees boven alle andere

pijnen en vreese die de siel leet in dien

pijn en schuld ging, die de ziel leed

tijt dat sij uut haer lichaem was dat welcke

gedurende de tijd, dat

was drij uren tijts beginnende vanden

zij uit haar lichaam was, wat drie uur was,

sevenen totten tinen doen quamp sij

beginnende bij het zevende tot het tiende
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weder in haer lichaem.

uur, toen zij weer in haar lichaam kwam.

Hier en binnen sach sij en aenschouden

Tijdens deze uren zag en aanschouwde

menich wonderlijck en eijschelijck

zij menig wonderlijk en vreselijk

gesicht alst wel scheen aen haer

gezicht, zoals wel bleek uit haar fysieke

uutwendige oogen want haer gesicht

ogen, want haar gezichtsvermogen bleef

daer naer drij dagen gebroken bleef.

daarna drie dagen aangetast.

Haer oogen stonden in die

Haar ogen stonden tijdens

drij uren als virige vlammen en als

die drie uren als vurige vlammen en als

keirsen die raeijen uut hun schiten.

kaarsen, die straalden vanuit hun kassen.

En als dese arme siel aldus stont soot

Toen deze arme ziel zo stond, zoals het

voorschreven is en wist sij haer niet waer

eerder vermeld is, wist ze niet waar zich te

keeren. Doen trockense de duvelen met

wenden. Toen trokken de duivels haar met

grooter felheijt en vreetheijt tot voor dien

grote felheid en wreedheid tot

strengen rechter die daer naeckt en

voor die strenge rechter, die daar naakt en

bloedich aen het cruijs hinck met soo veel

bloedig aan het kruis hing met zoveel

ontallijcke wonden. Als dese arme siel

ontelbare wonden. Toen deze arme ziel

aldus quamp voor dat belt soo sach sij dat

aldus voor het beeld kwam, zag zij dat

daer quamp een ontallijcke schaer der

er een ontelbare schare van heiligen,
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heijligen beijde mans en vrouwen

zowel mannen als vrouwen,

staende om dat crucifix en als dese arme

rondom het kruisbeeld stond. Toen

siel quamp voor dat crucifix soo en was

de arme ziel voor dat crucifix kwam

daer niemant die sprack dan alleen de

was er niemand die sprak behalve

duvelen die dese

de duivels, die deze
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arme siel vroechden en al haer sonden die

arme ziel beschuldigden, en alle zonden

sij gedaen hadde die riepen sij over luij <t>

die zij begaan had luidkeels bekend

uut van haer kintsche dagen af tot nu toe.

maakten, van kindsbeen af tot nu toe.

De noodzaak van een volmaakt berouw
en een volledige belijdenis bij de biecht
wordt benadrukt
En sij seijden o rechtveerdigen

En zij zeiden: “O rechtvaardige rechter,

rechter dese onsalige siel hoort ons toe

deze rampzalige ziel behoort aan ons, want

want al heeftse al haer sonden

hoewel ze haar zonden heeft gebiecht uit

gebicht uut vrees der dood

vrees voor de dood, nam zij zich echter
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nochtans en setten sij haer

niet volledig voor om zich te verbeteren,

niet heel op te beteren

maar meende ze

maer sij meijnden weder tot haer

om weer in haar oude afschuwelijke

oude stinckende sonden te keeren als sij

zonden te vervallen, indien zij zou genezen

genaes van dier sieckten. En daer toe en

van de ziekte. En bovendien heeft ze

heeftse van menige sonde noot geen

van menige zonde nooit belijdenis gedaan

belijdinge gedaen inder bichten tot dat sij

in de biecht totdat zij door de dood

metter doot bevangen wert en hier mede

overvallen werd en bovendien

heeft sij ontfangen u heijlige lichaem in

heeft ze uw heilige Lichaam ontvangen in

haer onreijn stinckende lichaem d’welck

haar onrein stinkende lichaam, dat een vat

is een vat vol sonden.

vol zonden is.
Hier volgen de zonden van religieuzen

En sij heeft haer beloften

En zij heeft haar geloften

gebroken naer dien sij u gewijt

gebroken, nadat zij U gewijd en

en geconsacreert was en sij heeft haer

geconsacreerd was, en zij heeft haar

getijden dickmael achtergelaten soo dat sij

getijden vaak nagelaten, zodat zij die vaak

die dickmael niet en heeft gelesen. Ja niet met

niet heeft gelezen. Ja, zij heeft ze helemaal niet

allen daer van gelesen uut verdriet en

gelezen uit weerzin en nalatigheid, die
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roekeloosheijt die sij totter oordenen

zij tot de kloosterregel had.

hadde.En sij heeft oock in de kerck ijdel

En zij is ook in de kerk tijdens de getijden

en lichtveerdich onder haer getijden

ledig en lichtvaardig geweest in

geweest van woorden en van wercken en

woord en daad en ze heeft vaak zonder

dickmael ijdelijck gelesen en gesongen

aandacht gelezen en gezongen, opdat ze

om datse haer mede susteren soude

haar medezusters zou verleiden tot zonden.

trecken tot sonden. En sij heeft haer

En zij heeft het haar overste moeilijk

overste swaer geweest

gemaakt
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en achterclap daer af gesproken en is oock

en over haar geroddeld en ze is ook vaak

dick oorsaeck geweest dat haer mede

oorzaak geweest dat haar medezusters

susteren geen goet gevoelen noch

geen goede gevoelens noch eerbied ten

reverentie tot haer oversten en hebben

opzichte van hun overste hebben gehad.

gehadt.
Algemene zonden worden vermeld
En sij is gans roekeloos en

En zij is zeer roekeloos en nalatig geweest

versuijmelijck geweest ende en heeft geen

en heeft niets goed gedaan in haar hele
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goet gedaen in allen haer leven daerom

leven, waardoor ze U zou toebehoren.

datse u soude sijn. Maer menige swaer

Maar zij heeft menige zware zonde begaan

sonde heeftse gedaen en veel quade

en veel slechte voorbeelden gegeven,

exempelen heeftse achter gelaten door

waardoor zij niet het eeuwig leven heeft

welck sij heeft verdint niet dat eeuwich

verdiend of om eeuwig bij U te verblijven,

leven oft eeuwich met u te blijven maer

maar [wel] de eeuwige verdoemenis en om

de eeuwige verdommenis en eeuwelijck

eeuwig bij ons te blijven in eeuwige

met ons te blijven en eeuwige onrust.

onrust.”

De duivels lopen op het oordeel, dat nog
niet is uitgesproken, vooruit
En als de duvelen dit en noch veel meer

Toen de duivels dit en nog veel meer

ander dingen geseijt hadden dat ick achter

andere zaken gezegd hadden, die ik

laet om metten cortsten te overloopen

onvermeld laat om dit zo snel mogelijk af

soo vielen sij der onsaliger

te handelen, vielen zij de onzalige

sielen aen om haer

ziel aan om haar naar de hel te

ter hellen te voeren in eeuwiger pijnen.

voeren in eeuwige pijn.

Jacomijne wendt zich tot Christus om
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hulp

Doen dit de arme siel sach soo keerden sij

Toen de arme ziel dit zag, wendde zij zich

haer totten genen die daer aent cruijs

tot Degene, die daar aan het kruis hing en

hinck en seijde o heer ick beken dat ick

zei: “O Heer, ik beken dat ik niet waardig

niet weerdich en

ben dat U uw ogen van

ben dat gij u oogen van

barmhartigheid op mij zoud

Bermherticheijt op mij slaen sout maer

richten, maar,

o lieven heer aensiet het hantwerck uwer

o, lieve Heer, aanschouwt het werk van uw

handen ende en wilt dat niet verloren

handen en U moet dat niet verloren laten

laten maer wilt gedencken den eersten

gaan, maar wees indachtig de oorsprong

oorspronck uwer goddelijcker minnen en

van uw goddelijke liefde en uw grote

u groote ontfermherticheijt die welcke gij

ontferming, die U aan mij, een

aen mij arm sondich mensch hebt betoont

arm zondig mens, hebt betoond toen ik nog
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doen ick niet en was en gij mij van niet

niet bestond en U mij uit niets

geschapen hebt naer u goddelijck belt.

geschapen hebt naar uw goddelijk beeld.”
De reactie van Christus
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Maer als dese arme siel dese woorden had

Maar toen deze arme ziel deze

voleijnt en noch veel meer dat ick

woorden had beëindigd en nog veel meer,

achter laet om cort te maken soo keerden

dat ik achterwege laat om het kort te

hem dat belt onweerdelijck van haer ende

houden, wendde dat beeld zich vol

en wilden haer niet eens besien noch

minachting van haar af en wilde niet

aenschouwen. En als sij dat sach soo

eenmaal naar haar kijken. Toen zij dat

bekenden sij wel dattet om haer sonden

zag drong het tot haar door dat dit door

was dat dat geschieden. Daerom ginck sij

haar zonden gebeurde. Daarom ging zij

vast nader aen dat cruijs en seijde

steeds dichter naar het kruis toe en zei:

Jacomijnes antwoord
o heer ick beken dat ick die eeuwige

“O Heer, ik weet dat ik de eeuwige

verdommenis heb verdint door de

verdoemenis heb verdiend door de veelheid

menichte mijnder sonden en dat ick u

van mijn zonden, en dat ik uw goddelijk

goddelijck belt soo dick in mij heb besmet

evenbeeld in mij zo dikwijls heb bezoedeld,

soo dat ick niet weerdich en ben dat mij

dat ik niet waardig ben dat ik enige genade

eenige genade van u mocht geschieden.

van U zou ontvangen.

Maer o lieven heer ick bid u

Maar, o lieve Heer, ik vraag het U
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door u heijlig gebenedijt doorscheurt

omwille van uw heilig gezegend verscheurd

lichaem en door u heilige bloedige soete

lichaam en omwille van uw heilige,

wonden en door al u heijlig lijden dat gij

bloedige, zoete wonden, en omwille van al

om de salicheijt mijnder sielen geleden

uw heilig lijden, dat U om de zaligheid

hebt. Ick bidt u oock en vermaen u die

van mijn ziel geleden hebt. Ik bid U ook

groote bermherticheijt die gij den

en breng U de grote barmhartigheid in

moordenaer aent cruijs beweest den

herinnering die U de moordenaar aan het

welcken al sijn leven een sondich mensch

kruis bewees, die zijn hele leven een

had geweest en u niet gedint noch noot

zondaar was geweest en die U niet gediend

gekent en had tot de ur van sijn doot.

noch gekend had tot in het uur van zijn

Ick vermaen u oock allen de

dood. Ik breng U ook alle barmhartigheid

bermherticheijt die gij de arme sondige

in herinnering, die U bewezen hebt aan

menschen bewesen hebt en noch bewijsen

arme zondaars en

sult totten dach

nog bewijzen zult tot de dag
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des oordeels toe, die eeuwelijck verloren

van het Laatste Oordeel, die eeuwig

souden hebben geweest en noch

verloren zouden zijn geweest en
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blijven souden en dede u groote

dat ook zouden blijven ware er

ontfermherticheijt.

niet uw grote barmhartigheid.

Soo bid ick u lieven heer, dat gij mijnder

Daarom bid ik U, lieve Heer, dat U zich

wilt ontfermen en mij toch verlossen van

over mij wilt ontfermen en mij ondanks

desen verveirelijcken anxt daer gij

alles wil verlossen van deze afschuwelijke

lieven heer nu wel weet dat ick in ben

angst waarvan U, lieve Heer, nu wel weet

overmits mijn sonden.

dat ik daarin verkeer vanwege mijn zonden.”
De reactie van Christus

En doen de siel

Toen de ziel deze

dese woorden geeijnt hadde soo keerden

woorden gesproken had, wendde het

hem dat belt tot haer met een verveirelijck

beeld zich tot haar met een vervaarlijk

gram aensicht en seijde wat wildij mijn

toornig gezicht en zei: “Hoezo wil je mijn

wonden nu aenroepen en u daer nu toe

wonden nu aanroepen en je daar nu toe

keeren en oock mijn ander lijden mij nu

wenden en mij nu ook het andere lijden dat

vermanen dat ick in mijn lichaem heb

Ik in mijn lichaam heb geleden in

geleden als gij u daer toe niet en hebt

herinnering brengen, terwijl jij je daar niet

gekeert doen gij leefden en wel varende

toe gewend hebt toen jij leefde en gul was

sijt geweest met lof en met danckbaerheijt.

met lof en dankbaarheid?
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Tis nu te spade met u en tis nu met u meer

Het is nu te laat voor je en het is voor je

tijt van rechtveerdicheijt dan van

nu eerder tijd voor gerechtheid dan voor

goedertierenheijt en ontfermherticheijt.

barmhartigheid en ontferming.”
De wanhopige Jacomijne weet niet tot

wie zij zich moet wenden om hulp

Och als dese allendige siele dat hoorden

Och, toen deze ellendige ziel dat hoorde,

soo was sij in noch veel mee<r>der

was zij nog veel meer bevreesd dan ooit

vreesen dan sij oijt te vooren was. Sij en

tevoren. Zij wist niet waar zich te

wist haer niet waer keeren en waer sij

wenden, en waarheen zij zich keerde, daar

haer keerden daer moest sij aenschouwen

moest zij de verschrikkelijke tronies van de

die schrickelijcke aensichten der duvelen.

duivels aanschouwen.

Als sij nu sach dat haer niemant en holp

Toen zij nu zag dat niemand haar hielp

noch en verantwoorden soo en wist sij niet

noch verdedigde wist zij niet tot welke

tot welcken heyligen sij haer keeren

heilige zij zich wenden zou, want zij had

soude want sij niemant sonderlinge

niemand in het bijzonder vereerd. Sint

gedint en had. sint Jan E-

Johannes de Evangelist was
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vangelist was haren patroon maar om dat

haar patroon, maar omdat zij lui en

sij traech en versuijmelijck geweest had in

nalatig geweest was in zijn dienst was zij

sijnen dinst soo was sij beschaemt ende en

beschaamd en durfde zij zich niet tot hem

doorst haer tot hem niet keeren van vrees

wenden uit vrees dat hij haar smadelijk

dat hij haer verstooten soude. Doen

weg zou sturen. Toen kwam de

quamp haer in haer

bron van genade en barmhartigheid in haar

gedachten te vooren

gedachten op, de heilige Maagd

de fonteijn van genaden en der

en Moeder van God, Maria,

ontfermherticheijt de heijlige maget en

en dat om een schadelijke

moeder godts Maria en om eenen

en kleine dienst, die ze haar bewezen had,

snooden en cleijnen dinst die sij haer

welke dienst daaruit bestond dat zij haar

bewesen hadde welcken dinst was dat

[Maria] alle zaterdagen een

sij haer allen saterdagen eenen

speciale devotie placht

sonderlingen dinst placht te doen en den

te bewijzen en haar op zaterdag

saterdach meer in weerden hadde dan

meer vereerde dan op andere

ander dagen. En dan placht sij

dagen. En ze placht dan

uut minne en weerdichheijt die sij hadde

uit liefde en eerbied, die ze had
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tot Maria haer silentie beter te houden

voor Maria, haar stilzwijgen beter te

en haer dan beter te hoeden van

betrachten en zich dan beter te hoeden voor

sondige woorden wercken en gedachten

zondige woorden, daden en gedachten,

soo vant vleesch als andersins en al

zowel lichamelijk als anderszins, en alles

watmen haer badt op den saterdach inder

wat men haar verzocht op de zaterdag ter

eeren van Maria dat en ontseijde sij niet

ere van Maria, dat weigerde zij niet

lichtelijck. En soo wanneer sij belet wert

gemakkelijk. En altijd als zij door bepaalde

door eenige wercken oft saecken, soo

werkzaamheden of redenen belemmerd

datse dan haer cilentie niet wel en cost

werd om haar stilzwijgendheid goed

houden, soo plach sij in die stede te lesen

te betrachten, was ze gewoon in plaats

eenen souter van onse lieve vrouwe met

daarvoor een psalter van onze Lieve

cleijn devotie want sij geen

Vrouwe te bidden, weliswaar met geringe

groote minne tot lesen en hadde

devotie, omdat zij geen grote liefde voor

overmits haer grote losbandigheid

bidden had vanwege haar grote

En als

losbandigheid. Toen
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dese allendige siel dit was denckende

deze ellendige ziel hieraan dacht, hoewel

nochtans niet hopende eenige genade te

ze niet hoopte enige genade te verwerven,

vercrijgen want sij dese voorseijde

omdat zij de boven vermelde zaken eerder

dingen meer hiel<t> door noot van

deed onder druk van een belofte dan uit

belofte dan uut liefde want sijt belooft

liefde, omdat zij het nu eenmaal beloofd

had door eenen grooten noot daer sij in

had vanwege een zeer benarde

was geweest uut welcken noot de heijlige

situatie,

moeder godts haer geholpen had door haer

waaruit de heilige Moeder Gods

groote goedertierenheijt en

haar had geholpen door haar grote

ontfermherticheijt door welcke sij geenen

zachtmoedigheid en ontferming, waardoor

sondaer en laet in noot. Nochtans als sij

zij geen zondaar in nood laat. En toch, toen

dit aldus was denckende och soo

zij dit zo overdacht, och, toen verscheen de

openbaerden haer terstont de gloriose

glorieuze Maagd Maria onmiddellijk samen

maget Maria met sint Jan Evangelist en

met Sint Johannes de Evangelist en de

met den heijligen Augustinus patroon

heilige Augustinus, de patroon van het

vant clooster en sij seijden tot deser allendiger

klooster, en zij spraken tot deze zeer miserabele

sielen dese troostelijcke

ziel de volgende troostrijke woorden:
Maria neemt de leiding
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woorden o uutvercoren siel

“O uitverkoren ziel, wees niet

en weest niet verslagen noch beanxt

terneergeslagen noch bevreesd. Ik ben de

Ick ben die moeder der ontfermherticheijt

Moeder van Barmhartigheid en heb mijn

heb mijn uutvercornen noot verlaten, noch

uitverkorenen nooit in de steek gelaten,

de arme sondaren verstooten.

noch de arme zondaars [ooit] verstoten.

Soo en sal ick u oock niet laten noch

Evenzo zal ik ook u niet verlaten noch

versmaden en een verstootelinck laten

verwerpen, noch een uitgestotene laat zijn

wesen van mijnen lieven soen en ick sal

van mijn lieve Zoon en ik zal hem de dienst

hem vermanen den dinst die gij mij soo

herinneren, die jij voor mij zo oprecht en

geern en wijselijck gedaen hebt hoe wel

met wijsheid verricht hebt, hoewel jij het

nochtans dat gijt dick met soo wilder

evenwel dikwijls met zulk een wild hart

herten en roekeloos en versuijme

hebt gedaan en ook zorgeloos en
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onachtzaam. Maar omdat jij jezelf daarbij

lijck gedaen hebt maer want gij u
selven
daer dickmael in hebt verwonnen en u

dikwijls hebt overwonnen
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natuer gebroken als u den vijant riet dat

en tegen je natuur in hebt
gijt achterlaten sout, en dattet u natuer

gehandeld toen de duivel je

oock seer onlustich en contrarie was

aanraadde het na te laten, en

overmits tverdriet dat gij tot der deucht hadt

ook omdat je er geen zin in had en het niet in je

nochtans soo sal ickt nu gedencken in uwer

aard lag door de weerzin die je tegen de deugd

meester noot want het heeft mij sonderlinge

had, daroom zal ik nu in je grootste nood an je

ontfanckbaer geweest.

denken want
het was mij bijzonder welgevallig.”

En als de weerdige moeder dese woorden

Toen de Verheven Moeder

totter siele gesproken hadde soo ontfonck

deze woorden tot de ziel gesproken had,

de siel in haer binnenste crachten een

ontving de ziel in haar binnenste een

sonderlinge blijschap en een verstouten tot

buitengewone blijdschap en vatte moed

de heijlige moeder godts en seijde

jegens de heilige Moeder Gods,

ick dank u, o fonteijn der genaden en

en ze zei: “Ik dank u, o bron van genade

een moeder der ontfermherticheijt, datge

en moeder van ontferming,

mij arm sondich mensch gedachtich sijt

dat u mij, arme zondaar, gedachtig bent,

en mij genade bewijsende sijt.

en mij genade verleent.”

Och daer begost die fonteijn der genaden

Och, toen begon de bron van genade en de
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en die moeder der ontfermherticheijt

moeder van ontferming zich te begeven

te gaen met een ontallijck heir der

met een ontelbaar leger van heiligen, die

heijligen die haer volchden tot dien die

haar volgden tot Hem, die daar aan het kruis

daer aent cruijs hinck den alder

hing, de allerrechtvaardigste rechter, haar

rechtveerdichsten rechter haren lieven

lieve Zoon Jezus Christus, voor wie zij op

soen Jesum Christum voor den welcken

haar heilige gebenedijde knieën viel, met

sij neder viel op haar heijlige gebenedijde

gevouwen handen.

knien en met haar handen samen. En

Toen de ontelbare

doen dat ontallijck heir der heijligen sagen

schare van heiligen zag dat de heilige

dat de heijlige moeder godts op haer

Moeder Gods op haar
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knien viel soo vielen sij oock al op haer

knieën viel, knielden zij ook allemaal

knien met haer

tezamen met

om haer te helpen bidden

haar, om haar te helpen bidden voor

voor die arme siel die sij in soo grooten

de arme ziel die zij in zulk een grote nood

noot sagen. En om dat sij sagen

zagen. En omdat zij de grote liefde van de

die groote minne vande coninginne

Koningin des Hemels voor de arme ziel
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des hemels tot die arme siel

opmerkten, baden zij daar allemaal

soo baden sij altemael daer virichlijck

vurig voor alsof het voor één van hun

voor al oftet een van haer speciael

speciaal uitverkoren

uutvercooren vrinden geweest ware.

vrienden geweest was.

Och doen sprack die soete moeder tot

Och, toen sprak de zoete Moeder tot haar

haren beminden soen en seijde: O mijnen

beminde Zoon en zei: “O mijn uitverkoren

uutvercoren soen ick bid u nu door die

Zoon, ik bid U nu wegens de liefde die U

minne die gij tot mij hebt boven alle

voor mij hebt boven alle schepsels

geschapen creatueren die gij oijt schiept

die U ooit door uw goddelijke liefde

of geschapen hebt uut uwer goddelijcker

schiep of geschapen hebt, dat U nu

minnen dat gij nu wilt verhooren mijn bede

mijn smeekbede wilt verhoren en U zich

en wilt u toch over dese arme siel

toch over deze arme ziel ontfermen wilt

ontfermen om mijnen twil en wilt haer

om mijnentwil, en U haar wilt aanvaarden

tot uwer genaden ende minne nemen en

en ontvangen in uw genade en liefde.”

ontfangen.
Christus wijst Maria’s verzoek af omdat
Jacomijne “religieuze zonden” begaan
had
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En als de heijlige moeder

Toen de heilige Moeder Gods deze

godts dese woorden gesproken hadde soo

woorden uitgesproken had antwoordde die

antwoorden dien strengen rechter en

strenge rechter en zei: “O mijn Moeder,

seijde o mijn moeder en wilt mij toch

wil Mij toch niet voor deze ziel bidden,

voor dese siel niet bidden want ick en ben

want Ik ben niet gehouden noch verplicht

niet gehouden noch schuldich haer eenige

haar enige ontferming te verlenen, want zij

ontfermherticheijt te bewijsen want sij

heeft gehandeld tegen haar drie geloften, en

tegen haer drij beloften heeft gedaen en

tegen de regel en de statuten en heeft de

tegen den regel en de statuten en heeft die

drie geloften, waaraan ze Mij

drij beloften dick gebroken

gezworen en beloofd heeft zich te houden,

datse mij gesworen en belooft heeft

vaak gebroken
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en heeft haer

en ze heeft de trouw

trouw gebroken diese mij schuldich was

verbroken die ze aan Mij verplicht was.

te houden. En want sij dit altemael heeft

En omdat ze dit allemaal gedaan heeft

gedaen en mij in geen dingen getrouw en

en Mij in niets trouw is geweest,

heeft geweest soo en ben ick haer niet

ben Ik haar geen enkele
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schuldich eenige bermherticheijt maer

barmhartigheid schuldig, maar alleen

alle En mijn lieve

rechtvaardigheid. Mijn lieve Moeder,

moeder het is nu tijt met haer van

nu is het voor haar de tijd van

rechtveerdicheijt en niet van

rechtvaardigheid en niet van

bermherticheijt.

barmhartigheid.”
Maria neemt het woord

Als de genadige moeder dat hoorden

Toen de Moeder van genade dat hoorde,

soo sprack sij weder en seijde met

sprak zij opnieuw en zei met een

moederlijcker herten o mijnen lieven

moederlijk hart: “O, mijn lieve Zoon, wijs

soen en wilt mijn bede niet versmaden en

mijn verzoek toch niet af en het werk van

dat werck uuter handen niet vergeten noch

uw handen niet vergeten noch in de steek

achter laten maer wilt u toch over dese

laten, maar ontfermt U zich toch over deze

arme siel ontfermen om de liefde van u en

arme ziel ter wille van de liefde tussen U en

van mij op datse inder eeuwicheijt niet

mij zodat zij niet verloren blijft in

niet verloren en blijft.

eeuwigheid.”
Christus neemt het woord

Doen seijde den soen weder tot sijnder

Toen antwoordde de Zoon zijn Moeder:

moeder o mijn alderliefste moeder en wilt

“O mijn allerliefste Moeder, bidt mij toch

117

mij voor dese siel niet bidden want sij

niet voor deze ziel,

niet verdient en heeft u moederlijcke

want toen zij leefde heeft zij uw moederlijke

ontfermherticheijt ter wijlen dat sij

ontferming niet verdiend.”
Maria neemt het woord

leefden. Doen sprack die moeder Jesu

Toen sprak de Moeder van Jezus

derdewerf en ginck hem soo naer als sij

voor de derde keer en ging zo dicht als zij

cost gecomen en seijde

kon naar Hem toe en zei:

ick bid u door

“Ik bid U door de

de groote minne die gij hadt tot dat

grote liefde die U had voor het

menschelijck geslacht doen gij om hun

menselijk geslacht, toen U zich

geweerdichden te sterven die bitter

verwaardigde voor hen de bittere
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doot dat gij die aen deser sielen niet

dood te sterven, dat U deze ziel niet in

verloren en laet blijven inder eeuwicheijt.

eeuwigheid verloren laat gaan. Daarom

Oock soo toone ick u dat lichaem daer gij

toon ik U ook het lichaam waarin u negen

negen maenden in gerust hebt en u

maanden gerust hebt en waaruit U uw

sterffelijck lichaem daer af ontfangen

sterfelijk lichaam ontvangen hebt, waardoor
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hebt door welck gij de menschen weder

U de mensen opnieuw in genade hebt

hebt genomen in genaden. Ick toon u oock

aangenomen. Ik toon U ook mijn

mijn moederlijcke borsten die gij soecht

moederlijke borsten, waaruit U

in u kintheijt doen gij door u groote

dronk als baby, toen U door

bermherticheijt en ootmoedicheijt van mij

uw grote barmhartigheid en nederigheid uit

wout geboren sijn een cleijn kindeken.

mij geboren wilde worden als een klein

Ick vermaen u oock allen die

kindje. Ik breng U ook in herinnering alle

moederlijckheijt die ick u oijt in al mijn

moederlijke zorg die ik U gedurende

leven bewesen heb dat gij mij nu wilt

mijn hele leven bewezen heb, opdat U mij

verhooren door allen de moederlijcke

nu wilt verhoren omwille van alle

beden die ick oijt van u ontfinck door

verzoeken [van mijn kant], die U hebt
ingewilligd en die ik ooit

welcke gij mij altijt hebt verhoort en noot

van U ontving, waardoor

ongetroost noch onverhoort en hebt laten

U mij altijd hebt verhoord en nooit

scheijden van u als ick u heb gebeden

ongetroost noch onverhoord hebt laten

voor eenige siel te verlossen oft over

vertrekken wanneer ik tot U heb gebeden

eenigen sondaer te ontfermen. En want het

om een ziel te verlossen of U over

niet betamelijck en is dat die moeder niet

enige zondaar te ontfermen. Want
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verhoort en soude worden van haren

het is niet passend dat de Moeder

lieven soen dien sij soo uuttermaten

niet verhoord zou worden door haar lieve

bemint en oock wederom vanden soen

Zoon, die zij zo bovenmate liefheeft, en die

met soodaniger minnen bemint woort.

ook wederkerig door de Zoon met een

En oock daerom want mij dese siel eenen

zodanige liefde bemind wordt. Bovendien

dinst heeft gedaen alle saterdagen het

heeft deze ziel mij een dienst bewezen

welcke mij

op alle zaterdagen, wat mij
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sonderlinge aengenaem heeft geweest

bijzonder plezier heeft gedaan,

door welcken ick mij niet sparen en sal

waardoor ik niet zal nalaten om

om voor dese arme siel te bidden. En mijn

voor deze arme ziel te bidden. Mijn

moederlijcke ontfermherticheijt is mij

moederlijke barmhartigheid noopt mij

daer toe d’wingende en daerom en mach

daartoe en daarom kan ik deze arme ziel

ick dese arme siel niet langer laten in

niet langer in haar nood laten. Daarom,

haren noot. Daerom mijnen alderlieften

mijn allerliefste Zoon, verhoor nu de bede

soen hoort nu de bede van u lieve

van uw lieve Moeder, want ik zal van hier

moeder want ick en sal van hier niet

niet vertrekken
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scheijden voor dat gij mijn bede verhoort

voordat U mijn bede verhoort

en dat gij en dat gij ontfermherticheijt

en U barmhartigheid aan deze ziel

hebt gedaen met der siele.

hebt betoond.”

Christus neemt het woord
Och doen sprack den soen tot sijn lieve

Toen sprak de Zoon tot zijn lieve

moeder en seijde och mijn alderliefste

Moeder: “Och, mijn allerliefste Moeder,

moeder ten is niet betamelijck dat gij die

het is niet passend, aangezien u, die

daer sijt een coninginne des hemels en der

Koningin van de Hemel en van de Aarde

aerden en een moeder des alderoversten

zijt en Moeder van de Zoon van de

godts soen en een verbitster alder sondige

allerhoogste God, de voorspraak van alle

menschen dat ick u weijgeren soude dat

zondaars, dat Ik zou weigeren wat u

gij begeert. Soo wil ick nu u gebeth

wenst. Daarom wil Ik nu uw gebed

verhooren en mij over dese siel

verhoren en mij over deze ziel ontfermen,

ontfermen door de groote minnelijcheijt

ter wille van de grote liefde, die ik in u zie

die ick in u sien tot haer. Oock soo wil ick

voor haar. Ook wil Ik een kleine, schamele

nu gedencken eenen cleijnen snooden

dienst die zij Mij bewezen heeft in

dinst die mij dese siel heeft gedaen

aanmerking nemen.
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die seer snoode was overmits de

Die dienst was zeer gering wegens

onreijnicheijt haers levens en de

de onreinheid van haar levenswijze en

roekeloosheijt haers herten met de

de zorgeloosheid van haar

welcke sijt dede sonder aendacht.

hart en ze deed dit zonder devotie.

Dat was sij las

Dat was dat zij een
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eenen pater noster ter eeren die

rozenkrans bad ter ere van de angst, die Ik

bangicheijt die ick hadde doen mijn siel

voelde toen mijn ziel uit mijn lichaam ging

scheijden uut mijn lichaem doen ick

en Ik mijn geest aan mijn Hemelse Vader

mijnen geest beval mijnen hemelschen

beval. Als zij die met innigheid

vader dat mij uutter maten aengenaem

gebeden had en een rein leven geleid had,

soude hebben geweest en van grooter

zou dit voor mij uitermate angenaam en

weerden hadde sij dien met innicheijt

van grote waarde geweest zijn.

gelesen en reijn van leven geweest.
Maer doch om dien pater en principalijck

Maar desondanks, vanwege die rozenkrans

om uwer beden wil mijn alderliefste

en voornamelijk omwille van uw bede, mijn
allerliefste Moeder, zal Ik Mij in dit

moeder soo sal ick mij in deser uren over
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dese siel ontfermen en in genade

uur over deze ziel ontfermen

ontfangen.

en [haar] in genade ontvangen.

En mijn lieve moeder heden

Mijn lieve Moeder, vandaag geef

soo geve ick u dese siel voor een

Ik u deze ziel als een bijzondere gave en

sonderlinge gifte en offerhande en

offerande en vertrouw haar toe aan uw

beveelse uwer moederlijcker

moederlijke ontferming. Maar, mijn

ontfermherticheijt. Maer mijn lieve

lieve Moeder, omdat deze ziel gezondigd

moeder want dese siel gesondicht heeft

heeft tegen de onsterfelijke God, die begin

tegen eenen onsterffelijkcken godt die

noch einde kent, zou zij terecht oneindige

begin noch eijnde en heeft soo soude sij

pijn moeten lijden, dat is de pijn

met recht pijn lijden die onneijdelijck is

van de hel. Maar omdat u zo liefdevol

dat is de pijn der hellen maer want gij

voor haar gebeden hebt en Ik haar

soo minnelijck daer voor gebeden hebt en

door uw grote barmhartigheid genade

ick haer door u groote bermhertichheijt

verleend heb, zal Ik haar hel

heb genomen in genaden soo sal ick haer

veranderen in een genadig

hel veranderen in een genadich vagevier.

vagevuur.”
Maria neemt het woord

Doen seijde die moeder der

Toen zei de Moeder van barmhartigheid
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ontfermherticheijt en die fonteijn der

en de bron van genade tot haar

genaden tot haren lieven soen neen

lieve Zoon: “Nee, niet op deze manier,

alsoo niet alderliefsten soen maer mij

allerliefste Zoon, maar het lijkt mij

dunckt goet dat dese siel weder

beter dat deze ziel terug
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keert tot haer lichaem en daer penitentie

keert in haar lichaam, en daar boete doet

doe soo lange alst u believen sal op dat

zolang het U zult behagen, zodat zij aan

sij mach bootschappen aen haer mede

haar medezusters kan meedelen wat zij

susteren die dingen die sij gesien en

gezien en gehoord heeft en om welke

gehoort heeft en om wat saecken gij dat

redenen U het klooster bezoekt

clooster plaecht en noch meer plagen wilt

en nog meer wilt beproeven met

met het vier der pestilentien.

het vuur van de pest.”

Maria ontbiedt Jacomijne’s
bewaarengel
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Doen die moeder der

Toen de Moeder van Barmhartigheid

ontfermherticheijt dese dingen geseyt

deze zaken gezegd had

hadde soo sont sij aende siel haren engel

ontbood zij de beschermengel van de ziel

en seijde tot hem gaet tot u geminde siel

en zei tot hem: “Ga tot uw geliefde ziel

en heftse op vander aerden en brengste

en hef haar op van de aarde en breng haar

hier voor mijnen lieven soen en voor mij.

hier voor mijn lieve Zoon en voor mij.”
De bewaarengel verschijnt

En terstont snelder als

En onmiddellijk, sneller

eenen oogenblick soo sach de siel haren

dan een oogwenk, zag de ziel haar

minnelijcken behoeder voor haer staen

liefderijke beschermer voor zich staan,

sevenmael claerder dan den schijn der

zevenmaal helderder dan het licht van de

sonnen den welcken sij noot gesien noch

zon, die ze in haar hele leven nooit gezien

gekent en hadde in al haer leven. En

of gekend had. En zodra hij bij haar kwam,

terstont soo hij bij haer quamp soo hief

hief hij haar drie keer op van haar knieën

hij haer drijmael op van haer knien en

en zei tot haar deze

sprack tot haer dese minnelijcke woorden

liefdevolle woorden:
De bewaarengel neemt het woord

O lieve beminde siel weest blij

“O lieve beminde ziel, wees blij
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en vrolijck want groote vreucht en

en vrolijk want een grote vreugde en

blijschap wort u doen condigen van den

blijdschap wordt je aangekondigd namens

almachtigen heer en van al dat hemels

de almachtige Heer en de hele

heir dat heden groote vreucht en blijschap

hemelse heerschare. Die zal vandaag grote

sal houden in dat eeuwich leven overmits

vreugde en blijdschap in de hemel vieren

U bekeeringe en der grooter

om je bekering en wegens de grote

ontfermherticheijt die wij heden bekent

barmhartigheid, die de liefelijke Moeder

hebben die de soete moeder godts en

van God en haar Zoon aan je hebben

haren soen aen u heeft getoont.

verleend

O salige siel ter goeder uren sijt gij

O zalige ziel, jij bent op een gelukkig

geboren

tijdstip geboren
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en ontfangen dat u soo grooten genade en

en ontvangen, dat je zulk een grote genade

ontfermherticheijt is gedaen van godt.

en barmhartigheid is verleend door God.”
Jacomijne neemt het woord

Doen sprack de siel tot haren

Toen sprak de ziel tot haar beminnelijke

minnelijcken engel en seijde o

engel en zei: “O, stralende ster en
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blinckende sterre en snellen dageraet

heldere dageraad,

waerom hebdij u soo lanck voor mij

waarom heb je je zo lang

verborgen en dat gij mij niet en sijt te hulp

voor mij verborgen en ben je mij niet

gecomen doen ick was in soo grooten

te hulp gesneld toen ik in zulk een grote

anxt en vrees.

angst en vrees verkeerde?”
De bewaarengel neemt het woord

Doen seijde den engel totter sielen

Toen zei de engel tot de ziel:

O siele weet dat warelijck

“O ziel, wees ervan

dat ick u noot en heb gelaten in uwen

overtuigd dat ik je nooit in je nood heb

noot maer ick was dat claer schijnsel dat

verlaten. Toen je ziel door de duivel uit

gij van vers saecht comen gelijck een

je lichaam werd gerukt, was ik het heldere

claer sterre doen u siel vanden duvel uut

schijnsel, dat je van verre zag komen als

U lichaem wert gegrepen.

een heldere ster.

Ick en heb u noot verlaten maer heb u

Ik heb je nooit verlaten, maar heb je

altijt van achter naer gevolcht en ick heb

altijd van nabij gevolgd en heb de

van u verdreven die boose geesten die

boze geesten, die er overal

daer al om waren om u siel te verscheuren

waren om je ziel te verscheuren en naar

en die ter eeuwiger pijnen te leijden. Oock

de eeuwige pijn te voeren, van je verdreven.
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soo moettij weten dat ick den genen ben

Jij moet ook weten dat ik degene ben, die

die u gegeven ben int lichaem van u

je gegeven is toen je nog in het lichaam

moeder noch sijnde.

van je moeder verbleef.

En van dier uren dat godt u

Van het ogenblik af dat God je aan

mij beval soo en heb ick u noot verlaten

mij toevertrouwde, heb ik je nooit verlaten

noch begeven alsoo veel als eenen

en zelfs geen moment in de steek gelaten,

oogenblick tijts in hoe swaren sonden dat

in welke zware zonden je ook hebt geleefd

gij hebt geleeft overmits den vijants raet.

vanwege de influistering van de duivel.

Nochtans soo en heb ick u noot verlaten

Desondanks heb ik je nooit

maer ick heb u als dan gevolcht gelijck

verlaten, maar ben ik je ook dan altijd

eenen lieven vrint die versmaet en

gevolgd als een lieve vriend, die

verstooten wort van sijnen lieven

versmaad en verstoten wordt door zijn

vrint en alsoo seer verstooten

lieve vriend, zozeer verstoten dat zijn

datmen ten

advies tenslotte
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lesten versmaet sijnen raet te volgen.

in de wind geslagen wordt.

Ick ben oock den genen die als gij iet

Ik ben ook degene, die wanneer jij iets
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goets gedaen hadt in woorden wercken

goeds had gedaan in woorden, daden of

oft in gedachten dat terstont sonder

gedachten, dat direct, zonder enig uitstel,

eenich beijden heb gedragen voor den

voor de almachtige God heb gebracht en

almachtigen godt en voor d’oogen der

als een offerande heb gepresenteerd

heijliger drijvuldicheijt heb gepresenteert

voor de ogen van de Heilige Drieëenheid.

voor een offerhande. Ick ben oock den

Ik ben ook degene die erg bedroefd was als

genen die mij seer heb bedroeft als gij u

jij je ziel doodde door de zonden, [dit] veel

siel dooden door die sonden veel meer

meer dan enige moeder bedroefd is door de

dan haer eenige moeder bedroeft inde

dood van haar geliefde kind, dat zij zo van

doot haers liefs kints dat sij soo hertelijck

harte boven alle schepselen lief heeft.

bemint boven alle creaturen. Ick heb oock

Ik heb ook meer liefde voor je alleen

meer minne tot u alleen gehadt gehadt alst

gehad dan het voor alle

alle moeders te samen mogelijck waer

moeders samen mogelijk zou zijn hun

haer kinderen lief te hebben en oock meer

kinderen lief te hebben en ik heb ook meer

minne tot u siel gehadt als tot ander sielen

liefde voor je ziel gehad dan voor andere

en heb die met meerder sorchvuldicheijt

zielen en heb die met meer zorgzaamheid

bewaert nochtans dat wij altesamen alle

in het oog gehouden, hoewel wij allemaal

salige sielen sijn beminnende en wij

alle zalige zielen liefhebben, en wij verheugen
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verblijden ons grootelijckx dat wij

ons bovenmate dat wij waardig

weerdich sijn alsoo edelen creatueren

zijn zulke edele schepsels van God te

godts te bewaren en te dienen

behoeden en te dienen.”

Doen seijde die siel totten engel ick soude

De ziel van Jacomijne neemt het woord

wel willen weten oft mij al de engelen

Toen zei de ziel tot de engel: “Ik zou wel

samen soo minnen gelijck gij doet

willen weten of alle engelen samen
mij zo liefhebben als jij?”
De bewaarengel neemt het woord

Doen antwoorden den engel weet gemint

Toen antwoordde de engel: “Wees ervan

met onspreckelijcker minnen maer nu sal

overtuigd dat alle engelen je met een
onuitsprekelijke liefde gemind hebben,

die minne tot u onder ons noch
maar nu zal onder ons de liefde
meerder

voor je nog groter

sijn om dat wij sien en bekennen in u

zijn, omdat wij in je de grote genade en
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die groote genade en bermherticheijt ons

barmhartigheid van onze Schepper

scheppers.

zien en opmerken.
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O siele seijde den engel

O ziel”, zei de engel,

gij moet ook weten dat elcken engel sijn

“jij moet ook weten dat elke engel de ziel

siel die hem bevolen is seer minnende met

die hem toevertrouwd is, erg liefheeft met

onspreckelijcker minnen en altijts soo is

een onuitsprekelijke liefde en

eerende met sulcken weerdicheijt dat dat

altijd met een zodanige eerbied bejegent

niet uut te sprecken en is. Want wij en

dat het niet uit te spreken is. Want

connen de sielen niet soo veel eeren oft

we kunnen de zielen niet zozeer eren, of

wij bekennen datse veel meer eeren

wij beseffen dat ze veel meer

weerdich sijn overmits datse godt self

eer waardig zijn omdat God

geeert en verheven heeft int aennemen

zelf hen geëerd en verheven heeft door het

van de menschelijcke natuer en niet die

aannemen van de menselijke natuur, en niet

engelsche.

die van de engelen.”
Jacomijne knielt voor haar bewaarengel

En als dese woorden geeijnt waren soo

Toen deze woorden beëindigd waren

viel de siel op haer knien haren engel te

knielde de ziel neer voor haar engel,

voet maer eer sij dat gedoen cost soo

maar voordat zij dat kon doen hief

hiefse den engel weder op.

de engel haar weer op.
Jacomijne neemt het woord
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Doen seijde de siel

Toen zei de ziel:

O minnelijcken behoeder ick

“O beminnelijke beschermer, ik

bedanck u van uwer minnelijcker

dank je voor je liefdevolle bescherming

bewaringe en ick bid u datge mij vergeeft

en ik smeek je dat je mij vergeeft dat ik zo

dat ick soo luttel naer uwen raet heb

weinig je raad heb opgevolgd en je zo

geleeft en u soo luttel eeren heb bewesen.

weinig eer heb bewezen. Ik wil me wat dit

Ick wil mij daer voortaen af beteren en u

betreft voortaan beteren en je meer in ere

In meerder eeren hebben. Als de siel dit

houden.” Toen de ziel dit zei, zag zij van

seijde soo sach sij van vers een licht tot

verre een licht naar haar toe komen, dat

haer comen dat onspreckelijkc groot en

onuitsprekelijk groot en helder was, meer

claer was boven dusent claerheden der

dan duizend keer helderder dan de zon.

sonnen. Doen seijde die siel o lieven

Toen zei de ziel: “O lieve beschermer, wat

behueder wat is dat groot licht dat ick

is dat grote licht dat ik
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van vers tot mij sien comen.

van verre naar mij toe zie komen?”
De bewaarengel neemt het woord

Den engel seijde dat is de moeder ons

De engel zei: “Dat is de Moeder van onze
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heeren die voor u soo hertelijck heeft

Heer, die voor je zo innig heeft gebeden.

gebeden. O siele tis nu tijt dat wij gaen

O ziel, het is nu tijd dat wij daarheen gaan,

daer gij omboden sijt want die moeder

waar je ontboden wordt, want de

godts comt om u te leijden voor haren

Moeder van God komt om je te leiden voor

lieven soen.

haar lieve Zoon.”
De duivels nemen de vlucht

En als die moeder godts de siel begost te

Toen de Moeder van God

genaken soo vloeijen allen de duvelen die

de ziel begon te naderen vluchtten

de siel aen alle sijden hadden

alle duivels, die de ziel van alle kanten

naergevolcht soo sij alder naeste mochten

hadden achtervolgd tot zo nabij als zij

maer nu vloeijen sij met een verveirelijck

maar konden. Zij vluchtten nu met een

geluijt en geroep en seijden dit

vervaarlijk lawaai en geroep en zeiden:
De duivels nemen het woord

vermoeijden wij wel dat wijer qualijck

“Wij vermoedden wel dat we er kwalijk

mede varen souden want daer dit wijf die

vanaf zouden komen, want degenen

den sone godts droech voorspreckt en

voor wie deze vrouw, die de Zoon van God

voor bidt die en mogen niet comen

droeg, ten beste spreekt en bidt, kunnen

In ons handen en dat

niet in onze handen vallen.
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beclagen wij nu meest dat

Wat wij nu het meest betreuren, is dat deze

ons deze siel veel schadelijcker sal sijn

ziel, als zij weer in haar lichaam terug is,

als sij weder in haer lichaem sal sijn dan

voor ons veel schadelijker zal zijn

veel ander en ons boven veel menschen

dan veel anderen en het ons veel

moeijelijck sal sijn en veel menschen

moeilijker zal maken dan veel andere

bekeeren sal tot haren heere en tot dinst

mensen en veel mensen zal bekeren tot

van sijn moeder.

haar Heer en de dienst aan zijn Moeder.”
Jacomijne knielt voor Christus

Men sal weten dat dese siel nederknilden

Men moet weten dat deze ziel neerknielde

In een plaetse die soo ver was vant het

op een plek die hooguit op

crucifx alsmen met een steen worpen

een steenworp afstand van het

mocht op d’uuyterstte doen zij noch

kruisbeeld lag, toen ze (nog) in haar

inden noot was en daer sij oock sprack

(hoogste) nood was, waar zij ook met de engel
sprak.

metten engel
Jacomijne ontmoet Maria
Als dan de siel van haren heijligen vande

Toen dan de ziel

engel geleijt wert en dat zij

door haar heilige engel geleid

genaeckten de heijlige moeder godts soo

werd en zij de Heilige Moeder van God
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wert sij seer

naderde, werd zij geheel
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vervult met onspreckelijcke blijschap. En

vervuld van onuitsprekelijke blijdschap.

als sij haer genaeckten soo viel de siel de

Toen zij haar naderde, maakte zij een

gebenedijde moeder te voet en sprack o

voetval voor de gebenedijde Moeder en zei:

heijlige moeder godts o moeder der

“O Heilige Moeder van God, o Moeder van

ontfermherticheijt en een toevlucht der

ontferming en toevlucht voor de

sondaren ick danck u van uwer grooter

zondaars, ik dank u voor uw grote liefde,

minnen die gij mij arme sondersse hebt

die u mij, arme zondares, hebt

bewesen.

bewezen.”
Maria als middelares verwijst naar Christus

Doen seijde de heijlige moeder godts

Toen zei de Heilige Moeder van God:

O dochter wilt mijnen

“O dochter, je moet daar mijn lieve Zoon

lieven soen daer altijt danckbaer van

altijd dankbaar voor zijn en de genade, die

sijn en de gratie die u geschiet is noot

je is verleend, nooit vergeten en je moet je

vergeten en wilt u voordaen keeren van u

voortaan afkeren van je zondige leven en

sondich leven en van alle creatueren en u

van alle schepselen en je hart

hert keeren tot mijnen lieven soen want

richten tot mijn lieve Zoon, want ik
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ick heb u vercregen weder te keeren tot

heb voor je verkregen dat je terugkeert

U lichaem.

in je lichaam.”
Jacomijne bedankt Maria

Doen soo viel de siel weder voor

Toen viel de ziel opnieuw

de voeten van Maria en bedanckten haer

voor de voeten van Maria en dankte haar

seer van haer groot ontfermhertichheijt.

innig voor haar grote ontferming.
Maria staat Jacomijne toe haar te
kussen

Doen soo gaf Maria

Toen vergunde Maria de ziel haar beide

aen de siel beijde haer voeten te kussen

voeten te kussen als een teken van ware

tot een teecken van warachtigen vrede

vrede tussen hen beiden. En zij zei tot de

tusschen hun beijden. En sij seijde tot de

ziel: “O ziel, jij zal nu mijn voeten kussen

siel o siel gij sult nu mijn voeten kussen

totdat jij meer gezuiverd bent, en dan [later]

tot dat gij meer gesuijvert sijt en dan soo

zul je mij op mijn maagdelijke mond

suldij mij kussen aen mijn maechdelijcken

kussen. En je zult nog grote pijn zien

mont. En gij sult noch groote pijn sien

en ondergaan voordat je weer

en gedoogen eer gij weder sult comen

in je lichaam terug zal komen en

In u lichaem en daar mede suldij

daardoor zul jij
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gesuijvert woorden en ontfanckelijck

gezuiverd worden en ontvankelijk zijn voor

mijns sons gratie en dan suldij weerdich

de genade van mijn Zoon en dan zul je

sijn mij te kussen aen mijnen mont.

waardig zijn mij op mijn mond te kussen.”
Christus spreekt tegen Jacomijne

En doen de heijlige moeder dese

Toen de Heilige Moeder deze

woorden volleijnt hadde soo von[t]

woorden beëindigd had, bevond de ziel

de siel haer selven voor den genen die

zich voor Degene, die aan het kruis hing,

aent cruijs honck den schepper van alle

de Schepper van alle schepselen, die toen

creatueren die doen sprack totter siele en

tot de ziel sprak en met een vriendelijk

seijde met een vrindelijck aenschijn en

gelaat en met twee liefderijke ogen zei:

met twee minnelijcke oogen o siele

“O ziel, kijk op naar Mij en bemerk

beschouwt in mij en merket die gesteltenis

de gesteldheid van mijn lichaam, want Ik

mijns lichaems want dit heb ick al om u

heb dit alles om je geleden en ben op deze

geleden en ben aldus om u aen dat cruijs

wijze voor je aan het kruis genageld. Laat

gehangen. Nu laet toch voordaen de

nu voortaan de zonden achterwege en alle

sonden en alle creatueren en mint mij

schepselen [door God geschapen] en bemin

137

alleen want ick u soo seer bemint

alleen Mij, omdat Ik je zozeer liefgehad

heb.

heb.”
Jacomijne aanschouwt de gekruisigde
Christus

En met dien soo sloech de siel haer oogen

En daarop sloeg de ziel haar ogen op tot

op tot haren schepper en aenmerckten de

haar Schepper, en zag [ze] de gesteldheid

gestentenisse sijns heijlichs lichaems en

van zijn Heilig Lichaam en zij dacht dat zij

haer docht datse noot desgelijckx gesien

nog nooit iets zo jammerlijk

en hadde soo jammerlijck mismaeckt

mismaakt had gezien. Het verwonderde

alsoo dat haer seer verwonderden hoe dat

haar zeer dat Hij [haar Schepper] zo

hij cost soo vreedelijck uutgereckt

wreed uitgerekt kon zijn, want

woorden want het scheen datmen elck lit

het scheen [haar toe] dat men al zijn

met onderscheijt hadde mogen tellen.

leden afzonderlijk kon tellen.

Het scheen oock overmits dat vreet

Het leek ook alsof men vanwege het wreed

uuttrecken datmen in hem al sijn

uitrekken al zijn ingewanden zag en zijn

ingewant sach en sijn binnenste en ook

binnenste en ook zijn heilige aderen en

mede sijn heijlige aderen en senuen

spieren, die gescheurd waren door

gescheurt van pijne des uutreck-

de pijniging van het
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kens. Het scheen oock dat sommige leden

uitrekken. Sommige leden waren

alsoo uitgereckt waren datse niet aen een

zo uitgerekt, dat het leek alsof ze niet

en hingen dan oftet met een draeijken

met meer dan een draadje, een kleine

hadde geweest en dat was met een cleijn

zenuw, aan elkaar hingen.

senue alsoo dat den soeten Jesum alsoo

De zoete Jezus was zo vreselijk

vreedelijck was uutgereck[t] dattet niet

uitgerekt, dat het niet te verwoorden

Te seggen noch te schrijven en is noch

valt noch te schrijven is en zo dat zelfs

geen schilders en connen dat soo

geen schilders het [beeld] zo mismaakt

mismaeckt schilderen. Ten is inder

kunnen schilderen. In werkelijkheid

waerheijt nog veel meer mismaeckt en

is Hij nog veel meer mismaakt en

mishandelt geweest vande joden.

mishandeld geweest door de joden.
Christus spreekt tot Jacomijne

Daer naer seide den heer totter siele

Daarna zei de Heer tot de ziel:

O siele aenschout nu mijn heijlige

“O ziel, aanschouw nu mijn Heilig

binnenste en bekent daer in mijn groote

Binnenste en merk daarin mijn grote

minne tot u waert.

liefde tot je.”
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Jacomijne aanschouwt de gekruisigde
Christus opnieuw
Doen sach sij in sijn binnenste en

Toen keek zij in zijn binnenste en

aenschouden met grooter begeerten en

aanschouwde dat met groot verlangen en

innicheijt en bekenden daer in alsoo ver

devotie en ze nam daarin waar, voor zover

alst mogelijck is te bekennen

het mogelijk is waar te nemen in dit

In deser tijt die

(aardse) leven, de grote liefde van

groote minne van haren bruijdegom tot

haar Bruidegom tot haar

haer en tot allen die gene die hij vercoren

en tot allen die Hij

heeft alsoo dat dese siel in dat gloriose

uitverkoren heeft.

binnenste ons liefs heeren sulcken vreucht

In het glorieuze binnenste van onze

en blijschap voelden dat dat niet en can

lieve Heer voelde deze ziel

uutgesproken noch bedacht woorden

zo’n vreugde en blijdschap dat die niet

want sij gevoelden daer datsij inder

uitgesproken noch begrepen kon worden.

eeuwicheijt sal gebruijcken ist datse

Zij werd datgene gewaar wat zij

haren bruijdegom getrouwelijck naer

in eeuwigheid zal genieten indien

volcht.

ze haar Bruidegom trouw zal volgen.
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Christus spreekt tot Jacomijne
Doen seijde den heer totter siele

Toen zei de Heer tot de ziel:

O salige siel

“O zalige ziel,
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en wilt tot geenen tijt vergeten die gratie

vergeet toch nooit de genade, die jou is

die u geschiet is maer sijt mij en mijn

verleend, maar wees Mij en mijn geliefde

beminde moeder danckbaer soo suldij

Moeder dankbaar en dan zult je nog meer

noch meerder gratie ontvangen.

genade ontvangen.”
Maria spreekt tot Christus

Hier naer soo sprack Maria tot haren

Hierna sprak Maria tot haar

lieven soen

lieve Zoon:

mij dunckt goet te sijn dat dese siel

“Het lijkt mij goed dat deze ziel haar

haer medesusteren bootschapt waerom

medezusters bericht waarom U op hen

gij vertorent sijt op hun en wilt toch u

vertoornd bent. Legt toch uw strengheid

strengicheijt daer neder leggen en alleen

af, en houdt alleen uw grote ontferming in

gedencken u groote ontfermherticheijt

gedachten en ontfermt U

en wilt u ontfermen over hun gelijck gij

over hen, zoals
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gedaen hebt met dese siel.

U met deze ziel gedaan hebt.”

Jacomijne bidt voor haar medezusters
Als de siel dat hoorden en oock bekenden

Toen de ziel dat hoorde en het ook

soo badt sij oock hertelijck voor haer

begreep, bad zij hartelijk voor haar

medesusteren en seide aldersoetsten

medezusters, en zei: “Allerzoetste Heer,

heere onsen schepper en onsen verlosser

onze Schepper en onze Verlosser, ik bid U

ick bid u door u goddelijcke minne

omwille van uw goddelijke liefde, die U

die gij mij nu bewesen hebt en door de

mij nu bewezen hebt en omwille van de

bermherticheijt die gij mij deser uren

barmhartigheid, die U mij in dit uur

gedaen hebt datge toch mijnder mede

bewezen hebt, dat U zich toch over mijn

susteren wilt ontfermen en noch sparen tot

medezusters wilt ontfermen en ze

beternisse haers levens.

spaart, opdat zij hun leven beteren.”
Christus spreekt tot Jacomijne

Doen seijde hem de heer

Toen zei de Heer:

O siel ik sal u toonen den staet

“O ziel, Ik zal je de staat [van leven] van

uwer medesusteren en van wat

je medezusters laten zien en welke

verdinsten een igelijck is en waer

verdiensten ieder heeft en waarover ik

In ick mij meest op hun vertoorne de

op sommigen zelfs

sommige seer swarelijck.

zeer ernstig vertoornd ben.”
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Jacomijne aanschouwt haar
medezusters
En met dien selven opslag soo sach de

En direct toen zij opkeek zag de

siel allen haer medesusteren en sij

ziel al haar medezusters en zij ontwaarde

bekenden daer clarelijk

duidelijk, zonder enig

sonder eenich middel van

hulpmiddel,
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wat verdinsten elck was en van wat leven

welke verdiensten ieder had en welk

dat sij geweest hadden en noch

leven zij geleid hadden en op dat ogenblik

tegenwoordich waren. En soo loofden de

nog leidden. En dus loofde de ziel God

siel godt van elck van haer mede susteren

voor elk van haar medezusters, vanwege

vande groote bermherticheijt godts want

zijn grote barmhartigheid, want ze

sij sach uut wat sonden datse godt

zag uit welke zonden God hen getrokken

getrocken had en tot hem genomen hadde

en tot zich genomen had, in zoverre ieder

soo veel als een igelijck de gratie godts

van hen acht had geslagen op de genade

had waergenomen. Sij bekenden oock

van God. Zij leerde ook veel geheimen van
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veel verborgen dingen van hunder

hun geweten kennen. Daarna toonde

contientien. Daer naer soo toonden haer

de Heer haar wie Hij nog wilde bezoeken

den heer wie hij noch plagen woude

met de pest en zij zag op ieder van hen

metter pestilentien want sij sach op een

een vlammend zwaard afkomen,

igelijck van hun comen een virich sweert

dat reikte van de hemel

reijckende vanden hemel totter aerden

tot de aarde, zodat het door

soo dat door die groote menichte die

het grote aantal van de

geteeckent waren soo scheent dat het

getekenden leek alsof het klooster in

clooster int vier stont alsoo dat den

vuur en vlam stond en dat het grootste

meesten deel geteeckent was.

deel (van hen) getekend was.
Jacomijne wendt zich tot Maria om
hulp

Als de siel dat sach soo begeerden sij

Toen de ziel dit zag, wenste zij uit de grond

uutter herten dat hem den heer over hun

van haar hart dat de Heer zich over hen

ontfermen woude.

zou ontfermen.

Doen ginck sij totter

Toen ging zij naar de

O moeder der

Moeder van God, en zei: “O Moeder van

ontfermherticheijt en een fonteijn alder

barmhartigheid en bron van alle genade,
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genaden ick bid u dat gij u wilt

ik bid u dat u zich wil verwaardigen te

geweerdigen te bidden voor ons convent

bidden voor ons convent, voor

mijn lieve medesusteren opdat toch den

mijn geliefde medezusters, opdat de Heer

heer over hun allen wil ontfermen.

zich over hen allen wilt ontfermen.”
Maria spreekt tot Jacomijne

Doen seide die moeder godts o siele mij

Toen zei de Moeder van God: “Ik wil mij
inspannen wegens de liefde, die ik voor

selven wil ick niet sparen om de minne
je koester.”

die ick tot u hebbe.
Maria en Jacomijne bidden tot Christus
En

En
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terstont soo ging Maria metter siele tot

direct ging Maria met de ziel naar haar

haren lieven soen en sij baden beijde te

lieve Zoon en zij baden beiden samen.

samen.
Christus antwoordt

Doen seijde den heer tot sijnder moeder

Toen zei de Heer tot zijn Moeder:

O mijn lieve moeder om de

“O mijn lieve Moeder, uit liefde tot u en
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minne van u en om u bedinge soo sal

om uw bede zal Ik ze sparen, al is dit

ickse sparen al is dit een vrake van

een inbreuk op de rechtvaardigheid.

rechtveerdicheijt. Nochtans door u bidden

Toch, door uw bidden zal Ik die

sal ick die veranderen in

[rechtvaardigheid] veranderen in

bermherticheijt en ick en

barmhartigheid en zal Ik ze

salder naer dese weecke niet

na deze week niet meer slaan met

meer slaen met de roede der strengicheijt

de roede van de strengheid, maar

maer die in dese weecke sal bevangen

diegenen, die deze week ziek zullen

woorden die sullen sterven. En dat sal

worden, zullen sterven. Dat zullen één

maer een sijn en die met dese suster

zuster zijn en een andere die samen met

geraeckt is .506 Endat sal hun beste sijn

deze zuster [Jacomijne ?] ziek geworden is.

daersij mij alder ontfanckelijkcxste in

En het zal voor hen het beste zijn als zij Mij

sullen sijn en alderminste pijn in sullen

toegankelijk zijn [na al de zonden die ze
hebben begaan] waardoor ze minder

moeten lijden. Die met dese suster

pijn zullen moeten lijden. Diegene, die

geraeckt is die sal ick desen dach halen

tegelijk met deze zuster getroffen is, zal Ik

T’avont tussen vijven en 6.

deze avond halen tussen vijf en zes.

506

Hier is mogelijk iets weggelaten.
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Jacomijne bidt voor haar twee
medezusters
Doen viel de siel den heer te voet

Toen viel de ziel voor de

en badt voor die 2

Heer en bad voor de twee zusters

susteren die sij wist dat sterven souden.

van wie ze wist dat ze zouden sterven.
Anderen hadden voor Jacomijne gebeden

Dese siele badt voor de gene oock die op

Deze ziel bad ook voor degenen, die op

der aerden voor haer gebeden hadden

aarde (door God daartoe opgewekt) voor

doen sij was in dien grooten noot die godt

haar gebeden hadden, toen zij op sterven

Sommige stonden aenden autaer ende en

lag. Sommige [zusters] stonden aan het altaar

costen niet

en waren niet in staat

voorts geraken in hun mis zij en moesten

hun mis te vervolgen of zij moesten bidden

bidden voor een siel die in haer uutterste

voor een ziel die op sterven lag en in grote

lach en in grooten noot en anxt was en

nood en angst was. Ook

oock sommige ander verlichte in-

sommige andere behulpzame,
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nige en devote menschen die welcke haer

godvruchtige en devote mensen, die hun
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getijden lesende daer niet uut geraken en

getijden aan het lezen waren, konden deze

costen maar moesten die laten staan en

niet beëindigen, maar moesten ze laten

bidden voor een siel in grooten noot

rusten, om te bidden voor een ziel die in

sijnde.

grote nood was.

En dat bekenden de siel altemael en oock

En de ziel merkte dit alles op. Ze zag

de persoonen met namen en van statueren

personen en kende hun namen, gestalten,

en gedaenten en van aenschijn nochtans

uiterlijk en gezicht, hoewel ze die voordien

sij die te vooren noot gesien en hadde

nooit gezien had. Onder hen bevonden zich
drie godvruchtige mensen,

vande welcke drij heylige personen

die binnen diertien dagen
binnen 13 dagen storven vander
pestilentien vande welcke waren 2 mans

zouden sterven aan de pest,

persoonen en een vrouwen persoon.

dat waren twee mannen en een vrouw.

Voor de welcke de siel nu

De ziel bad nu innig voor hen,

hertelijck badt oock besonder voor de

in het bijzonder voor de dwalingen

doolingen in haerder contientien droegen

die in hun geweten aanwezig waren, omdat

om eenige dingen die noot gebicht en

sommige zaken nooit gebiecht waren,

waren oft die niet wel gebicht en waren

of die niet goed gebiecht waren.

vande welcke sommige hun vast gingen

Sommigen gingen geregeld ter biecht
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bichten overmits d’instorten der gratien

tengevolge van de genade

godts en oock overmits vrees der doot en

van God en ook

der plagen der pestilentien. Maer die

wegens de vrees voor de

sommige die merckelijcke gebreken over

dood en de bezoekingen van de pest.

hun hadden die worden der sielen

De ziel kreeg opdracht om anderen,

bevolen te vermanen tot penitentien. Alle

die duidelijke gebreken in zich

dese dingen <was>de siel altemael

hadden, te vermanen om boete te doen.

bekennende clarelijck en noch veel meer

De ziel begreep al deze zaken duidelijk

ander die ik hier achter laet om cortheijt,

en nog veel meer andere, die ik
hier kortheidshalve achterwege laat.
Christus wendt zich tot Jacomijne

doen seijde den minnelijcken heer tot der

Toen zei de beminnelijke Heer tot de ziel:

sielen o siele alle dese dingen heb ick u

“O ziel, al deze zaken heb ik je getoond

getoont om dat gij te meer sout vreesen

opdat jij des te meer zou vrezen om

mij te vertoornen en dattet u

Mij te vertoornen en opdat het voor je

genuchelijcker soude sijn

aangenamer zou zijn
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mij te dienen en dattet min pijnelijcker

mij te dienen. Het zou minder bezwaarlijk

soude sijn als gij wat te lijden hadt om

zijn, als jij iets te lijden had, omdat je voor

dat voor soo cleijnen arbeijt soo grooten

zo’n klein werk een zo grote vreugde wordt

rust wort gegeven om luttel armoede de

gegeven. Voor een beetje armoede krijg je

eeuwige rijckheden en om luttel

de eeuwige rijkdom en voor geringe hoon

Versmaetheden groote eer en eeuwige

een grote eer en een eeuwig erfdeel.

erffelijckheijt.

Nu ziel, luister naar Mij. Ik zal je vijf

Nu siele hoort naer mij. Ick sal u seggen

punten noemen, waardoor Ik dagelijks

vijf punten door welcke ick dagelijckx

vertoornd word. Als zij [de medezusters]

vertorent woorde ende en willen sij hun

zich daarin niet willen verbeteren, zal Ik ze

daer niet af beteren soo sal ickse noch

onverbiddelijk nog zwaarder straffen.

swaerder plagen sonder eenich verbidden. Dat
eerste punt is dat mijn getijden
Het eerste punt is dat mijn getijden

soo qualijck betaelt woorden en de

evenals de getijden van mijn lieve Moeder

getijden van mijn lieve moeder

slecht onderhouden worden.

en dat sij die soo

Ze worden niet op de juiste tijd gebeden,

ongetijdelijck lesen en sontijts altemael

soms nagelaten en soms helemaal niet
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achter laten en niet met allen en lesen en

gebeden. De zusters bidden ze ook zonder

die oock lesen sonder aendacht

aandacht, in het bijzonder in de dienst van

sonderlinge inden dinst godts en in mijnen

God en in mijn Tempel, waar Ik met al mijn

tempel daer ick en alle mijn heijligen

heiligen aanwezig ben. Daardoor word Ik

Tegenwoordich ben daer ick seer in

zeer vertoornd.

vertorent woorde.

Het tweede punt dat Mij in hen mishaagt is

Dat 2 punt is dat mij in hun mishaecht dat

dat zij [de zusters] zo hard en lastig zijn voor
hun oversten, die mijn plaatsvervangers zijn.

sij haer oversten soo hert en swaer sijn die
mijn stede besitten.
En men behoort die te

Men behoort hen te gehoorzamen net

hooren gelijck mij en die religieusen die

zoals Mij. De gebeden van de religieuzen,

aldus haer oversten swaer en hert sijn en

die hun oversten zwaar en hard bejegenen

niet gehoorsaem en sijn die en sal ik niet

en niet gehoorzaam zijn, zal Ik niet

verhooren in haer gebeden en ick sal hun

verhoren en Ik zal hard en streng zijn bij

hert en straf sijn in hun uuterste inden

hun einde op de Dag van het

dach des oordeels.

Laatste Oordeel.
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Het derde punt is datse haren tijt so

Het derde punt is dat ze [de zusters] hun

qualijck overbrengen met ijdel woorden

tijd zo slecht besteden aan ijdele

wercken en gedachten want geen dinck

woorden, werken en gedachten. Geen zaak

en is costelijkcker dan den tijt en geen

is kostbaarder dan de tijd en geen zaak

dinck en wort vande menschen min geacht

wordt door de mensen minder naar waarde

dan den tijt en doet.

geschat dan de tijd.

Dat 4 punt is dat mij seer mishaecht onder

Het vierde punt is dat (het) Mij zeer mishaagt in
religieuze gemeenschappen

geestelijcke vergaderingen datse soo

dat ze [de zusters] tijdens religieuze

Twistichachtich sout sijn onder

bijeenkomsten onderling zo

malcanderen en vol murmuratien en dat

twistziek zijn en vol gemor, en dat

sonderlinge tegen haer oversten

in het bijzonder tegen hun oversten

verweckende onder malcanderen en

en dat, door hun slechte gedrag, hun

maecken onminne die goede minne

goede verstandhouding

samen hebben overmits quaet verdrach.

veranderen in ruzie.

Dat 5 punt is minne der creatueren datse

Het vijfde punt is de liefde voor de

die een den anderen soo sijn beminnende

mensen. Ze beminnen elkaar onderling zo

datse mijns sijn vergetende en dese

sterk dat ze Mij vergeten. Deze
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sinnelijcke liefde is dickmael een saecke

zinnelijke liefde is vaak de oorzaak

van groote val inde sonden te vallen daer

waardoor zij diep in zonde vervallen en Ik

ick aldermest in vertorent woorden. En

buitengewoon vertoornd word. Dit

meest mishaecht mij dat van geestelijcke

mishaagt Mij voor, in het bijzonder, bij

persoonen, daer ick dickmael groote

geestelijke personen, en daarom zend

plagen om sijnde.

Ik hun dikwijls zware straffen.

O siel dit sijn vijf punten, die ick begeer

O ziel, dit zijn vijf punten, waarvan Ik

op u eeuwige salicheijt dat gij die te

verlang dat jij die aan je overste

kennen geeft aan u oversten op dat door

overbrengt omwille van je eeuwige

vermaen van d’overste een igelijck hem

zaligheid, zodat door de vermaning van de

daer af beteren mach die hem schuldich

overste, ieder die zich daarin [in die vijf

daer in vint.

punten] schuldig vind, zich verbeteren
kan.”

Jacomijne wordt alleen gelaten

En als al dese dingen geeijnt waren soo

Toen al deze zaken beëindigd waren,

scheijden allen dat hemels heir en

vertrok het hemelse legioen en

verdween vander sielen oogen alsoo dat

verdween uit de ogen van de ziel, zodat zij
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haer de siel vont in grooter duijsternissen

zich in grote duisternis bevond
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en in grooter bitterder allenden en sij

en in grote, bittere ellende. Zij merkte [op]

vont haer selven alleen en sonder eenige

dat zij alleen was zonder enige hulp. Zij

hulp. En sij hoorden van vers de duvelen

hoorde van verre de duivels grijselijk

eijschelijck roepen naer haer en seijden

naar haar schreeuwen en [ze] zeiden:

De duivels komen aan het woord
nu mogen wij u grijpen en vast houden

“Nu kunnen wij je grijpen en

soo en suldij ons handen.

vasthouden, zo zul je niet aan onze

niet ontcomen.

handen ontkomen.”
De ziel wordt bang maar hoopt op
Gods genade

En als de siel dat hoorden soo was sij in

Toen de ziel dat hoorde

grooten anxt en vrees en begost van anxt

werd zij erg bang en begon van

seer te beven nochtans hopten sij inde

angst erg te beven. Nochtans hoopte zij op

bermherticheijt godts haers verlossers

de barmhartigheid van God, haar Verlosser,
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diese verlost hadde van meerder

die haar verlost had uit verschillende

perijckelen.

gevaren.
De duivels naderen Jacomijne

En soo de duvelen de siel begosten

Toen de duivels de ziel begonnen

te genaken soo sach sij alom ofter

te naderen, keek zij rond of er iemand

niemant en was die haer helpen mocht.

was die haar helpen kon.

.

Jacomijne beschermengel biedt hulp

En sij keerden haer ter rechter

En zij wendde zich naar rechts

sijden en daer sach sij haeren engel bij

en zag daar haar engel naast zich staan,

haer staen die tot haer seijde

die tot haar zei:
De beschermengel komt aan het woord

o siel weest vroem en sterck en gedenckt

“O ziel, wees flink en sterk en denk nu aan

nu de vreucht die gij gehadt hebt

de vreugde die jij hebt gehad.”
Jacomijne komt aan het woord

Doen seijde de siel

Toen zei de ziel:

o goeden engel staet mij toch

“O goede engel, sta mij nu oprecht bij en

nu getrouwelijck bij ende en wilt van mij

verlaat mij niet en laat mij alsjeblieft niet

niet scheijden en mij nu niet laten maer

in de steek.”
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altijt bij mij blijven.

De beschermengel komt aan het woord
Doen seijde den engel o siele u is eenen

Toen zei de engel: “O ziel, er wacht je een

grooten strijt aenstaende want gij sult

grote strijd, want jij zal de plaatsen

aenschouwen de steden der verdomder

van de verdoemden aanschouwen

en die pijnen die gij ontgaen sijt door de

en de martelingen waaraan jij ontsnapt

bermherticheijt uus

bent door de barmhartigheid van je

scheppers en oock suldij aen

Schepper, en ook zul je

Folio 19 verso
schouwen het vagevier.. En als

het vagevuur aanschouwen. Als jij dat

gij dat sult aensien dan suldij daer oock

zal zien, dan zal je daar ook onder moeten

wat af moeten lijden maer niet lange.

lijden, maar niet lang. Je zal daardoor

En daer mede suldij gesuijvert woorden

gezuiverd worden en ontvankelijk [zijn]

en ontfanckelijck der gratien uus liefs

voor de genade van je lieve Bruidegom.

bruijdegoms en daer naer sal ick u leijden

Daarna zal ik je geleiden naar de vreugden

Ter blijschappen vant eeuwich leven om

van het eeuwig leven, teneinde die te
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Die te aenschouwen. Maer in allen desen

aanschouwen. Maar in dit alles zal ik je geen

en sal ick u niet laten in geender tijd maer

ogenblik verlaten, maar altijd bij je

altijt bij u blijven.

blijven.”

De beschermengel begeleidt
Jacomijne
op haar weg
Doen leijden den engel dese siel door

Toen voerde de engel deze ziel

eenen wech die seer doncker was dat in

over een weg die erg donker was, omdat op

desen wech geen soo licht en scheen noch

deze weg geen licht scheen noch [iets] licht

en lichten dan alleen de claerheijt vanden

gaf dan alleen de helderheid van de engel.

engel. En hoe datse voorder in desen

En hoe verder ze op deze weg

wech quamen hoe dat hij donckender was.

vorderden, hoe donkerder de weg werd.

Jacomijne aanschouwt de hel
En daer was eenen stanck

Daar was een stank die de ziel

die de siel onverdrachelijck scheen te

onverdraaglijk toescheen. Toen zij

wesen. En als sij noch voorder quamen

nog verder kwamen, hoorden zij een zo

soo hoorden sij alsoo eijschelijcken

afgrijselijk geluid, dat gruwelijk was om te
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geluijt al oft al dat in der hellen en op der

horen, en dat klonk alsof alles dat in de hel

aerden is duvelen en menschen en alle

en op aarde is, duivels en mensen en alle

ander instrumenten te samen een stemme

andere instrumenten samen

hadden uut gegeven die grouwelijk was te

een stemgeluid hadden.

hooren. vlammen uut geven al oft den

voortgebracht,

hemel en die aerde verbrant souden

vlammen verspreiden, alsof het de

hebben Sij sach oock hoe dat de duivelen

hemel en de aarde zouden hebben verbrand.

de sielen d’een

Zij zag ook hoe de duivels

den anderen

elkaar de zielen
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toewurpen gelijck kaetsballen en

toewierpen als kaatsballen, en [ze] dan

doorstakense dan met gloeijende primen.

doorstaken met gloeiende priemen.
De ziel verzoekt haar beschermengel
om hulp en hij antwoordt

En als de siel noch nader quamp soo

Toen de ziel nog dichterbij kwam

sachse clarelijck de pijnen der hellen en

zag ze duidelijk de kwellingen van de hel

sij begost soo seer te grouwelen en

en begon zij zeer te gruwelen en sprak
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zij tot haar engel

sij sprack tot haren engel
och staet mij toch nu bij.

“Och, sta mij nu toch bij.”

Den engel seijde o siele en sijt niet

De engel zei: “O ziel, wees niet bevreesd

verveert maar weest sterck en

maar sterk en flink, want jij zal deze pijn

vroem want gij en sult dese pijn niet

niet ondergaan,

lijden maar alleen aenschouwen.

maar alleen aanschouwen.”

De ziel zet haar tocht voort
Item men sal weten

Men moet ook weten dat de ziel met de

dat de siel met den engel ginck door

engel door vele donkere en
afschrikwekkende wegen

eijschelijcke wegen en steden die ick al

allemaal achterwege laat om het zo kort

achter laet om opt cortste te beschrijven.

mogelijk te beschrijven.

Want sij sach veel maer noch niet al noch

Want zij zag veel, maar toch niet alles,

sij en leet daer niet af dan alleen het

bovendien leed ze daar niet onder alleen dan

aansien.

door het [te] zien.
De ziel ondergaat korte tijd de
martelingen van het vagevuur

Maer vander pijnen des vageviers

Maar de pijnen van het vagevuur
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gedoochden sij wat maer niet lange.

verduurde zij wat, maar niet voor

Nochtans docht het der sielen wel een jaer

lange tijd. Het leek de ziel wel toe

lanck wesen als hier volcht.

een jaar lang te duren, zoals hierna volgt.

En als sij aldus beijde te samen gingen

Toen zij zo beiden samen over vele

door menige wonderlijcke wegen en aen

wonderbare wegen en langs zeer ijselijke

al te eijschelijcken verveirelijcken steden

afschrikwekkende plaatsen gingen,

doen hoorden de siel een al te

hoorde de ziel een zeer

onmenschelijck roepen en en een

onmenselijk roepen en een

verveirelijck kermen.

vervaarlijk kermen.

De ziel aanschouwt de martelingen
in de hel
De siele sach daer eenen put die grooter

De ziel zag daar een put

scheen dan geheel aertrijck en in dien put

die groter leek dan de hele aarde, en in

soo sach sij hangen eenen ketel die bij

die put zag zij een ketel hangen die bijna

naer soo

even
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saten ontallijcke sielen en dien ketel was

zaten ontelbare zielen. Die ketel was vol

vol viers en die vlammen gingen op totten

vuur en de vlammen reikten tot de hemel en

hemel toe en hij was oock binnen vol

binnenin was hij ook gevuld met zwavel en

solfer en peck. En de siel sach dat

pek. En de ziel zag dat

de sielen daer in somtijts cleijn

de zielen daarin [in de ketel] soms zo klein

woorden gelijck sprinckhanen ja somtijts

werden als sprinkhanen, ja soms zo klein

soo cleijn datse door den ketel smolten

dat ze door de ketel heen smolten alsof men

als oftmen die in water verandert hadden

die in water veranderd had.

en dan vielense onder door den ketel in

Ze vielen door de bodem van de ketel heen

dien diepen put oft cuijl die daer geenen

in de diepe put of kuil, die geen bodem

gront en scheen te hebben.

scheen te hebben.

En op eenen oogenblick soo quamen sij

En op een bepaald ogenblik kwamen zij

weder boven opsiedende en wallende in

weer boven opborrelen en opbruisen in hun

haer eerste grootheijt. Och wat wil ick veel

oorspronkelijke omvang.

seggen oft schrijven ten is niet te

Och, wat wil ik veel zeggen of schrijven,

bedencken noch uut te schrijven dat dese

het is onvoorstelbaar en niet uit te spreken,

siel in dese plaets aenschouden. Want

wat deze ziel op deze plaats aanschouwde.

dat aenschouwen docht haer

Het aanschouwen kwam haar als een

onverdrachelijck te sijn boven alle pijnen

extreme kwelling voor, hoe moet het dan
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wat macht dan sijn voor de gene die

zijn voor hen die ze [de pijn] ondergaan?

diese lijden.
De duivel probeert de ziel in de hel te trekken
En als de siel dit aenschouwen moest

En terwijl de ziel dit moest aanschouwen,

soo quamper eenen duvel boven op den

kwam er een duivel boven op de rand

kant vanden ketel sitten met een ijselijke

van de ketel zitten. Hij had een ijselijke

crauwel om die siel tot hem te trecken.

drietand om een ziel naar zich te trekken.
De duivel toont Jacomijne een bekende

Doen soo toonden haer den vijant een siel

Toen toonde de duivel haar een ziel die

in dier
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grooter pijnen welcke siel die ander wel

grote martelingen onderging, een ziel die

kenden. En als de vermalendijde siel de

haar wel bekend was. Toen de

ander sach soo gaf sij sulcken geluijt uut

vervloekte ziel haar zag, maakte zij zulk

dat sij scheen hemel en aerde te vervullen

een misbaar dat zij hemel en aarde scheen

en sij seijde totter goeder sielen

te vervullen, en zij zei tot de goede ziel:
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De vervloekte ziel spreekt tot Jacomijne
gij sijt weerdich met mij dese pijne te

“Jij verdient het om met mij deze pijn

lijden want gij met mij gesondicht hebt.

te lijden, omdat jij samen met mij

En daer mede wilden sij

gezondigd hebt.” En daarmee wilde zij de

die goede siel bij

goede ziel naar zich toe trekken in de

haer trecken inder pijnen maer terstont

marteling, maar direct versmolt de

versmolt die nijdige siel weder inden

afgunstige ziel weer in de ketel met de

ketel met die ander siel en en op eenen

andere zielen. Maar in een

oogenblick tijts was sij weder daer boven.

oogwenk was zij weer boven.
De vervloekte ziel openbaart
haar relatie tot Jacomijne

En die quade siel toonden haer der

De slechte ziel gedroeg zich zo lelijk

goeder sielen alsoo vuijl

en gemeen als zij kon jegens de goede ziel,

als sij cost want hoe sij die meer

want hoe zeer zij haar [vroeger] hier

hier gemint hadde met quader minnen

liefgehad had met valse

soo veel te grooter was nu den haet alsoo

liefde, zoveel groter was nu de haat, dat als

dat sij die wel soude verscheurt hebben

zij de goede ziel nu te pakken had kunnen

hadde sij die connen crijgen.

krijgen, zij haar verscheurd zou hebben.
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Doen was die arme siel in grooten anxt

De arme ziel was erg bang en zij deed

en sij pijnden haer haren engel alsoo naer

moeite om zo dicht bij haar engel te kruipen

te cruijpen als sij cost ende wert van dier

als zij kon, en zij werd verlamd door

vreesen onmachtich oock van allen die

de angst en al de vreeswekkende

schroomelijcke pijnen die sij daer sach.

martelingendie zij daar [in de hel] zag.
De ziel aanschouwt bekende
geestelijke en wereldlijke personen

Sij sach daer veel sielen die sij wel gekent

Zij zag daar [in de hel] veel zielen die zij

hadde geestelijck en weirelijck. Onder

goed gekend had, geestelijke en wereldlijke.

alle sach sij daer een camersuster van

Te midden van hen zag zij een zuster die in

d’overste

de slaapkamer van de overste werkzaam
was [geweest],
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de welcke hadde een gloeijende tonge

met een gloeiende tong tot aan de aarde,

totter aerden toe om dat sij dick quaet

omdat zij dikwijls niet deugende zaken aan

overdrach hadde gedaen aen d’overste.

de overste overgebracht had.

De beschermengel geeft Jacomijne
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een stok
Doen den engel sach dat de siel begost

Toen de engel zag dat de ziel begon te

flau te woorden soo gaf hij haer eenen

bezwijken, gaf hij haar een stok in de hand

stock inden hant met 5 knoopen en seijde

met vijf knoppen en zei:
De beschermengel spreekt tot
Jacomijne

nu siele weest sterck en vroem want

“Nu ziel, wees sterk

u en mach nu geen dinck deiren. Hout

en dapper, want er kan je nu niets deren.

u altoos vast aen desen stock ende en

Houd je altijd vast aan deze stok, en laat

laet hem in geender tijt van u scheijden.

hem nooit van je scheiden.

Al wilt den duivel u dien nemen

Al wil de duivel hem van je afnemen,

soo en laet hem noot gaen.

laat hem nooit los.”

Jacomijne zet haar tocht voort
Doen was de siel weder gesterckt en

Toen was de ziel weer gesterkt en wandelde

wandelden metten engel noch door eenen

zij met de engel nog over een gevaarlijke

verveirelijcken wech.

weg.
Jacomijne leest het opschrift van de stok

Maer inden wech soo merckten de siel

Maar op de weg merkte de ziel op, hoe de
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den stock aen hoe hij gemaeckt was en sij

stok gemaakt was, en bekeek hem van boven

besach hem van boven tot beneden en

tot onder, en merkte dat op de hoogste

merckten dat aan den hoochten knoop

knop geschreven stond:

geschreven stond
misericordiam et iudicium cantabo tibi

Misericordiam et iudicium cantabo tibi

domine en boven op desen knoop stont

Domine en boven op deze knop stond een

een claer sterre met 7 radien die

heldere ster met zeven stralen die de goede

beteeckenden goeden hoep die de siel

hoop, die de ziel moest hebben, betekenden.

soude hebben. Inden 2 knoop stont

Op de tweede knop stond het vers

geschreven dat veerse deus ultionum

geschreven Deus ultionum
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dominus.

Dominus [Deus ultionum ostendere].256

Inden 3 stond dat veers beati inmaculati

Op de derde stond het vers: Beati

in via en inden 4 stont dat veers

inmaculati in via [qui ambulant in lege

Domini].257
sacrificium deo spiritus con ~

Op de vierde stond het vers Sacrificium Deo
spiritus; con [cor contritum et humiliatum,
Deus, non despicies].258

en in den 5 dat vers

Op de vijfde [stond] het vers

elegi abiectus esse in domo dei

[Quoniam melior

est dies in atriis tuis super

milia]; elegi abiectus esse in domo Dei [mei
magis quam habitare in tabernaculis
impietatis].259
en elck

en elk

256

Vulgaat tekst van Psalm 100,1 luidt: Deus ultionum Domine Deus ultionum ostendere.
Dominus is een afwijkende spelling. Psalm 101,1 geeft als vertaling: Ik wil zingen over trouw en
recht in een lied voor u, o Heer
257
Vulgaat tekst van Psalm 118,1. Psalm 119,1 geeft als vertaling: Gelukkig wie de volmaakte
weg gaan en leven naar de wet van de Heer.
258
Vulgaat tekst van Psalm 50,19. Psalm 51,19 geeft als vertaling: Het offer voor God is een
gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.
259
Vulgaat tekst van Psalm 83,11 Psalm 84,11 geeft als vertaling: Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der
goddelozen.
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vers uut.

vers in zijn geheel [om aan te geven dat het hele

En als de siel dat gemerckt

vers op de stok stond]. Toen de ziel

hadde soo merckten sij dat hij beneden

dat bekeken had, merkte zij dat hij [de stok]

een groote pinne hadde.

onderaan een grote ijzeren punt had.

De ziel vraagt uitleg aan haar
engelbewaarder en hij geeft uitleg
Doen vraechden

Toen vroeg de ziel

De siel den engel wat dat bedieden.

aan de engel wat dat betekende.

Hij antwoorden

Hij antwoordde: “Die ijzeren punt

die pinne bediet sterckheijt dat gij u

betekent sterkte, opdat jij je zal

pijnen sult sterckelijck te wandelen.

inspannen moedig te leven.”`
Jacomijne komt op de plaats van de
zondaars naar het vlees

En aldus quamen sij aen een eijschelijcke

En zo kwamen zij bij een vreselijke

stede daer de sielen schenen d’een den

plaats waar de zielen elkaar schenen te
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anderen te verscheuren en leden van leden

verscheuren en uit grote haat en nijd

te trecken van grooten haet ende nijt.

ledematen van ledematen te trekken.

Nochtans dat dese sielen ontalleijcke

Hoewel deze zielen, zowel mannen als

pijnen leden in haer schamel leden beijde

vrouwen, ontelbare martelingen

mans en vrouwen sij schenen oock bij

ondergingen in hun schaamdelen, [toch]

malcanderen te liggen op gloeijende

schenen zij ook met elkaar te liggen op

padden en andere helsche dieren.

gloeiende padden en andere helse dieren.

Het scheen oock dat de duvelen haer

Het leek ook als of de duivels hun

binnensten van een haelden

ingewanden uit elkaar haalden en al hun

en al haer

ledematen uit elkaar scheurden.

leden van een scheurden en noch meer

[ De ziel zag] dat de zielen door de duivels

ontallijcke pijnen die de siel sach dat hun

nog meer ontelbare pijnen werden

vande duvelen werden aengedaen die niet

aangedaan, die noch uit te spreken noch te

uut te sprecken noch te schrijven en sijn

beschrijven zijn. Wat ik over dit alles

want van veel heb ick een weijnich en als

geschreven heb is vrijwel niets in

niet geschreven bij tgene het inder

vergelijking met wat het in werkelijkheid

waerheijt is.

is.
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Jacomijne vraagt uitleg aan haar
engelbewaarder en hij geeft uitleg
En als de siel dese pijn

En terwijl de ziel deze marteling

aenschouwende was soo vraechden sij

aanschouwde, vroeg zij de engel wat voor

den engel wat pijne dat was.

een pijniging die was.

Hij antwoorden

Hij antwoordde:

dit is de pijn der oncuijser menschen en

“Dit is de marteling voor de onkuise

der overspelders maer die

mensen en overspeligen. De
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plaets die gij eerst saecht is van

plaats die jij eerst zag is voor geestelijk

geestelijcke menschen die haer beloften

persoon, zoals priesters, monniken, religieuzen,

verloren als pristers monniken nonnen

begijnen en dergelijke, die hun geloften

en bagijnen en diergelijcke en oock der

gebroken en hun reinheid verloren hebben,

geender die sacrilegie doen.

en ook degenen, die heiligschennis plegen.

En daerom is die pijn soo veel swaerder

Daarom is de [hun] pijn zoveel zwaarder,

want veel swaerelijcker sondicht een

want een geestelijke zondigt veel zwaarder

geestelijck mensch dan een werelijck

dan iemand in de wereld van welke staat
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mensch in wat staet hij is als hij sijn

dan ook, als hij [deze mens] zijn

beloften breckt die hij gesworen en belooft

geloften die hij gezworen en belooft heeft

heeft te houden.
te houden breekt.

De ziel komt aan bij het vagevuur
Met desen wandelden zij en quaemen aen

Ondertussen liepen zij voort en kwamen

dat vagevier daer de siel geen minder pijn

in het vagevuur, waar de ziel niet minder

en sach dan sij inder hellen gesien en

pijn zag dan zij in de hel gezien had behalve

hadde dan alleen dat de sielen inder hellen

[dan] dat de zielen in de hel God

godt vermalendijen en blasphameren den

vervloekten en de naam des Heren en al zijn

naem des heeren en al sijnder heijligen

heiligen lasterden. Hier loofden zij God

maer hier loofden zij godt van sijnder

wegens de grote barmhartigheid die hij hun

grooter ontfermherticheijt die hij hun

bewezen had.

gedaen hadde.
De siel sach hier oock veel menschen die

De ziel zag hier ook veel personen, die zij

sij wel gekent hadde beijde geestelijck en

goed gekend had, zowel geestelijke als

weerelijck en sonderlinge de susteren die

wereldlijke, en in het bijzonder de zusters,

gestorven waren bij haren tijt en noch niet

die gestorven waren tijdens haar leven en

verlost en waren en die noch in corte

nog niet verlost waren en ook die kort
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jaren gestorven waren vander pestilentien.

te voren gestorven waren aan de pest.

En als zij dat sach dat de sielen daer

Toen zij zag dat de zielen zulke

sulcken tormen-
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ten leden als inder hellen soo merckten sij martelingen ondergingen als in hel, merkte
dat die sommige seer blij waren ende

zij dat sommigen erg blij waren en

sommige seer huijlende en roepende

anderen erg huilden en met opgeheven

Waren tot inden hemel en haer handen

handen riepen tot in de hemel

opwaerts heffende seijden

en zeiden:

onfermt u onser gij

“Erbarm je over ons, jullie, die onze

die ons vrinden sijt ontfermt u onser en

vrienden zijn, ontferm je over ons!” en

o heer verlost ons uut deser

“O Heer, verlos ons van deze

pijnen en verweckt eenige menschen tot

kwelling en bewerk dat sommige

ons die ons helpen met haer gebeden

mensen ons helpen met hun gebeden, want

want ons vrinden hebben ons vergeten.

onze vrienden zijn ons vergeten!”

De ziel vraagt uitleg waarom
sommigen zo blij en anderen zo
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bedroefd waren
Doen vraechden de siel aenden

Toen vroeg de ziel aan de engel, wat het

engel wat dat bedieden dat sommige soo

betekende dat sommigen zo blij en

blij waren en die ander in soo grooten

anderen zo zeer bedroefd waren,

droefheijt nochtans dat sij scheenen

alhoewel ze dezelfde pijnen

gelijcke pijnen te lijden.

schenen te lijden.
De engelbewaarder geeft uitleg

Den engel antwoorden die gij so blij

De engel antwoordde: “Degenen, die

siet dat sijn de gene die haestelijck

jij zo blij ziet, dat zijn degenen die spoedig

verlost sullen worden en goede getrouwe

verlost zullen worden en goede trouwe

vrinden hebben die hun bidden en doen

vrienden hebben, die voor hen bidden en

bidden en boven al die goede devote

laten bidden, en bovenal die goede devote

pristers hebben die voor hun misse doen

priesters hebben, die voor hen de mis

en dat heijlich sacrament ontfangen dat

opdragen en het heilig Sacrament

godt seer aengenaem is.

ontvangen, wat God zeer aangenaam is.

En die gij siet in soo grooten droefheijt

En degenen, die jij zo bedroefd ziet, hoewel

en nochtans in gelijcker pijnen dat

zij dezelfde pijnen ondergaan, zijn degenen,

sijn de gene die van hun vrinden vergeten

die door hun vrienden vergeten worden
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woorden overmits onlede

omdat die druk bezig zijn met materieel

des goets daer sij groote reden af sullen

bezit, waarvoor zij zich zwaar zullen moeten

moeten geven. En oock sijnder sommige

verantwoorden. En er zijn ook sommigen

Onder hun die geen vrinden en hebben

onder hen, die geen vrienden hebben, maar

maer deijlen alleen met de gemeijn

alleen delen in de algemene
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gebeden der heijliger kercken. En daerom

gebeden van de heilige Kerk. En

ist dickmals lanck eer sij.

daarom duurt het vaak lang voordat zij verlost
worden.

verlost woorden.
Daerom ist onsen heer besonder

Daarom doet het onze Heer bijzonder

behaechelijck dat men bidt voor de arme

plezier dat men bidt voor de arme

Sielen des vageviers om die te helpen in

zielen in het vagevuur, om die in hun pijnen

haer pijnen.

bij te staan.”
De ziel komt aan op een plek van
hevige martelingen

En als den engel dat geseijt hadde soo

Toen de engel dat gezegd had kwamen zij

quamen sij wat nader en daer sach de siel

wat naderbij en daar zag de ziel de
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de pijnen die onbegrijpelijck

onvoorstelbaar hevige martelingen

groot waren en niet uit te sprecken.

die niet uit te spreken waren.
Een bekende spreekt Jacomijne aan

Doen rieper een van die sielen tot dese

Toen riep één van de zielen, die zij ook goed

siel die sij oock wel kenden en seijde

kende, tot deze ziel en zei:

o geluckige siel hoe salich sijt gij dat gij

“O gelukkige ziel, hoe zalig ben je,

weder int lichaem keeren mocht en soo

dat je toegestaan werd weer in je lichaam

veel verdienen want wist een mensch hoe

te komen om zo veel te verdienen. Want als

veel hij mach verdienen in corten tijt hij

een mens wist hoeveel hij kon verdienen in

Soude hem verblijden dat den dach

korte tijd, zou hij blij zijn dat de dag aanbrak

opginck en dien met groote blijschap

en die met grote blijdschap ontvangen. Ja

ontfangen ja met meerder blijschap dan

met meer vreugde dan [die waarmee] ooit

oijt mensch die heel arm is dat beste cleet

een mens dat heel arm is, het beste kleed

oft eenige groote gifte. En hem en soude

of een andere aanzienlijke gift [ontving].

geen lijden op dien dach

En hem zou op die dag geen

toecomen dat hij niet met blijschap en

lijden overkomen dat hij niet met blijdschap

soude ontfangen en godt daer grootelijckx

zou ontvangen en waarvoor hij God niet

aflooven en dancken want sij daer door

enthousiast zou loven en danken. Want
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door verdienen dat eeuwich leven en dese

daardoor verdienen zij het eeuwig leven en

groote pijn daer door ontgaen.

daardoor ontlopen zij deze grote pijn.”
De andere ziel benadrukt het belang van
het bidden van een Weesgegroet

Noch seijde sij o salige siel waert

Bovendien zei zij: “O zalige ziel, als

dat mij soo veel tijts gegeven

het mogelijk was zo lang in mijn lichaam te

waer in mjn lichaem te sijn als eenen

verblijven als een Weesgegroet zou duren,

Ave Maria lanck soude dueren soo sou

dan zou
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de ick dien tijt soo besteden en dien Ave

ik die tijd zo [hier aan] besteden en het Ave

Maria met sulcken affectie en aendacht

Maria met zulk een liefde en aandacht

Lesen dat ick terstont daer mede verlost

bidden dat ik daardoor direct verlost zou

soude woorden.

worden.

Nochtans dat ick hier noch 10 jaren moet

Maar ik moet hier nog tien jaar blijven,

blijven ten sij datmen mij besonder helpt

tenzij men mij in het bijzonder helpt met

met missen en met ander gebeden dat ick

missen en met andere gebeden, zodat ik je

u hertelijck bidde dat gij mij toch helpen

vurig bid mij te willen helpen met je
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wilt met u gebeden en oock ander daer toe

gebeden, en ook anderen [tot gebed] aan te

te verwecken. En met

aanzetten.”

dien dat de siel dit sprack soo wertse

En terwijl de ziel dit zei, werd ze

seer gepijnicht en tscheen datmense

erg gemarteld en het leek alsof dat men haar

doorstaeck met helsche speten en soo

doorstak met helse braadspitten, waarmee

braeijtmen de sielen voor thelsche vier

men de zielen braadt voor het helse vuur

vande duvelen.

van de duivels.

De siel sacher noch veel sielen die sij

De ziel zag er ook veel zielen, die zij niet

niet en kenden die oock al baden om van

kende en die haar ook verzochten om hen te

haer geholpen te sijn.

helpen.
De ziel is haar engelbewaarder kwijt
en twee duivels trekken haar in de
hel en martelen haar

Daer naer quamp sij tot een steden

Daarna kwam zij bij een plaats waar veel

daer veel sielen saten in dat vier in

zielen in het vuur zaten in [en] velerlei

menigerhande pijnen en daer sach sij de

kwellingen [ondergingen], en daar zag zij de

sielen als gensteren uut het vier op en

zielen als vonken uit het vuur omhoog en

neder vliegen en sij creten al te

omlaag vliegen, en zij schreeuwden zeer
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jammerlijck van pijn. Doen quamen

jammerlijk van pijn.

daer 2 duvelen en sij grepen dese siel

Toen kwamen er twee duivels die deze ziel

en sij vont haer selven in eenen

grepen [namelijk die van Jacomijne]. In

oogeblick in dese swaer tormenten gelijk de een oogwenk bevond zij zich net als de andere
ander sielen en

zielen, te midden van deze
hevige martelingen.

sij had haeren engel

Zij was haar engel kwijt en moest

verloren en doen moest sij aenschouwen

toen de lelijke vreselijkheid van

die leelijcke eijschelijckheijt der duvelen

de duivels aanschouwen, wat voor

dat haer de meeste pijne was want haer

haar de grootste marteling was,

docht dates liever in een gloeijnde forneijs

want zij zou liever in een gloeiende oven zitten

soude sitten totden dach des

tot aan de Dag van het Laatste

oordeels toe dan noch eenen oogenblick die

Oordeel, dan nog een ogenblik [langer] die
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verveirelijcke duvelen te aenschouwen.

vervaarlijke duivels te aanschouwen.
De ziel vindt haar engelbewaarder
terug en spreekt hem aan
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En als de siel haer selven alsoo in dese

En hoewel de ziel voor de duur van het

pijn vont soo lanck alsmen eenen seven

lezen van de zeven boetepsalmen met de

psalm met de letatie lesen soude soo

litanie in deze pijn bevond, kwam het haar

docht haer nochtans dat sij dat sij daer

nochtans voor dat zij daar zeker een jaar

wel een jaer geweest hadde en op eenen

geweest was. Opeens bevond ze zich

oogenblick vont sij haer weder uutter

weer buiten de pijn bij haar engel en zei:

pijnen bij haren engel en seijde och

“Och, waarom hebt jij mij zo lang pijn

waerom hebdij mij soo lanck gelaten

laten lijden, want het lijkt me dat ik

inder pijnen want mij dunckt dat ick daer

daarin wel een jaar verbleven heb?”

wel een jaer in geweest ben.
Doen seijde den

Toen zei de engel dat zij daar maar de duur

engel dat sij daer maar eenen seven psalm

van één keer de zeven boetepsalmen

tijt daer in geweest en had. Want

geweest was. “Want je medezusters die

u medesusteren die bij u lichaem waren

bij je bed waren terwijl jij pijn leed,

ter wijlen gij inder pijnen waert meijnden

meenden dat je dood was en lazen

dat gij doot waert en lasen terwijl den

intussen de zeven boetepsalmen met de

seven gehencknisse godts soo heb ick u

met Gods toelating heb ik je tong af en toe

tonge somtijts eens geroert door welck sij

bewogen waardoor zij
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bekennen dat gij noch niet doot en

begrijpen dat jij nog niet dood bent; zij

sijt <sij> souden anders begraven hebben.

zouden je anders begraven hebben.”
Jacomijne stelt de engelbewaarder
een vraag en deze antwoordt

Doen vrachden de siel wat pijne

Toen vroeg de ziel welke pijn zij

dat was die sij geleden had.

geleden had.

Hij antwoorden

Hij antwoordde:

tis de pijn vander geender

“Het is de pijn van degenen die onachtzaam

die roekeloos sijn aen hun ordinantien en

zijn ten opzichte van hun regel, hun

haer beloften breken en veel ander quade

geloften verbreken en veel andere slechte

exempelen achterlaten.

voorbeelden hebben gegeven.

En alsoo lanck

En zolang als het [gevolg van het] slechte

als dat quaet exempel duert soo moeten

voorbeeld duurt, moeten zij pijn lijden,

sij pijn lijden en op dien tijt dat dat quaet

en gedurende de tijd dat het slechte

exempel gevolcht wort soo gedoogen sij

voorbeeld gevolgd wordt ondergaan zij

ook een sonderlinge pijn. Ten sij dat si

een speciale marteling. Tenzij dat zij

grootelijckx gehol-

krachtdadig
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pen woorden met missen en gebeden soo

verholpen worden met missen en gebeden,

moetense soo lanck pijn lijden. En om dat

moeten zij zo lang pijn lijden. En omdat jij

gij dese dingen gedaen hebt daerom soo

deze dingen gedaan hebt, daarom hebt jij

hebdij dese pijn geleden maer nu sijt blij

deze pijn geleden,

en vrolijck want gij en sult nu niet meer

maar wees nu blij en vrolijk, want jij zal

lijden maer wij sullen nu voorts gaen en

niet meer lijden. Maar wij zullen nu verder

ick sal u toonen die blijschap vant

gaan en ik zal je de blijdschap van het

eeuwich leven die gij verdienen sult

eeuwig leven tonen, die jij zal verdienen,

doedij wel. En doedij oock anders soo

als jij je goed gedraagt. En als jij anderszins

suldij noch meerder pijn lijden dan gij nu

handelt, dan zul je nog meer pijn lijden

geleden sout hebben haddij nu gestorven

dan jij nu geleden zoudt hebben als jij nu

want u nu veel meer gratien is geschiet

gestorven was. Want nu is je veel meer

en daerom siet dat gij altijt danckbaer sijt

genade verleend. Zorg er daarom voor dat

soo suldij verdienen noch meerder gratie

je altijd dankbaar bent, dan zal je [het]

te ontvangen.

verdienen om nog meer genade te

verkrijgen.”
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En met desen soo merckten de siel datse

En op dit moment merkte de ziel dat ze de

haren stock niet en had die sij te vooren

stok die ze eerst had, nu niet meer had.

gehadt hadde. Den engel seijde dat sij

De engel zei dat ze hem nu niet meer nodig

hem nu niet meer van doen en hadde. En

had. En terwijl ze zo voortgingen,

alsoo gaende soo begoster een licht op te

begon er een licht te schijnen, maar de

gaan maar de siel sacher in dien wech

ziel zag op die weg nog veel zielen

noch veel sielen gaen doolen hier en daer

dwalen her en daar. Sommigen leden erg

en sommige leden groote coude en de

veel door kou en anderen erg veel door hitte,

ander groote hitte. De sommige werden

sommigen van hen werden als beesten op en

gejaecht als beesten op ende neder van de neer gejaagd door de duivels,
duvelen. En de sommigen en hadden geen

anderen hadden geen duivels

vijanden bij hem maer sij gingen bij hun

bij zich, maar zij gingen eenzaam

selven als dolende lieden.

voort als dolende lieden.

De ziel vraagt waarom
sommigen in het vagevuur waren
Doen vraechden de siel aan den engel wat Toen vroeg de ziel aan de engel wie die
lieden dat dit waren en wat zij verdint

personen waren en wat zij verdiend

hadden.

hadden.
De beschermengel geeft antwoord
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Hij antwoordde dit is het vagevier

Hij antwoordde: “Dit is het vagevuur
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vande sommige want zij godt en sijn

voor sommigen van hen, omdat zij God en

moeder getrouwelijk hebben gedint en

zijn Moeder oprecht hebben gediend en

daerom en comen sij

daarom komen zij wegens

om cleijn dingen int vagevier niet.

kleine zaken niet in het [echte?] vagevuur.

En de sommigen en weten noch

Anderen kennen hun oordeel

hun oordeel niet ende weten noch niet oft

nog niet en weten niet of

sij sullen behouden oft verdomd sijn.

zij gered of verdoemd zullen worden.

En door desen grouwel ende anxt sullen

Wegens dit afgrijzen en deze angst zullen

sij sommige haest verlost woorden want

sommigen van hen weldra verlost worden,

dit is een vande meeste pijnen die de

want dit is een van de ergste martelingen,

sielen lijden moeten in desen

die de zielen moeten ondergaan, [namelijk]

verveirelijcken anxt te staen.

in deze afgrijselijke angst te verkeren.”

De ziel ontmoet een voormalige
overste van haar klooster
En de siele kendender sommige wel die

En de ziel kende sommigen wel, die erg
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welcke seer begeerden van haer geholpen

verlangden door haar geholpen te worden.

te zijn.
Sonderlinge was daer een overste van

In het bijzonder was daar een overste van

haer clooster en hadde daer lanck geweest

haar klooster, die daar lang verbleven had en

ende wist noch niet wat sententie sij

nog niet wist welk oordeel zij zou

ontfangen soude.

ontvangen.

Jacomijne vraagt haar over haar verblijf
in het vagevuur en die antwoordt
De siel ginck haer aen en vraechden haer

De ziel ging naar haar toe en vroeg haar

om wat saecken sij daer aldermeest was.

naar de belangrijkste reden waarom zij daar

Sij antworden ick was overste en

was. Zij antwoordde: “Ik was overste en de
reden dat ik hier

daerom ben ick hier omdat ick niet in

ben is, dat ik niet altijd een

dingen gelijck en oordeelden want

rechtvaardig oordeel gaf. Uit vrees

uut ontsach van sommige mensen soo liet

voor sommige mensen heb ik

ick dickmael dat onrecht comen op den

vaak een onschuldig persoon onverdiend

genen die niet schuldich en was nochtans

gestraft, hoewel ik zeker wist dat hij

dat ick wel wist dat hij onschuldich was.

onschuldig was. Degene, die schuldig

En die schuldich was liet ick

was, liet ik onbestraft, omdat
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ongecorrigeert om dat ick hun ontsach oft

ik bang was dat zij mij enig leed

vreesden dat sij mij eenich verdriet

of schade zouden kunnen aandoen,

mochten en dit is de oorsaeck dat ick hier

en dit is de oorzaak dat ik hier
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soo lange heb gaen doolen.

zolang heb rondgedwaald.”

En noch veel ander punten seijde die siel

En nog veel andere punten vermeldde de

die ick achter laet om cortheijt wil. Maer

ziel, die ik kortheidshalve achterwege laat,

ick sal noch een punt seggen dat sij mij

behalve nog één punt dat ze mij ook

oock seijde daer sij oock moest lijden dat

vertelde. Ze liet me weten waarom zij ook

was dat sij dick lichtelijck eenige dingen

moest lijden, en dat was omdat zij vaak

geconsenteert hadde diet clooster souden

lichtvaardig toestemming had gegeven met

toecomen als vant aennemen der

sommige dingen die het klooster aangingen,

persoonen oft enige ander dingen datse

zoals het aannemen van personen of andere

die meer had gedaen uut giricheijt vant

zaken. Zij had die meer gedaan uit hebzucht

goet oft vande begeerte die sij daer toe

of uit gierigheid

hadde en uut menschelijcke liefde meer

en meer uit wereldse liefde

dan om de minne godts en tot sijnder

dan om de liefde voor God, en tot zijn eer en

eeren en totter sielen salicheijt alsoo dat

tot haar zieleheil, zodat zij meer
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sij meer gesien had haer naert goet als

gekeken had naar haar goederen dan naar de

naer de bequamicheijt van de persoen.

geschiktheid van de persoon.

Jacomijne bereikt het aards paradijs
En doen leijdense den engel voorts en

Toen leidde de engel haar voort, en hoe

hoe sij voorder quamen hoe de wegen

verder zij kwamen, hoe helderder en

claerder en genuchelijcker werden soo

genoeglijker de wegen werden, totdat zij

dat sij ten lesten quamen aent artsche

tenslotte aankwamen in het aards paradijs.

paradijs. Daer zag de siel sulcken vreucht Daar zag de ziel zulke vreugde dat, ook
dat al en hadde geen meerder eeuwich

als er geen verder eeuwig leven zou

leven geweest haer docht dat het

zijn, het haar voorkwam dat het

genoech was want de blijschap die de

genoeg was, want de blijdschap die de ziel

siel daer sach en is niet uut te sprecken.

daar zag is niet uit te spreken.

Maer ick gaen dat cortelijck voorbij want

Maar ik behandel dit terloops, want

het staet clarelijck int visioen van

het staat duidelijk in het visioen van

Tondalus.

Tondalus.

En hoe de siel voorder quam soo sij meer

En hoe verder de ziel kwam, hoe

Blijschap en minne gevoelden. En al daer

meer blijdschap en liefde zij voelde. En

sij quamp soude sij wel heb-

overal waar zij kwam zou zij wel
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ben willen blijven want haer docht altoos

hebben willen blijven, want zij dacht steeds

datter geen meerder blijschap en cost sijn. dat er geen grotere blijdschap kon zijn.
Ten lesten quamp die siel tot alsoo

Tenslotte kwam de ziel tot zulk een grote

grooten vreucht en blijschap dat haer

vreugde en blijdschap dat zij dacht dat zij

docht dat zij smolt van grooter vreucht en

smolt van grote vreugde en liefde.

minne.
De ziel ervaart de aanschouwing Gods
En soo quamp sij soo ver datse

En zodoende kwam zij zo ver dat zij God

godt beschouden in sijn groote glorie in

aanschouwde in zijn grote glorie, in welke

welcker glorien sij sach dingen die niet

heerlijkheid zij zaken zag die niet uit te

uut te spreken en sijn dan met drij

spreken zijn dan met drie frasen,

woorden dat is noot oore en hevet

dat zijn: Geen oor heeft

gehoort noot tonge en cant uutsprecken

het gehoord, geen tong kan het

noch ten is noot in smenschen hert

uitspreken, noch is het ooit in het hart van

gecomen dat godt bereijt heeft voor de

de mensen opgekomen wat God bereid

genen die hem minnen.

heeft voor degenen die hem liefhebben.

Want sij sach en bekenden clarelijck allen

Want zij zag en begreep duidelijk alle

dingen die inde werelt waren en oock veel

zaken die er op de wereld waren en ook veel
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toecomende dingen die naer veel jaren

dingen in de toekomst, die na vele jaren

souden geschieden want noot mensch en

zouden gebeuren. Want niemand kon ooit

mocht soo clarelijck eenich dinck met sijn

zo duidelijk iets met zijn lijfelijke ogen

uutwendige oogen beschouwen hoe cleijn

aanschouwen, hoe klein dat ook was,

dat het waer sonder eenich middel als de ons

zonder enig hulpmiddel, zoals de ziel

liefs heeren allen die dingen die inden

daarentegen aanschouwde in het

creaturen en dat dusentmael snelder dan

beminnelijk gelaat van onze lieve Heer al de
dingen die in de hemel en op aarde waren en

eenen oogenblick.
leerde alle schepselen kennen, en dat duizend
maal sneller dan in een tel.

Sij bekenden oock dat nu de ure gecomen Zij zag nu ook in dat het ogenblik
was inde welcke sij weder keeren moest

gekomen was dat zij moest terugkeren

in haer lichaem van welck sij haer seer

in haar lichaam, wat haar zeer bedroefde.

bedroefden. Doen viel
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Jacomijne knielt voor de Heer
de siel den heer te voet en bedanckten hem.

Toen maakte de ziel een voetval voor de Heer en
bedankte Hem.
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Christus spreekt tot Jacomijne

En tot een teecken van vrede tussen

“En als een teken van vrede tussen jou en

u ende mij seijde de heere en om da gij nu

mij,” zei de Heer, “en omdat jij nu gezuiverd

gesuijvert sijt soo kust nu mijn t

zijt, kus nu mijn

minnelijcke voeten. En hij seijde noch o

beminnelijke voeten.”

siel gij sijt nu gesuijvert van al u sonden

En Hij zei bovendien: “O ziel, jij bent nu

Wilt u voortaen suijver houden en

gezuiverd van al je zonden. Zorg dat

tot teecken van danckbaerheijt van alle de

je voortaan zuiver blijft. Als blijk

gratie die u gedaen is soo suldij een jaer

van dankbaarheid voor al de genade die je

lanck mijn wonden eeren met 15 pater

verleend is, zul je een jaar lang mijn

nosters en met 15 gebeden die daer toe

wonden vereren met vijftien Rozenkransen

geordineert sijn door mijn dieners

en met vijftien gebeden die daarvoor

Brigitta.

opgesteld zijn door mijn dienares Brigitta.

En in een teecken dat mij dat seer

Ten teken dat mij dat erg aangenaam is,

aengenaem is soo suldij die door mijn

zal jij die door mijn genade allemaal van

gratie altemael van buijten connen en den

buiten kennen, en de Rozenkrans die jij

pater noster die gij gewent sijt suldij nu

gewend bent, zul je nu met meer aandacht

aendachtelijcker lesen en aen ander voort

bidden en aan anderen onderwijzen, want

189

leeren want hij mij besonder aengenaem

dit [de Rozenkrans] is mij bijzonder

is.

aangenaam.
De ziel bedankt Maria

Daer naer ginck de siel tot Maria en

Daarna ging de ziel naar Maria en dankte

bedanckten haer hertelijck.

haar hartelijk.
Maria staat de ziel toe haar op de
mond te kussen

Doen namp Maria de siel

Toen nam Maria de ziel in

in haer armen en ontfinckse met eenen

haar armen en ontving ze met een liefelijke

minnelijcken kus en seijde

kus en zei:

o siel om dat gij nu gesuijvert sijt soo

“O ziel, omdat jij nu gezuiverd

hebdij verdint mij te kussen met eenen

bent, heb je verdiend mij te kussen met een

kus des vreets en gij sult mij allen dagen

vredeskus, en je zal iedere dag

lesen drij Ave Marien ter eeren van mijn

voor mij drie Weesgegroetjes bidden

groote ootmoedicheijt.

ter ere van mijn grote ootmoedigheid.

Soo sal ick u bewaren van hooverdij

Zo zal ik je bewaren voor hovaardij,

geveijstheijt en van ijdel glorie en gij sult

schijnheiligheid en ijdele glorie en

uwen dinst to mij vermeederen

jij zal je devotie tot mij vermeerderen
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en ander menschen daer toe vermanen en

en anderen daartoe aanmoedigen en

trecken en dat sij u oock helpen bidden

inspireren, zodat zij je ook helpen bidden

voor mijns soens gevangenen.

voor de gevangenen van mijn Zoon [de zielen in
het vagevuur].
Maria beveelt Jacomijne dagelijks het
Magnificat te bidden

En gij sult mij dagelijckx tot dankbaerheijt

En jij zal voor mij dagelijks uit dankbaarheid
driemaal

lesen drijmael magnificat: den is van

het Magnificat bidden: het

grooter cracht en macht tegen den boosen

is van grote kracht en macht

vijant en tegen alle temtatien want doen

tegen de boze duivel en tegen alle

ick hem maeckten was ick vol vanden

verleidingen, want toen ik het maakte was

heijligen geest. En alle menschen die dat

ik vervuld van de Heilige Geest. En

doen sullen sullen behoet en beschermt

iedereen, die dat zal doen, zal behoed en

woorden aen siel en aen lichaem en aen hun

beschermd worden tegen alle kwaad aan ziel en

vijf sinnen van alle quaet.

aan lichaam en aan hun vijf zintuigen
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Maria voorspelt Jacomijne dat zij haar
gezichtsvermogen terug krijgt bij het
zien van haar beeld in een processie
Nu dochter gij moet nu weder keeren in

Nu dochter, jij moet nu terugkeren in je

uw lichaem en alsmen mij omdraecht in

lichaam, en als men mij[n beeld] [in

u clooster dan suldij weder bij mirakel

processie] ronddraagt in je klooster, dan

sien met blijschap en u gesicht

zul je door een wonder weer [kunnen] zien

datge nu verloren hebt suldij

met vreugde, en je gezichtsvermogen dat jij

dan weder vercrijgen.

nu verloren hebt, zal je dan terugkrijgen.”
Jacomijne keert terug in haar lichaam

En hier mede vont haer de siel berooft

En op dat moment merkte de

van allen die vreucht en vont haer selven aen

ziel dat ze beroofd was van alle vreugde en

haer liachaem.

bevond ze zich weer in haar lichaam.
De beschermengel verteld Jacomijne de
vijf punten van de stok opnieuw en
beveelt haar alles wat zij ervaren had
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bekend te maken
Maer doen had sij vergeten

Maar toen was zij de vijf punten

die 5 punten van den stock en den engel

van de stok vergeten en de engel vertelde

seijde haer die ander werf en beval haer

haar die nogmaals en beval haar alles

alle dingen te condigen die sij gesien en

bekend te maken wat zij gezien en gehoord

gehoort hadde en met dien dat de siel

had, en terwijl de ziel nog met de engel sprak

noch sprack metten engel soo vont sij

merkte ze dat zij weer belast en verenigd

haer weder verswaert en vereenicht met

was met haar lichaam, dusdanig dat er

haer lichaem alsoo datter geen spasie en

geen ogenblik was tussen het spreken van

was tussen dat sprecken vanden engel en

de engel en het terugkeren in haar lichaam.

dat weder keeren in haer lichaem.

Commentaar van de kopiiste
Daer af moet godt

Daarvoor moet God gebedijd
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sijn gebenedijt van nu tot inder

gebenedijd zijn van nu tot in de

eeuwicheijt.

eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Jacomijnes levenswijze na terugkeer
in haar lichaam
Naer dat sij weder in haer lichaem quamp

Nadat zij weer in haar lichaam kwam

leefden sij seer virichlijck simpelijck en

leefde zij zeer vurig, eenvoudig en

vredelijck.

vreedzaam.

Geminde vrinden in Christo gij moet

Beminde vrienden in Christus, jullie moeten

weten dat desen persoon haer leven daer

weten dat deze persoon haar leven

naer soo virichlijck meer als eenen

daarna zo vurig, meer als een

seraphim als wel eenen mensch heeft

serafijn dan als een mens, heeft

overgebrocht.

doorgebracht.

Men sach haer noot meer lachen maer

Men zag haar nooit meer lachen, maar zeer
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overvloedich weenen en begaf haer altijt

vaak wenen, en zij legde zich altijd toe op

tot een grondich sterven haers selfs alsoo

een grondig versterven, zodat zij

dat sij niet een begeerte van haer natuer

niet één verlangen van haar natuur

en wilde volgen en sij had menigen

wilde volgen en zij was vaak ziek, [en]

siecken dach daer sij seer verduldich in

dat verdroeg zij geduldig. Zij is

was. En sij is gestorven int jaer ons heeren

gestorven in het jaar onzes Heren 1503, aan

1503 int uutgaen van april.

het eind van april.

Jacomijne gaf het goede voorbeeld
tijdens haar leven en onderwierp zich
altijd aan Gods wil en ontving hulp van
God
En heeft sint menich goet exempel

Ze heeft sindsdien menig goed voorbeeld

achter gelaten en menige goede leeringe

achtergelaten en menige goede

gegeven. Want sij is wel doorproeft

onderrichting gegeven. Want zij werdzeer

geweest met tentatien sonderlinge vande

geteisterd door beproevingen, in het

boose geesten diese uutwendich en

bijzonder door boze geesten, die haar

inwendich swarelijck bevochten hebben

uitwendig en inwendig hevig aangevallen
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en is dickmael soo gelaten geweest in

hebben en was vaak zeer vertwijfeld door

swaer tentatien en in cleijnmoedicheden.

grote bekoringen en moedeloosheid.

Maar altijt als sij wat tot haer selven cost

Maar altijd als zij wat tot zich zelf kon

comen soo boochden sij haer altijt onder

komen, dan boog zij zich steeds onder de

den lieffsten wille godts en sij ontfinck

allerliefste wil van God en zij ontving

dickmael naer swaer tentatien

vaak na zware beproevingen

groote consolatien en vertroostin-

grote bemoedigingen,
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gen en revelatien van godt

vertroostingen en openbaringen van God,

sonderlinge alsmen den magnificat

in het bijzonder wanneer men het

sonck oft las en als sij hoorden oft las dat

Magnificat zong of bad en zij dat vers

Veers

hoorde of las

mijnen geest heeft hem hooch verblijt in

Mijn geest jubelt van vreugde in God, mijn

godt mijnen salichmaker.

zaligmaker.
Jacomijne vermeed uiting te geven aan
haar exaltatie bij de gemeenschappelijke
zang
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Maer want sij den gemeijnen sanck

Maar omdat zij de gemeenschappelijke

inden koor moest volgen en ook

zang in het koor moest volgen en ook om

om de gaven godts te verborgen

de gaven van God [die ze had gekregen] te

om datmen geen groot gevoelen van haer

verbergen, zodat men geen hoge dunk over

hebben en soude soo wederstont sij dick

haar zou hebben, weerstond zij vaak de

den optreck haers herten en volchden die

verrukking van haar hart en volgde zij

gemeijnte ootmoedelijck naer.

de gemeenschap ootmoedig.
Jacomijne wilde altijd de gekruisigde
Christus volgen

Want haer begeerte was altijt een

Want haar verlangen was altijd een

ongeacht arm ootmoedich leven te

nederig, arm, ootmoedig leven te leiden,

leijden en den gecruijsten Christum naer

en de gekruisigde Christus te volgen

te volgen naer haer vermogen soo sij

naar haar beste vermogen zoals zij, die haar

best geweten hebben diese gekent

gekend hebben en met haar gewoond

hebben en die met haer gewoont hebben.

hebben. het goed geweten hebben.

hebben en die met haer gewoont hebben.

hebben het goed geweten hebben.

Sij plach somtijts aen sommige brieven

Zij was soms gewoon aan sommigen brieven te
schrijven aan degenen die er

te schrijven aen degene diet op haer
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begeerden daer menige goede leeringe

om vroegen waar menige goede onderrichting
in stond.

in stont.
Onder meer schreef zij aan iemand:
Onder ander schreef sij aen een
Och beminde zuster looft de Heer en
och beminde suster looft den heer en
sijn h. moeder Maria en der h.r vrouwe

Zijn heilige Moeder Maria en de heilige
vrouw sint Anna.

s. Anna.
Want God werk wonderbaarlijk door
Want godt werkt wonderbaerlijck door
haar. Dus wie haer dient en lief heeft zal
haer. Soo wie haer dint en mint hij en sal
nooit verloren gaan.
noot verloren blijven.
Wat ik hiervan weet en voel zou te lang
Wat ick hier afweet en gevoel waer te
lanck te schrijven maer o mijn
lieve suster omdat gij mij soudt hel-

[zijn] om te [op] te schrijven, maar O mijn
lieve zuster opdat jij mij zou
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pen den heer dancken en loven die mij

opdat jij mij zou helpen

soo minnelijk heeft verlost doort gebeth

de Heer te danken en te loven,

van Sint Anna gelijck

die mij zo liefderijk heeft verlost door het

ick u int secreet schrijven sal.

gebed van Sint Anna, zoals ik je zo dadelijk
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Want daer en weet niement af dan die

in het geheim zal schrijven.

mijnen bichtvader placht te sijn dat een

Want daar [mijn ontrouw aan Maria en de

devoot heijlig man is en hij heeft een

hulp van Sint Anna] weet niemand van,
behalve mijn gewezen biechtvader, een

schoon misse doen

devoot, heilig man en hij heeft nadat het

singen int convent doent gepasseert was

gebeurd was een mooie mis laten

maer niemant en wist die saecke en die

zingen in het klooster ter ere van Sint

wert gesongen ter eeren van Sint Anna.

Anna, waarvan niemand wist waarom die

En hij oordineerden oock allen dijstdagen

gezongen werd.

een lof ter eeren van Sint Anna

Hij stelde ook in dat er iedere dinsdag

te singen int convent.

een lof ter ere van Sint Anna in het convent
zou worden gezongen.
Jacomijne deelt haar verlossing mede
aan een medezuster

En over 13 dagen gaf ickt te kennen aen

En dertien dagen daarna deelde ik het [mijn

mijn heijmelijcke medesuster diet met

verlossing door Sint Anna] mee aan mijn

tranen aenhoorden.

intieme medezuster, die het onder tranen
aanhoorde.”
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Jacomijne besluit haar ervaringen
op schrift te stellen
Alsoo schreef sij dat al oftet

Zij [Jacomijne] schreef dat allemaal op

aen een ander gebeurt waer

alsof het een ander overkomen

seggende ick weet eenen mensch in godt

was: “Ik ken een mens in God, die

die bij dat verhengen godts in sulcken

door het verlangen naar God in zulke

gelatentheijt van allen gratien quamp dat

vertwijfeling kwam ten aanzien van alle

wonder waer om seggen en sij was

genadegaven, dat het een wonder was om

seer twijfelende oft sij een

het te zeggen en zij twijfelde zeer of zij al

redelijcke creatuer was oft niet.

dan niet een met rede begaafd schepsel was.
Jacomijne hallucineert

En metten cortsten sij quam in sulckenen

En binnen de kortste tijd verviel zij tot zo’n

twijfel en cleijnmoedicheijt als eenen

twijfel en moedeloosheid als een mens

mensch soude connen comen en sij was

[maar] zou kunnen overkomen, dat zij

wel 13 dagen gelijck 2 menschen die een

gedurende dertien dagen als twee mensen

woude dat wonderlijck ver-

was: de één wilde het ondoorgrondelijke
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raadsbesluit van God aanvaarden en
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borgen oordeel godts dragen ende lijden

ondergaan, de ander wilde God en

de ander woude bij naer godt en sijn

zijn heilige Moeder verlaten.

heijlige moeder versaken.

Jacomijne verlaat Maria

Op eenen dach sprack sij haer gebeth

Op een dag bad zij haar gebed zoals zij

naer haer gewoonte voor dat belt van

gewoon was, voor het beeld van onze

onse lieve vrouwe inden nonnekens koor

lieve Vrouwe in het koor van de zusters.

. En altemael verwonnen sijnde vander

En geheel en al bezweken onder de

temtatien namp oorlof van onse lieve

verzoeking nam zij afscheid van onze

vrouwe om haer niet meer te groeten

Lieve Vrouwe met de bedoeling om haar

noch te visiteren

niet meer te groeten noch te bezoeken,

denckende al wat ick bid

denkende: ‘Wat ik [ook] bid, het helpt

ten helpt niet.

niet.’
Jacomijne ziet de tranen in
Maria’s ogen en hoort een stem

En sij sach met haer natuerlijcke oogen

En zij zag met haar fysieke ogen, dat er

datter groote druppelen waters van het

grote druppels water van het gezicht

aensicht vielen opder aerden.

[van Maria] op de aarde vielen.

En sij was soo verwonnen dat sij al

En zij was zo aangedaan dat zij in weerwil
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evenwel opstont en ginck ter kercken uut

daarvan direct opstond en de kerk uitging

op een heijmelijcke plaets des cloosters

[naar] een verborgen plaats in het klooster,

en sij hoorden daer een groote stem die tot

en zij hoorde daar een luide stem, die tot

haer seijde comt hier wederom binnen drij

haar zei: ‘Kom hier terug over drie dagen

dagen tot deser uren en ick sal u dan

op hetzelfde uur en ik zal je dan

vertroosten en ick sal al doen dat gij van

bemoedigen en alles doen wat je van mij

mij sult begeeren maer nu en mach ick u

wenst, maar nu kan ik je niet naderen en

niet genaken noch bij u comen om den

evenmin bij je komen wegens de dienst, die

dinst die gij der moeder godts heden hebt

je de Moeder van God heden hebt

bewesen.

bewezen.’
Jacomijne overdenkt haar ontrouw
tot Maria

Sij dat hoorende was seer verwondert en

Toen zij dat hoorde was zij zeer
verwonderd

ginck al den dach met een hels gevoelen

en zij liep de gehele dag met een hels

denckende op die groote ontrouw die sij

gevoel te denken aan de grote ontrouw, die

der moeder godts bewesen hadde.

zij de Moeder van God bewezen had.
Jacomijne omhelst het kruisbeeld
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Des avonts waeckten sij diep inder

In de avond waakte zij tot diep in de
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nacht en ontrent der middernacht soo

nacht en omtrent middernacht omhelsde zij

omvatten sij een crucifix dat daer stont op

een kruisbeeld dat in haar cel stond en hing

haer celle en haer selven daer cruijswijs

zichzelf daar kruisgewijs aan, terwijl zij

aenhangende storten alsulckenen vloet van

een dusdanige vloed van tranen stortte

tranen als uut smenschen oogen mocht

als maar uit menselijke ogen konden

vlieten.

stromen.

Jacomijne verbaast zich dat zij geen
bloedige tranen stortte en niet dood aan
het kruisbeeld was blijven hangen
Soo dattet wonder was naer den druck en

Het was verbazend, gezien de angst en

rouwe die sij voelden dat sij geen

droefheid die zij voelde, dat zij geen

bloedige tranen en storten en dat sij niet

bloedige tranen stortte en dat zij niet dood

doot aent cruijs en bleef hangen.

aan het kruis bleef hangen.

Jacomijne roept Sint Anna aan om
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zich met Maria te verzoenen
Des smergens tijdelijck ter kercken

Toen zij vroeg in de morgen naar de kerk

gaende soo aenriep sij Sint Anna en badt

ging, riep zij Sint Anna aan en bad haar om

haer om peijs te maken van tgene daer in

hetgeen dat zij verkeerd had gedaan,

misdaen was.

te verzoenen.

Sint Anna verschijnt in de pandhof
En als sij aen die kercke quamp die noch

Toen zij bij de kerk kwam, die nog

gesloten was doen ginck sij inden pant die

gesloten was, ging zij het pand binnen, dat

neven de kercke staet. Doen sach sij daer

naast de kerk lag. Toen zag zij daar een

een schoon eerbaer vrouwe doorgaen en

mooie, voorname dame lopen

die quamp bij haer.

die naar haar toekwam.

Doen wert sij verveert en dacht het mach

Toen werd zij bang en dacht: ‘Het kan

maschien den duvel sijn die mij nu wilt vangen misschien de duivel zijn die mij nu wil vangen’
en sij seigenden haer met een

en zij sloeg een kruis.

cruijs.
Sint Anna spreekt tot Jacomijne
En die vrouwe quamp tot haer met een

En de dame kwam naar haar toe met een

blinckende aensicht en sij sprack

stralend gelaat en zij zei:
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dochter en wilt niet vreesen ick

‘Dochter, wees niet bang, ik ben Sint

ben Sint Anna u lieve moeder die u te

Anna, je lieve moeder, die je te hulp komt

hulpe come in uwen noot maer gij en

in je nood, maar jij mag nooit en te

moecht niet laten tot geender tijt den dinst

nimmer de devotie tot mijn dochter, die je

van mijnder dochter die gij haer

gewoon bent haar dagelijks te bewijzen,

dagelijckx gewoon sijt te bewijsen.

nalaten.

Sint Anna onthult dat de duivel in het
spel is geweest en ze stelt Jacomijne
Gerust
Want dat

Want het
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was den duvel die u dat sijde gij sult

was de duivel, die je zei: “Jij zal getroost

getroost woorden comt hier weder. En

worden, als je hier weer komt.” Weet

weet dat gij soo grootelijckx niet

dat je niet zo zwaar gezondigd hebt als je

gesondicht en hebt als gij meijnt want ten

denkt, want het is niet uit de vrije wil van

is niet met consent des herten geschiet.

het hart gebeurd.’
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Na uit haar bezwijming bijgekomen te
zijn merkt Jacomijne dat zij verlost is
van de bekoring
Sij lach al van haer selven van grooten

Zij was bezwijmd door het grote wonder

wonder en claerheijt die sij sach. Sij

en de helderheid die zij zag. Zij

hoorden de voorseijde woorden meer

hoorde de eerder genoemde woorden meer

metten geest dan met haer lichaemelijcke

met de geest dan met haar fysieke oren.

ooren.
Daer naer quamp sij tot haer selven

Daarna kwam zij bij bewustzijn en merkte

en vont haer selven volcomelijck verlost

dat zij volledig verlost was van de

vander voorseijder becoringe en oock wel

eerder genoemde bekoring en ze was ook

gesterckt.

zeer gesterkt.
Jacomijne vraagt Maria om vergeving

En soo haest als sij inde kerck

En meteen toen zij in de kerk

quamp soo viel sij voort belt van onse

kwam, knielde zij voor het beeld van onze

lieve vrouwe met alder devotien en

lieve Vrouwe met zoveel devotie en

weerdicheijt diese mocht. En zij dede

eerbied als zij maar kon. Zij zegde haar

haer gebeth gelijck sij gewoon was en sij

gebed zoals zij gewoon was en zij dwong
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keerden haer inwendich in stilte en wert

zichzelf tot inwendige stilte en

opgetrocken inden geest.

werd spiritueel omhoog gevoerd.
Christus spreekt tot Jacomijne

En onder ander woorden die haer daer

De Heer sprak toen onder meer tot

werden toe gesproken soo seijde den heer

haar: ‘Indien mijn goedertierenheid je niet

tot haar en hadde mijn goetheijt u niet

had bewaard met het oog op nog meer

onthouden tot noch meerderen

loon, dan zou je van angst en droefheid

loon gij waert van bangicheijt

gestorven zijn, toen je je aan mijn kruis

en van druck gestorven doen gij u

vastklampte. Ga morgen om acht

keerden en hongt aen mijn cruijs maer

uur [naar de kerk].

gaet mergen ten 8 uren. Dien pater sal

De pater,
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hier dan sijn bij mijnen toedoen om uwen

die je biechtvader is geweest en nu je

twil dat uwen bichtvader heeft geweest

visitator zal zijn, zal dan door mijn toedoen

en nu uwen visiteerder sal zijn.

hier voor je aanwezig zijn.

Gaet bij hem en spreckt u bicht tegen

Ga bij hem je biecht zeggen
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hem en geeft hem dit al te kennen mijn

en vertel hem dit alles, mijn

beminde suster.

beminde zuster.’

Dit geschieden twee dagen voor

Dit gebeurde twee dagen voor

alderheijligen dach op eenen maendag.

Allerheiligen, op een maandag.
Jacomijne sluit de geciteerde brief na
het voorafgaande verslag af met een
opmerking, waarin ze opnieuw de
bedoeling van dit verslag vermeldt

Dit schrijve ick u om dat gij mij sout

Dit schrijf ik je opdat je mij zal helpen

helpen godt dancken en sijn gebenedijde

God te danken en zijn gebenedijde

moeder en Sint Anna.

Moeder en Sint Anna.”
De kopiïste benadrukt de echtheid van

Jacomijnes ervaringen
Men sal weten dat desen persoen alsoo

Men moet weten dat deze persoon dit

bedeckte dit seijde oft te kennen gaf aen

op deze bedekte wijze zei of aan haar

haer heijmelijcke vrindinne al oftet een

hartsvriendin te kennen gaf alsof het een

ander gebeurt waer.

ander overkomen was.
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Soo ist nochtans sonder twijfel aen haer

Het is echter zonder twijfel haarzelf

gebeurt want godt heeft haer nog veel

overkomen, want God heeft haar nog veel

meer openbaringen en verborgen gaven

meer openbaringen en verborgen gaven

getoont en gegeven dat sij te kennen gaf

getoond en gegeven, die zij vertelde aan

aen een religieus die haer heijmelijck

een religieuze, die haar vertrouwelinge was.

was.
Jacomijne heeft een bloedende wond in
de buurt van haar hart
En besonder hadde sij een wonde

En bovendien had zij een wond in de buurt

omtrent haer herte daer liep dagelijkcx

van haar hart, waar dagelijks dunne etter,

uut dunnen etter half water en des

half water, uitliep en op vrijdag voor de

vrijdaechs voor den noen schoon root

noen helderrood bloed. Het was een

bloet welck teecken sij ontfangen hadde

teken dat zij ontvangen had, nadat zij

naer dat sij voor d’oordeel godts

voor Gods rechterstoel

geweest was.

had gestaan.

Hoe sij meer met godt

Hoe meer zij met

vereenicht was hoe die wonde soeter

God verenigd was, hoe zoeter de wond

reuck gaf. En als sij door menschelijcke

geurde. En als zij door menselijke zwakte
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cranckheijt haer ievers in ontginck soo

ergens haar verplichting niet nakwam, dan

wert sijt altijt aen dat teecken gewaer.

werd zij dat altijd aan dat teken [namelijk
de afname van de geur] gewaar.

En hoemen die doecken

En hoe men de doeken ook
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waste die erop gelegen hadden, men kon

wies die daer op gelegen hadden soo
en
costmen het bloet daer niet uut crijgen.

het bloed er niet uit krijgen.
De doeken met Jacomijnes bloed
gingen tijdens het verlaten van het
klooster in de jaren tachtig
verloren

Van welcke doecken men daar sommige

Sommige van die doeken heeft men lange

langen tijt heeft bewaert maer met

tijd bewaard, maar tengevolge van het

het veriagen der religieusen sijn die

verjagen van de zusters zijn ze verloren

verloren gegaen.

gegaan.
Jacomijne leed soms in het geheim
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hevige pijnen
Sij hadde daer somtijts groote pijn in

Zij had soms enorme verdriet bij de

naer de wercken die sij doen moest dat

bezigheden die zij moest verrichten,

niemen wist dan godt en sij [e]en een

maar niemand wist dat buiten God en een

suster de welcke sij beminden in godt

zuster die zij om God beminde, want verder

anders trock sij haer van alle menschen.

isoleerde zij zich van iedereen.

Jacomijne had een sterke neiging
om te
bidden voor de zielen in het vagevuur

en placht daarvoor zeven missen te horen

Sij hadde een seer groot begeerte om te

Zij koesterde een vurig verlangen om te

bidden voor de sielen

bidden voor de zielen in het vagevuur

int vagevier en daer placht sij voor

en daar placht zij zeven missen

te hooren seven missen ter eeren de

voor te horen, ter ere van de zeven

seven bloetstortingen ons liefs heeren.

bloedstortingen van onze Lieve Heer.

En sij sach somtijts inden geest de sielen

En soms zag zij in de geest de zielen als
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als voncken viers ontrent der

vonken van vuur rondom het altaar, tijdens

consecratien aen den autaer alsmen daer

de consecratie wanneer men daar de heilige

offert de heijlige bloetstortinge Christi

bloedstorting van Christus offert, net of zij

recht oft sij dan daer verlost werden utter

daar dan verlost werden van de martelingen

pijnen des vageviers. Sij hadde wel

van het vagevuur. Zij had goed

gesien wat die arme sielen lijden

gezien wat die arme zielen lijden,

daerom hat sij daer groote minne toe.

daarom had zij grote liefde voor hen.
Jacomijnes engelbewaarder bezoekt

haar vaak en zij stelt hem een vraag
Sij had noch ander groote verlichtingen

Zij had nog andere grote verlichtingen van

van godt want sij dickmael wert besocht

God, want zij werd vaak bezocht door haar

van haren heijligen engel.

engelbewaarder.

Het geschieden eens datse spreckende

Het gebeurde eens, dat zij, toen ze met haar

met haren heijlichen engel onder alle

engelbewaarder sprak, hem onder andere

hem vraechden

vroeg
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wie die menschen waren die sij hadde sien

wie de mensen waren, die zij had zien
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braden aen eenen spit int vagevier

braden aan een spit in het vagevuur boven

aen dat groot vier.

het grote vuur.

De engelbewaarder geeft antwoord
omtrent de levenswijze van geestelijken
Hij antworden dat sijn geweest

Hij antwoordde: “Dat zijn geestelijken

geestelijcke persoonen al en

geweest en hoewel zij geenszins

hebben sij hun in geender manieren

doodzonden hebben begaan, toch

ontgaen in dootsonden nochtans en

hebben zij noch moeite gedaan om

hebben sij hun niet gepijnt met vrees en

God met ontzag en respect te dienen,

met anxt godt te dienen noch te houden

noch om de levenswijze of de geboden

manieren oft insettingen der disciplinen

van de [klooster] tucht te onderhouden;

noch en hebben lijtsaem geweest tot

evenmin waren ze bereid om de stilte en

stilheijt en cilentium.

silentio lankmoedig te aanvaarden.

Sij en hebben hun niet gepijnt te minnen

Zij hebben zich geen moeite gegeven het

die feestelijcke devotie van waken en van

waken en bidden op de heilige dagen lief

gebeden noch die arbeijdelijcke

te hebben, en hebben ook geen moeite

volbrenginge vande salmodien alsoot

gedaan de psalmen te bidden zoals het
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betaemt maer sij hebben meer geweest

hoort, maar zij zijn veeleer nieuwsgierig

curieus wilt overvloedich slaperachtich

geweest, losbandig, gulzig, lui, eerzuchtig;

met teeckenen en met boerden en in

ze zijn er niet voor teruggedeinsd om met

lichtveerdicheden en hebben sij hun niet

wonderlijke verzinsels en met kinderachtig

ontsien te besmetten die puerheijt vander

vermaak de puurheid van hun kloosterlijke

cloosterlijcker professien.

geloften te besmetten.

Die als sij naer die rechtveerdige

Als zij volgens het rechtvaardig

sententie godts de vorseijde pijnen

oordeel van God [door] de voornoemde

sommige lanck en ander cort naer de

pijnen, sommige lang en andere kort naar

grootheijt haerder sonden en gebreken

gelang de grootte van hun zonden

gepurgeert en gesuijvert sijn soo woorden

en gebreken, gelouterd en gezuiverd zijn,

sij geleijt inde stadt der rusten.

worden zij geleid naar het oord van rust.

Amen.

Amen.”

Hier begint de kopiïste een nieuw

hoofdstuk; daarin valt de nadruk op het

lijden van Christus
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Sij seijde eens waert datter eenen

Zij zei eens: “Gesteld dat er

mensch waer die hem den heelen dach

een mens zou zijn die vanwege de

en alle dagen hem uut keeren moest om

gehoorzaamheid de gehele dag en alle

der gehoorsaemheijt

dagen bezig moest zijn
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wil tot uutwendige wercken en alle

met wereldlijke bezigheden en iedere dag

dagen maer een mis en hoorden met

alleen maar een mis hoorde met oprechte

rechter stilheijt sijns herten tussen godt

stilte in zijn hart tussen God en hem en

ende hem en dat lijden ons heeren daer in

daarin [in zijn hart] het lijden van onze

oeffenden allen die misse lanck oft een

Heer overwoog gedurende de gehele mis of

wijle tijts hij mocht dat met sulcken

een deel daarvan, dan zou hij dat met zulke

aendacht doen met eenen crachtigen

aandacht en krachtige toewijding doen,

toekeer al en waer dien tijt niet lanck

ook al duurde het niet zo lang, dat God de

godt soude allen dien dach sijnder herten

gehele dag in zijn hart aanwezig zou zijn.

tegenwoordich sijn. Dit hebben sommige

Dit hebben sommige devote harten

devote herten gedaen en hun isser groot

gedaan en ze hebben er groot

profijt afgecomen in hun sielen.

voordeel voor hun zielen door verkregen.
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Godt heb lof in alles.

God zij in alles geloofd.”

Jacomijne beveelt concentratie
op eeuwige zaken aan
Sij schreef eens beminde wilt u hert op

Zij schreef eens: “Beminde, je moet je hart

eeuwige dingen vestigen want alle

richten op eeuwige zaken, want alle

creatueren veranderen metter tijt.

schepselen zijn vergankelijk.

Luijstert altijt naer dat insprecken godts,

Luister altijd naar de ingevingen van God,

want ist dat gij dat niet en volcht en

Want als je daar geen gehoor aan geeft

dat uutstelt en

en het uitstelt en denkt: ‘Het zal later nog

denckt het sal noch wel weder comen op

wel eens komen en ik zal er dan werk van

een ander tijt en dan sal ickt te werck

maken’, [dan is het] net alsof God op ons

stellen recht oft godt naer ons stont en

stond te wachten met zijn genade totdat het

wachten met sijn gratie tot dat het ons

ons zou schikken. Mensen die zo denken

passen soude. Dese menschen verdienen

verdienen dat hun de gratie afgenomen

dat sij vande gratie berooft woorden en

wordt en dat ze die nooit meer

die nummermeer en vercrijgen.

verkrijgen.

En daerom placht Sint Franciscus

En daarom was Sint Franciscus

altijt stil te blijven staen waer dat hij was

altijd gewoon om stil te blijven staan, waar
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als hij de gratie godts gewaer wert.

hij ook was, wanneer hij de genade van

Daer dat hert becommert

God gewaar werd. Waar het hart in beslag

is metter minnen

genomen wordt door de liefde
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godts daer en can de ijdelheijt geen stadt

tot God, daar kan de ijdelheid geen plaats

hebben. De minne en seet noot tis

hebben. De liefde zegt nooit: ‘Het is

genoech maer aldat sij doet dunck haer

genoeg’, maar alles wat zij doet lijkt haar

luttel sijn.

te weinig te zijn.

Citaat van Sint Bernardus.

Citaat van Sint Bernardus

Daerom seet Sint Bernaerdus

Daarom zegt Sint Bernardus:

en ist geen wonder dat hij blijft in

‘Het is geen wonder dat degene

gebreken die seet het is genoech.

die zegt: “Het is genoeg” in gebreke blijft.’

Reden voor de kortheid van de geboden
Onsen heere seet met corte woorden

Onze Heer zegt in het kort:

mint uwen godt boven al en uwen even

‘Heb je God lief boven alles en

mensch gelijck u selven.

je naaste als jezelf,’ zodat

Om dat niemant onschult en soude

niemand weg kan komen met de
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nemen seggende ick en can die geboden

volgende uitvlucht:

godts niet geleeren om der

‘Ik kan de geboden van God niet

lanckheijt wil.

leren (onthouden) omdat ze zo lang zijn.’

Weg tot de liefde Gods
Om dan te comen totter liefden godts

Om nu tot de liefde van God te komen

soo is ons van noode dat wij dat al uut

is het voor ons noodzakelijk dat

ons sluijten dat de gratie godts van ons

wij ons afsluiten voor alles

verjagen soude en al die liefde uut ons

wat de liefde tot God zou verjagen en

hert verdrijven die de goddelijcke liefde

dat wij alle liefde uit ons hart bannen

hinderen mach. En den mensch moet in

die de goddelijke liefde kan hinderen.

hem selven vergaderen en wesen sijnder

En de mens moet bij zichzelf te rade gaan

eijgender siel ontfermhertich.

en barmhartig zijn voor zijn eigen ziel.

Ende en laten sijn sinnen niet voorts gaen

Hij moet zijn zinnen niet verder laten gaan

int quaet dat sij begrepen hebben maer

in het kwaad, dat zij van plan zijn,

vergaderen die bij de reden.

maar ze beteugelen door het verstand.

Godt die drijft ons tot

God voert ons tot de liefde tot Hem en

sijn liefde en wat is ons liefde bij de sijn.

wat is onze liefde vergeleken bij de zijne?
Liefde tot Jezus is het belangrijkste
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Wien mogen wij de liefde onser herten

Aan wie kunnen wij de liefde van ons hart

beter geven ja vercoopen dan die daer

beter geven, ja verkopen, dan aan Degene,

aldermeest voor gegeven heeft.

die daar het meeste voor gegeven heeft?

Dien minnelijcken Jesum heeft daer

De liefderijke Jezus heeft daar het meeste

aldermeest voor gegeven want hij en

voor gegeven, want

heeft niet eenen druppel

Hij heeft geen druppel
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bloets aen sijn heijlig hert gehouden

bloed in zijn heilig hart behouden,

maer hevet voor ons altemael gegeven

maar hij heeft het voor ons helemaal

en uutgestort. Godt is den rijckxsten

gegeven en uitgestort. God is de meest

coopman die u alderbest vermach te

vermogende koopman, die in staat is je

loonen. Hij heeft om der sielen wil

de hoogste prijs te geven. Hij is omwille

sulcken gewelt gedaen dat hij niet eenen

van de ziel zo opofferend geweest dat

druppel bloets behouden en heeft, maer

hij geen druppel bloed behouden

hij woude ons schencken den lesten

heeft, omdat Hij ons de laatste druppel

druppel van sijn hert. En hij sal noch

van zijn bloed wilde schenken. En

eens gewelt doen en dat sal sijn inden

Hij zal nog eenmaal zijn grote macht tonen,
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dach des oordeels aen allen ondanckbaer

en wel op de Dag des Oordeels

menschen overmits sijn rechtveerdicheijt.

aan alle ondankbare mensen omwille

Hij heeft dat sweert sijnder

van zijn rechtvaardigheid. Hij heeft het

rechtveerdicheijt

zwaard van zijn rechtvaardigheid zo scherp

soo scherp gemaeckt dattet lijf en siel

gemaakt dat het lichaam en ziel samen zal

samen doorsnijden sal.

doorsnijden.
Waarschuwing voor interesse in
onbelangrijke zaken

Ist dat gij geern

Mocht het zijn dat jij graag over

ijdelheijt spreckt en nu maren hoort soo

beuzelarijen spreekt en nieuwtjes hoort,

bedroeft u. Want gij leeft noch al inde

wees hierover dan bedroefd,

natuer en gij verdonckert u verstant van

want jij leeft nog steeds geheel in de wereld

dage tot dage en vergaet

en je verduistert je verstand van dag tot

vander deucht.

dag en gaat te gronde wat de deugd betreft.

Citaat uit de bijbel
Onsen heer seijde tot Moijses ick sien dat

Onze Heer zei tot Mozes: ‘Ik zie dat de

de menschen genegen sijn tot alle quaet.

mensen geneigd zijn tot elk kwaad.’
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Citaat van Sint Bernardus
Sint Bernardus seet oock als ick eenich

Sint Bernardus zegt ook: ‘Zelfs als ik iets

goet doen dat moet met gewelt

goed doe dan doe ik mijn zondige natuur

geschieden.

daarmee geweld aan.’
Citaat van Sint Bonaventura

Sint Bonaventura seet

Sint Bonaventura zegt:

alsoo dick als gij Jesum begeert soo is

‘Zo vaak als jij naar Jezus verlangt,

hij in u hert.

is Hij in je hart.’
Citaat van Sint Augustinus

Sint Augustinus seet

Sint Augustinus zegt:

eer ick sal rusten soo sal ick altoos

‘Voordat ik ga slapen zal ik altijd

ondersoecken

onderzoeken of

mijn begeerten oft die reijn sijn.

mijn begeerten zuiver zijn’.
Dat is voor ons van groot belang.”

En dat is ons van grooten noode.
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Raadgevingen van Jacomijne
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Noch seijde sij soo

Bovendien zei ze: “Iedereen, die slaapt als

wie slapt als men moet saeijen die en

men moet zaaien, vindt geen vrucht als men

vint geen vrucht alsmen maeijen sal.

zal maaien.

Dien slapt alsmen bidden soude dien

Wie slaapt als men zou moeten bidden, die

wort geweigert alsmen geven sal.

wordt geweigerd als men zal geven.

Die oock slapt alsmen geneiren sal die

Wie ook slaapt als men voor zijn

mist alsmen teiren sal.

levensonderhoud moet zorgen, die zal het
mislopen als men zal nuttigen.

Die slapt als men wercken sal die sal

Wie slaapt als men moet werken, die zal

vasten als men eten sal.

vasten als men zal eten.”

Eenen mensch die alleen is die is verlost

“Een mens die ingekeerd is, is verlost van

van drij strijden te weten van hooren

drie aanvechtingen, namelijk door het

van sprecken en van sien en hij en heeft

horen, door het spreken en door het zien
[aanvechtingen die voortkomen uit/gevolg

maer eenen strijt dat is sijn hert wel te

zijn van] en hij heeft maar één strijd,

bewaren.

namelijk zijn hart goed te behoeden.

Merckt dit wel.

Let hier goed op!”

Noch seijde sij het is veel

Bovendien zei zij: “Het is veel vreselijker te
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schrickelijcker te hooren gaet van mij

horen: ‘Ga weg van mij, jij vervloekte, in

gij vermalendijde in dat eeuwich vier

dat eeuwige vuur’, dan alle pijnen, die

dan allen de pijnen die daer woorden

daar worden geleden [te ondergaan].”

geleden. De verdomde sielen souden

“De vervloekte zielen zouden liever

liever hondert dusent mijlen neder dalen

honderdduizend mijl neerdalen in de hel,

inder hellen dan te lijden het verwijt van

dan het verwijt van Jezus’ wonden te

Jesus wonden.

ervaren.”
Overdenk dagelijks het lijden van
hel of vagevuur

Sij schreef eens o mensch gaet toch

Zij schreef eens: “O mens, ga toch iedere

allen dagen eens inder pijnen met u

dag eenmaal in gedachten op in de

gedachten en laet u siel die aenschouwen

kwellingen [van de hel/het vagevuur] en

op dat gij er hier naer niet comen en

laat je ziel die aanschouwen, opdat jij er

moet. Dit hebben veel heijligen gedaen

na dit leven niet komen zal. Dit hebben

religieusen en heijlige mannen en doent

veel heiligen, religieuzen en heilige mannen

noch hedensdaech gelijck tgout

[vroeger] gedaan en ze doen het

gepurgeert woort inden hoven. Alsoo

tegenwoordig nog. Zoals het goud in de

moet de siel oock gesuijvert woorden.

oven wordt gezuiverd, zo moet ook de ziel
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Ten is niet een soo cleijnen woort werck

gezuiverd worden. Er is geen woord, werk

oft gedacht oft het moet hier gesuijvert

of gedachte, hoe gering ook, of het moet

woorden

hier of in het hiernamaals gezuiverd
worden.
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oft hier naermaels. Och wij sullen noch

Och, wat zullen wij toch een grote

soo grooten vroegen hebben van tgene

wroeging hebben over wat wij nu

wij nu niet veel en achten.

nauwelijks van belang achten.
Kom tot inkeer en je zult God vinden

O armen mensch waerom loopttij tot de

O arme mens, waarom loop jij naar

creatueren oft door de creaturen. Gaet in

de schepselen of door de schepping?

u selven en gij sult godt in u vinden. De

Komt tot inkeer en je zal God in jezelf

siel is onbegrijpelijck daerom is sij oock

vinden. De ziel is onbegrensd, daarom is zij

onversadelijck. Wanneer godt den mens

ook niet te verzadigen. Wanneer God de

sijn sonder vergeeft soo verbint hij hem

mens zijn zonden vergeeft, verplicht Hij

tot een eeuwich mishagen.

hem [daardoor] tot een eeuwige afkeer [van
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Doen den

die zonden]. Toen de Heer op aarde

heer op der aerden quamp en vont hij

kwam trof Hij niemand zonder zonde

niemant sonder sonde alsoo is hij

aan, dus is hij gekomen om niemand,

gecomen om niemant belast te laten

die van goede wil is, belast

met sonden die goet van wil sijn

te laten met zonden,

maer hun die af te nemen.

maar die van hen af te wassen.

O alderliefste laet ons toch

O mijn meest beminde, laten wij toch

danckbaer sijn want ist dat wij niet

dankbaar zijn, want indien wij niet

danckbaer en sijn van soo grooten

dankbaar zijn voor zo’n grote weldaad en

weldaet en liefde die hij ons heeft

de liefde die Hij ons bewezen heeft,

bewesen soo sullen wij ons selven in al

zullen wij ons in een al te groot gevaar

te grooten perijckel stecken want hij en

begeven. Want Hij heeft geen voetstap op

heeft niet eenen voetstap getreden opder

de aarde gezet, geen traan gelaten, geen

aerden noch niet eenen traen geweent noch

druppel bloed vergoten en geen klap

eenen druppel bloets gestort noch niet

ontvangen waarvoor hij

eenen slach ontfangen. Hij [en] salder

ons geen strenge rekeningschap zal

ons scherpe rekeninge van eijschen

vragen [als] tegenprestatie voor dergelijke

eender [?] wederloon voor alsoo grooten

grote weldaden.
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weldaden.

Alsoo den mensch godt in sijn hert set

Zoals de mens God in zijn hart plaatst,

alsoo werkt godt int hert des menschen.

zo werkt God in het hart van de mens.

Doen onsen heer geboren lach op der

Zodra onze Heer op aarde geboren was,

aerden doen bekenden sijn siel en sach

kreeg zijn ziel kennis en zag al de

allen die sonden die geschiet waren

zonden, die begaan waren,
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geschieden en noch geschieden

begaan worden en nog begaan

souden.

zullen worden.

Dese sonden drongen hem de tranen uut

Deze zonden drongen Hem de tranen uit

sijn cleijn oochskens en beschreijden die

zijn kleine oogjes en Hij beweende ze [de

bitterlijck.

zonden] bitter.

Eenen mensch mach hem

Een mens moet zich wel zorgen maken, als

wel schroomen die dickmael van godt

hij vaak door God vermaand wordt en

vermaent wort en die godt veel

God hem veel vermogens en veel middelen

bequamicheijt en gereetschap geeft en

tot deugd verleent, terwijl hij die dan

verleent totter deucht en dat soo al laet

helemaal [onbenut] langs zich heen laat
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voorbij gaen. Och wat sal hij den heer

gaan. Och, wat zal hij de Heer antwoorden

antworden inden dach des oordeels.

op de Dag des Oordeels?

Wat sal hij tot sijn onschult nemen.

Wat zal hij als excuus aanvoeren?

O mensch bedenckt dat

O mens, bedenk dat nu, voordat

nu eert wort te laet. De begeerten

het te laat wordt. De begeerten van de ziel

der sielen dat sijn der sielen voeten.

zijn de voeten van de ziel.

Daerom beminde bewaert u hert

Daarom, geliefde, behoed je

en u gedachten en drijft die altoos tot dat

hart en je gedachten

opperste goet. Woont op der aerden en

en leid die altijd naar het hoogste goed.

converseert inden hemel en laet u

Woon op aarde, maar verkeer in de hemel

verstant verlicht woorden doort

en laat je geest verlicht worden door het

overdencken der passien Jesu.

overdenken van het lijden van Jezus.”

Een gedicht is ingevoegd
O mijns herten lief eenich een

“O enig lief van mijn hart

Sonder u soo sprecken alle dingen neen

Zonder U betekenen alle zaken niets.

Aen u alleen blijft mij eeuwich jae

Ik kies alleen voor U, voor altijd,

Vast en anders nergens nae

Zo is het en volstrekt niet anders.

Daerom moeten alle dingen in my

Daarom moeten alle dingen in mij zwijgen
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swijgen.
Op dat swijgen ick dat

Opdat ik dat ene kan verkrijgen.

een mach vercrijgen
Een will ick altijt beminnen

Die Ene wil ik altijd beminnen

Met hert en moet en oock met sinnen

Met hart en gemoed en ook met al mijn
vermogens.

Een eenich een is alle mijn vreucht

Die Ene geeft mij al mijn vreugde

Daer mede wort mijnen geest verheucht

Daarmee wordt mijn geest verblijd.

Een heeft mijn hert also bevaen

Die Ene heeft mijn hart zo vervuld

Dat het eeuwich in mij moet blijven staen

Dat het eeuwig in mij zal blijven bestaan

Mij dwingt oock

Die Ene dwingt mij ook nadrukkelijk
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Een met onderscheyt

Vanwege die Ene

Te vliden om een alle menichvuldicheijt.

Te vluchten uit de menigte.

Dus wil ick al begeven mijn leven lanck

Daarom wil ik mijn leven lang allen
vaarwel zeggen

en hebben een in mijn bedwanck.

En die Ene bevatten.

Wie een begeert in gestadiger maten

Wie die Ene met standvastigheid begeert

Sal hem met een genoegen laten

Zal de wereld tevreden achterlaten.

Want als een niet meer en begeert dan een

Want als je niet meer begeert dan die Ene

Soo ist recht so ick meen.

Dan is dat juist, neem ik aan.
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O nemt nu mijn een dats mij alleen

O neem nu mij helemaal

Daer en is geen ander dat ik meen

Want dat is het enige dat ik wens.

Och laet mij u kiesen

Och, laat mij U aannemen

En niet verliesen.

En U niet kwijtraken.”
De mens moet zich tot God wenden
en niet tot de mensen

Sij seijde noch soo lange als gij u hert

Zij zei eens: “Zolang als jij volhardt

tot de creatueren keert met gewoonten soo

in de gewoonte om je hart tot de

soo en suldij nimmer meer heijmelijck

schepselen te wenden, zolang zal je nooit

met godt woorden.

ofte nimmer intiem met God worden.

Waarschuwing voor het gebruiken van
ijdele woorden en citaat van Sint
Bernardus
Eenen mensch mocht

Een mens kan in staat zijn met een

met sulckenen lust een ijdel woort

dusdanig genoegen een lichtzinnig woord

sprecken dat hij hem daer mede soude

uit te spreken, dat hij zich daarmee in

setten int perijckel van dootsonde.

gevaar van doodzonde brengt.

Aldus als een mensch te vooren dacht.

Zoals een mens van tevoren zou moeten

Ist dat ick dat ijdel wort spreck soo sal

bedenken: ‘Indien ik dat lichtvaardig woord

ick mij selven en d’ander menschen daer

spreek, dan zal ik mijzelf en andere mensen
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mede verijdelen en mij selven

tot iets onbenulligs brengen, me losbandig

dissolluet

gedragen en God daarmee vertoornen.’

maken en godt daer mede vertoornen.

Maar de verleiding is desondanks zo groot

Nochtans is den lust soo groot dat hijs

dat de mens het niet kan laten.”

niet en laet

“De mens spreekt het lichtzinnige woord

hij spreckt dat ijdel woort

toch uit, waardoor hij zich zelf in gevaar

daer mede stelt hij hem selven seet Sint

van doodzonde begeeft”, zegt Sint

Bernaerdus int perijckel van dootsonde.

Bernardus.

De toorn van God zal komen over hen,
die het kwaad niet nalaten
Den toren godts sal comen over alle de

“De toorn van God zal komen over allen die

gene die de waerheijt inder

de waarheid in ongerechtigheid verborgen

ongerechticheijt besloten houden.

houden.

Die houden de waerheijt inde

Degenen die de waarheid in de

ongerechticheijt besloten die vroegens

ongerechtigheid verborgen houden zijn zij,

en vermaningen genoech

die kritiek en vermaningen genoeg
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hebben en nochtans dat quaet niet en

hebben gehad en toch het kwaad niet
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laten.

nalaten.”

Advies voor het beste gebed
Noch seijde sij dat is d’ alderbeste

Verder zei zij: “Het allerbeste gebed is:

gebeth daer men aendachtich

waar men devotie heeft tot God, niet

Is tot godt niet alleen de woorden

door de woorden ten volle uit te spreken,

volcomelijck uut te sprecken maer

maar door [ook] het hele hart tot God te

tgeheel hert tot godt te hebben. Dats

richten. Dat is volmaakt. Een zuiver hart

volmaeckt. Een reijn hert merckt veel

merkt veel dingen op. [Wie] een

dingen. Een onberispelijck leven merckt

onberispelijk [leven leidt], beseft dat er nog

veel berispens in hem selven.

veel bij hem te berispen valt.”

Men moet het kloosterleven lief
hebben
Alsoo lange als wij geen behagen en

“Zolang als wij geen behagen scheppen

hebben in ons professie alsoo lange en

in ons kloosterleven, zolang zal God

sal godt geen behagen hebben in ons

geen behagen scheppen in onze

deuchdelijcke wercken.

goede werken.

Ten is niet genoech dat eenen ondersaet

Het is niet genoeg dat een ondergeschikte

sijnen oversten simpelijck blijdelijck en

zijn overste in alle eenvoud, blijmoedig en

gewillichlijck gehoorsaem is. Hij moet

gewillig, gehoorzaam is. Hij moet
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oock boven allen desen goet gevoelen

ook boven alles een positief gevoel hebben

hebben tot sijnen oversten.

ten aanzien van zijn overste.”

Jacomijnes voornaamste wens
Haer meeste gebeth was altoos een arm

Haar voornaamste wens was altijd een arm,

ootmoedich ongeacht leven te leijden en

ootmoedig, ongeacht leven te leiden en

Jesum haren beminden naer te volgen

Jezus, haar beminde, na te volgen, zo goed

soo sij best cost.

als zij kon.

En sij verweckten haer mede susteren

En zij wekte haar medezusters op tot de

totter liefden godts soo veel als sij cost

liefde voor God, zoveel als zij kon en

en aldus was sij dagelijckx biddende.

zij bad dagelijks als volgt:

Gebed van Jacomijne
O godt stort in mijn binnenste een

“O God, geef mij innerlijk een ellendig

allendich gelaten leven naer uwen

zelfverloochenend leven volgens Uw

alderliefsten wil naer den roep daer gij

allerliefste wil, volgens de roeping waarvoor

mij in hebt vercoren opdat ick

U mij hebt uitverkoren, zodat ik dagelijks

dagelijckx

mijn kruis mag opnemen

mijn cruijs mach nemen en u volgen.

en U volgen.

Maer alleen hout mijnen uutwendigen

Maar houd mijn zichtbare persoon in zulk

mensch in alsulckenen staet en manier

een staat,
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van buijten dat geen mensch mijn leven

dat niemand weet heeft van mijn

en weet noch en bekenne opdat ick

[innerlijke] leven, opdat ik, Lieve Heer,

lieven heer van binnen suijver en puer

innerlijk zuiver en puur tot U

mach tot u comen. Want ick sien dat

mag komen.

die wegen wonderlijck sijn die tot u

Want ik zie in dat de wegen wonderbaarlijk

leijden, gij die daer sijt het opperste goet

zijn, die leiden tot U, die het Hoogste Goed

en den rechten wech des levens.

zijt en de Ware Weg tot het leven.”
Jacomijne isoleerde zich uit angst
bespot te worden

Sij trock haer van alle menschen.

Zij trok zich terug van alle mensen.

Alleenelijck wasser een innige religieus

Er was maar één vrome religieuze, tegen

daer sij vrij tegen was.

wie zij open was.

Sij beminden malcanderen om godt en in

Zij hadden elkaar lief om God en in

godt. Daer waren doen religieusen dies

God. Er waren echter religieuzen,

niet en wouden gelooven datter geschiet

die niet wilden geloven wat er gebeurd was

was en hilden hunnen spot daer mede

en ermee spotten en daarom heeft

en daerom ander heeft sijt self

zij dit geschrift zelf geschreven [maar]

geschreven als oftet aen een gebeurt

alsof het een ander overkomen was
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waer tot troost van veel.

tot troost van velen.

Aandacht voor het lijden van
Jacomijne
Denckt eens bij u selven wat een

Bedenk eens [bij jezelf] welke

gevoelen daer dagelijckx moest

gevoelens er dagelijks in dat hart

sijn in dat hert en nochtans alsoo te

omgingen en dit terwijl ze leefde

wandelen onder een gemeijnte.

in een gemeenschap.

Hoe veel dooden moest sij sterven.

Hoeveel doden moest zij sterven?

Want sij moest dat door

Want zij moest dat wat zij gezien en

bedwanck seggen en heimelijck maken

gehoord had, bedwingen en verheimelijken

dat sij gesien en gehoort hadde daer

aangezien sommige religieuzen daar

haerder sommige soo mede geckten.

zo de spot mee dreven.

Haer groote veranderinge van leven

De grote verandering van haar levenswijze

toonden wel dat het wararchtich was want

toonde wel aan dat het echt was,

sij daer naer meer eenen seraphim scheen

want zij leek meer op een serafijn dan op

te sijn dan eenen mensch.

een mens. Daarom hebben alle

Daerom al diet geloofden en ter herten

die het [verhaal] geloofden en ter harte

namen hevet seer ge-

namen er zeer veel nut van gehad
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profiteert en noch profiteren sal aen allen

met aandacht lezen er nog nut van hebben,
Jacomijne’s dood en het wonder daarna

Sij stierf seer goddelijck int jaer ons

Zij stierf erg godvruchtig in het jaar onzes

heeren 1514. Doen sij ontrent 50 jaren

Heren 1514. Ongeveer vijftig jaar na haar

doot hadde geweest heeft men haer graf

overlijden heeft men, toen men haar

opendoende daer niet gevonden dan

graf opende, daarin niets gevonden dan

schoon groen palmen en eenen seer

palmbladeren en een zeer liefelijke

lieffelijcken reuck. Niet een beentien

reuk. Niet één botje, noch enig teken van

noch eenich teecken van haer lichaem.

haar lichaam [heeft men gezien].

Het welcke getuijcht hebben diet gesien

Zij die dit gezien hebben hebben dit

hebben en de een suster Geertruijt

getuigd en een zekere zuster Geertruida

Matthijs saliger heeft mij dat menige reijs

Matthijs zaliger heeft mij bij menige

vertrocken dat sijt gesien en den reuck

gelegenheid toevertrouwd dat zij

geroken heeft. Godt is wonderlijck en

het gezien heeft en de reuk geroken heeft.

ongrondelijck in sijn wercken. Hij moet

God is wonderbaarlijk en ondoorgrondelijk

van alles en in alles gelooft sijn en inder

in zijn werken. Hij moet voor alles en in

eeuwicheijt woorden.

alles en tot in eeuwigheid. geloofd worden.
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Amen.

Amen.

Jacomijne’s advies aan een religieuze dat
leven in een gemeenschap het beste is
Noch antwoorden sij een religieus eens.

Ook antwoordde zij een religieuze eens:

Daer was een geestelijck persoen die

“Er was een religieuze, die eens klaagde

claechden dese suster eens datse soo

tegen deze zuster dat ze een grote neiging

gequelt wert om haer stede te veranderen

voelde om haar staat te veranderen

en alleen te woonen.

en op zich zelf te gaan wonen.”

Sij antwoorden dien gequelden persoen

Zij antwoordde die gekwelde persoon:

beminde ick bid u seer vrindelijck dat gij

“Beminde, ik verzoek je vriendelijk dat je

u laet leijden van den geest godts.

zich laat leiden door de geest Gods.

Soo en suldij niet dolen en nemt den roep

Dan zul je je niet vergissen en sla acht op

godts waer en blijft in die goede

de roep van God en blijf in de goede

vergaderinge want heeft

gemeenschap, want als
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u godt tot eenen anderen staet geroepen

God je tot een andere staat heeft geroepen,

gij sulter wel toe comen overmits sijn

zul je er wel toe komen door middel van

beleijden. Want die alleen woont die en

zijn leiding. Want wie alleen woont is de
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is de heijlichste niet. Maer ick laet mij

heiligste niet. Maar het komt mij voor dat

duncken dat die gene die staet op een

degene, die streeft naar een algeheel

geheel sterven sijns selfs en die geern

versterven en die gaarne tot volmaaktheid

soude comen tot de volmaecktheijt dat hij

zou geraken, daartoe beter zou komen

daer beter sal toe comen dat hij hem hout

wanneer hij in een gemeenschap leeft, zodat

onder een gemeijnte op dat hij van hun

deze volmaaktheid door hen allen

allen mach geoeffent woorden en alsoo

beoefend kan worden waardoor

mach bekennen sijn cranckheijt.

hij zijn zwakte kan leren kennen.

Wij en souden ons cranckheijt noot soo

Wij zouden ons tekortschieten nooit zo

wel kennen alleen sijnde als onder de

goed kennen wanneer we alleen zijn, dan

menschen.

wanneer we onder de mensen waren.

En daerom ist ons veel profijtelijcker

En daarom is het voor ons veel nuttiger

te sijn onder een gemeijnte om ons

om in een gemeenschap te zijn om ons

selven beter te leeren kennen.

zelf beter te leren kennen.

Daerom en laet ons toch niet lichtelijck

Laten we daarom toch niet lichtvaardig

veranderen ons steden maer ons

van staat veranderen, maar van onze

ongestorven seden. Want woorden wij

hang naar de wereld. Want als

berispt gelastert en geoordeelt oft

wij door mensen worden berispt,
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vervolcht vande menschen wij en

belasterd en geoordeeld of vervolgd,

moeten dat niet vlien.

dan moeten wij dat niet ontvluchten.

De ware deugd moet altijd lijden
Want de warachtige deucht moet altoos

De ware deugd moet altijd lijden,

lijden denckt ick en ben niet beter dan

denk ik en ik ben niet beter dan mijn

mijnen heer die soo vervolcht en gelastert

Heer, die zo vervolgd en belasterd werd.

wert. Och laet ons aen sien dat vaderlijck

Och, laat ons het vaderlijke liefdevolle

minnelijck hert dat soo ontsloten is uut

hart zien, dat zo ontsloten is en

welck dat gevloten is dat begeerelijck

waaruit het vurig roepen en het grote

roepen en groot verlangen onser vaderen

verlangen van onze vaderen en profeten

en propheten. en een van

gestroomd is.

Godt is

God is [namelijk]
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mensch gewoorden en een vanden

mens geworden en [zelfs] één van de

alderminsten die hooge almachticheijt en

allergeringsten [onder de mensen]; de hoge

die hooge mogentheijt tot soo dieper

almacht en de hoge mogendheid [van God]
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nederheijt.

[zijn] tot zulk een diepe nederigheid

[neergedaald].
Och wie mach dit bedencken

Och, wie kan hieraan denken

die niet en smilt van minnen. Hij en eijst

zonder te smelten van liefde. Hij eist niets

anders niet van ons dan minne en

anders van ons dan liefde en dankbaarheid.

danckbaerheijt. Maer wij sijn soo cranck

Maar wij zijn te zwak in de liefde om iets

inder minnen om wat te lijden voor hem

voor Hem te lijden, die zoveel voor ons

die soo veel heeft geleden voor ons. Och

geleden heeft. Och, laten wij hem navolgen

laet ons hem naer volgen en soecken een

en ernaar streven om een gekruisigd leven

gecruijst leven te leijden van buijten en

te leiden, zowel uiterlijk als innerlijk,

van binnen ons selven verloochenen

onszelf te verloochenen omdat wij weten

om dat wij weten dat godt daer groote

dat God daaraan een groot genoegen

genucht in heeft en dat het hem

beleeft en dat het hem uitermate

uuttermaten aengenaem is. Al en hadde

aangenaam is.

den mensch anders geen leeringe als het

Al had de mens geen onderricht

leven van onsen salichmaker

dan het leven van onze Zaligmaker,

het waer genoech.

het zou genoeg zijn.

Want het is vol van deuchden vol minne

Want het is vol deugden, vol liefde, vol
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vol gehoorsaemheijt vol stantvasticheijts.

gehoorzaamheid, vol volharding.
Advies om Christus het beste na te
volgen

Den alderprofijtelijckxsten wech is den

De meest lonende weg is de weg des Heren,

wech des heeren die hij ons voor heeft

die Hij ons voorgegaan is.

gegaen. En om dien wel te volgen soo

En om die te volgen moet men een

moetmen hebben een simpel hert.

eenvoudig harthebben.

Dat is alle dingen goet en quat

Dat betekent alle zaken, goed en kwaad,

nemen al van godt en al wat ons

accepteren van God en [bij] alles

overcomt dencken dattet godt ons

wat ons overkomt bedenken dat God het

doet en dat ontfangen van godt als

ons aandoet en het aanvaarden van God als
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voor een sonderlinge gifte. Daerom en sijt

een bijzondere gift. Wordt daarom nergens

in geen dingen verslagen geturbeert noch

verslagen, verstoord of ontmoedigd,

cleijnmoedich maer betrout inden heer

maar vertrouwt op de Heer.

altijt. Siet dat gij hem simpel dint ende en

Zorg dat jij Hem eenvoudig dient en

wilt niet veranderen u steden maer vliet u

verander je staat niet, maar
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ongestorven genegentheden en verandert

ontvlucht jouw aardse verkleefdheid en

u selven u selven brekende onder alle

verandert jezelf, maak je klein onder

creatueren naer mate en rechte

alle schepselen, betamelijk en met een juist

bescheijdentheijt alsoo

onderscheidingsvermogen voor zover daar

ver als lust en sinnelijckheijt daer

lust en zinnelijkheid in gezocht zouden

in gesocht soude woorden. Worpt al u

worden.Werp al je zorgen op de Heer, Hij

sorgen inden heer hij en sal u niet laten.

zal je niet verlaten.

Het moet wat suer worden maer die

Het moet wat zuur worden, maar de liefde

minne salt al versoeten en den vrede des

zal alles zoeter maken en de vrede van het

herten sal u leeren smaken hoe soet dattet

hart zal je leren hoe zoet het is de Heer

is den heer te dienen en sijnder liever

te dienen en zijn lieve Moeder Maria en Sint

moeder Maria en sint Anna.

Anna.”

Noch seijde sij tegen de temtatie van

Bovendien zei ze: “Tegen de verleiding van

cleijnmoedicheijt en is niet beter te raden

kleinmoedigheid is niets beters aan te raden

dan alleen in godt ons betrouwen te

dan alleen op God te vertrouwen.

setten.

Voorbeeld van iemand die de duivel
weerstond
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En wanneer ons den vijant raet oft

En wanneer de duivel ons aanraadt of

te vooren brengt ons goet opset te laten

suggereert om onze goede voornemens na te

en als hij ons ingeeft dattet ons niet

laten en als hij ons ingeeft dat het ons niet

helpen en sal wat penitentie dat wij doen

zal helpen wat voor boete dan ook te doen

om totter eeuwiger salicheijt te comen de

om de eeuwige zaligheid te verwerven en de

werelt en ons ouders gelaten te hebben

wereld en onze ouders achtergelaten te

om godts wil

hebben om Gods wil,

soo sullen wij hier in doen

dan zullen wij hier

gelijck eenen minnaer godts dede

doen zoals een minnaar van God deed,
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die hier mede vanden boosen vijant

die hiermee door de boze vijand innerlijk en

aengevochten wert van binnen en van

uiterlijk verleid werd, want de duivel kwam

buijten want den duvel quamp als een

in de gedaante van een mens tot hem.

mensch tot hem. Hij seijde den duvel

Hij zei tot de duivel:

ick wil al de dagen mijns levens mijnen

‘Ik wil alle dagen van mijn leven mijn

heer getrouwelijck dienen op dat ik hem

Heer trouw dienen opdat ik hem dankbaar
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danckbaer mach sijn van sijn gaven

kan zijn wegens de gaven, die Hij mij

die hij mij verleent heeft en noch

verleend heeft en nog dagelijks

dagelijckx verleent.

verleent.

Al wilt hij mij dan verdommen dat sijnen

Ook al zou Hij mij dan willen verdoemen,

alderliefsten wille geschiede in mij maer

dan moge zijn allerliefste wil in mij

met mijnen wil en sal ick mij noot van

geschieden, maar uit vrije wil zal ik mij

hem scheijden oft godt laten te dienen al

nooit van Hem afkeren of nalaten God te

wist ick van nu af aen dat hij mij soude

dienen, zelfs indien ik van nu af aan zou

verdommen. En dat grondich seggende

weten dat Hij mij zou verdoemen.’ En toen

soo verdween die temtatie en den

hij dat met volle overtuiging gezegd had,

temteerder en hij hoorden daer

verdwenen de verleiding en de verleider en

naer een stemme godts tot hem

hij hoorde daarna een stem van Godswege

seggen

tot hem zeggen:

het was den duvel die u dat riet om u van

‘Het was de duivel, die je aanried om je van

mij te trecken en tot cleijnmoedicheijt te

mij af te keren en tot wanhoop te brengen en

brengen en alsoo u goet opset achter te

aldus je goede intentie te laten varen en het

laten en die antwort die gij den vijant

antwoord, dat jij de duivel gaf, is Mij

gaeft is mij aengenamer dan allen u

aangenamer dan al de goede
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goede wercken die gij in u leven oijt

werken, die jij in je hele leven verricht

gedaen hebt.

hebt.’
God is makkelijk te verzoenen door
je niet door de duivel te laten verleiden

Nu laet ons dan aenmercken hoe

Laten wij nu opmerken hoe getrouw God is

getrouw dat godt is en hoe goet dat hij te

en hoe goed hij tot verzoening te brengen is.

paeijen is. Daerom en laet u noot

Daarom laat je nooit misleiden noch

bedriegen noch verleijden noch van uwen

verleiden, noch van je goede wil of

goeden wil oft opset trecken maer hoe

voornemen afbrengen, maar hoe traag of

traech oft hoe lauw gij u

hoe lauw jij jezelf ook
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gevoelt oft hoe dor van herten gaet

voelt, of hoe dor van hart [jij bent], ga hoe

ommers vast voorts inden rechten wech

dan ook gestadig voorwaarts op de juiste

godts. Al waert oock dat u docht dat gij

weg van God.

waert als eenen steen nochtans en laet u

Al zou het zijn dat jij dacht dat je als een

vanden boosen vijant niet bedriegen om te

steen was, laat je desalniettemin niet door de

laten u goede gewoonte en uwen goeden

boze vijand bedriegen om jouw goede

wil achter te stellen.

gewoonte en jouw goede wil op te geven.
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Want hier om ist den vijant al

Want hierom is het de duivel te doen,

gedaen om

[namelijk] om ons af te brengen van

ons te trecken uutten wech godts.

de rechte weg van God.
Waarschuwing om je niet te veel
zorgen te maken over de biecht

Oock bid ick u beminde en sijt niet seer

Ook dring ik er bij je op aan, beminde, tob

begaen met uwer bichten dat gij eens wel

niet onnodig over je biecht, als je ooit

gebicht hebt met eenen goeden wil om die

gebiecht hebt met goede wil om de zonden

sonden te laten en met goet berouw oft

na te laten en met groot berouw of minstens

ten minsten met berouw des herten.

met berouw in het hart.

Dat is dat het ons leet is dat het berouw

Hoewel het ons onaangenaam is

niet grooter en is.

dat het berouw niet groter is,

Aensiet hoe goet hij te versoenen en te

houd in het oog hoe goed hij te

betalen is veel beter als eenen keijzer

verzoenen en te voldoen is, veel beter

betalen is veel beter als eenen keijser

dan een keizer of prins van deze wereld.

oft prins deser werelt.
Het is des vijants raet

Het is de raad en ingeving van de duivel om

en ingeven van niet

niet tevreden te zijn over je biecht, om je
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te vreden te sijn van

kostbare tijd daarmee [namelijk met

sijnder bichten om sijnen edelen tijt

nodeloos tobben over de biecht] te

te verquisten.

verspillen.

Hoe den mensch meer in hem selven

Hoe meer de mens zichzelf onderzoekt,

ondersoeckt haer hoe daer meer

hoe meer zinnelijkheid en genoegen

sinnelijckheijt en genuchte in gelegen is

daarin gelegen is op velerlei

en dier is in meniger wijs.

wijzen.

Ick soude meijnen vontmen eenen mens

Me dunkt dat als er iemand op de wereld

ter werelt die gequelt heeft geweest met

bestond, die getobd heeft over biechten

bichten dat hij die niet wel en dede

omdat hij dat niet goed deed, ik dat

ick houde dat ickt ben.

[mens] ben.

En ick hebt soo ondervonden dat ick wel

En ik heb ondervonden dat ik wel kan

der seggen dat het al uut eijgen soecke-

zeggen dat het
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lijckheijt comt en uut eijgen sinnicheijt

voortkomt uit zelfzucht en eigenzinnigheid

en dat den mensch hem niet en geeft tot

dat de mens zich niet overgeeft aan

sterven en tot verwinnen sijns selfs.

versterving en tot overwinning van zichzelf.
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Wij moeten op ons sterven voorbereid
zijn
Och hoe genuchelijck salt ons wesen

Och, hoe aangenaam zal het voor ons in het

inde ur van ons doot dat wij ons hebben

uur van onze dood zijn dat wij ons hebben

gegeven tot sterven en ons op sterven geset

overgegeven aan sterven en ons op sterven

hebben.
voorbereid hebben.
Daerom wat gij doet soo set u tegens

Daarom, wat je [ook] doet, zet je af tegen

veel bichtens oft ondersoekens dan

teveel biechten of zelfonderzoek, maar

hout u goede gewoonte en bicht cort

houd je goede gewoonten en biecht kort

en recht uut en set op altijt u sterckelijck

en oprecht en neem je altijd voor jezelf

te beteren en u voor merckelijcke sonden

krachtdadig te verbeteren en je voor

te wachten. Ende en doet geen sonde al

ernstige zonden te behoeden. En bega geen

willens hoe cleijn die oock sij

zonde uit vrije wil, hoe klein die ook zou

en vliet die steden of persoonen daer

zijn, en vermijd de plaatsen of personen

gij meijnt verleijt te woorden.

waar je meent verleid te worden.

Want wij moeten de oorsaecken

Wij moeten de oorzaken vermijden,

vlien want sij en sullen ons niet vlien

want zij zullen ons niet uit de weg gaan,
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en den duvel sal altijt uut sijn om u

En de duivel zal er altijd op uit zijn om je te

in lagen en listen te leggen om ons

belagen en te verstrikken om ons weg te

te trecken vanden wech der salicheijt.

voeren van de weg van de zaligheid.

Och laet ons in tijts vlien en ontsien

Och, laat ons op tijd vluchten en vrezen,

want den tijt is hier cort.

want de tijd is hier kort.

Dien God altijd blijmoedig
Dint godt altijt met blijder herten want

Dien God altijd met een vrolijk hart, want

den blijden gever heeft godt lief. Tis beter

God heeft een blijde gever lief. Het is beter

wat te blij dan te swaermoedich.

wat te blij dan te neerslachtig [te zijn].

Mint onbekent te sijn en ongemerckt in

Stel het op prijs onbekend te zijn en niet

alle goede saecken noch en hebt geen

opgemerkt te worden bij alle goede daden,

sonderlinge wijsen noch teeckenen van

en vertoon bovendien geen bijzondere

heijlicheijt over u maer goede gemeijn

manieren en tekenen van heiligheid, maar

manieren hout onder u gemeijnte.

gedraag je normaal in je gemeenschap.

Sijt een

Wees voor
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igelijck minnelijck en gedinstich diet

een ieder, die het nodig heeft, vriendelijk en

behoeft en onderhout altoos de deucht

gedienstig en onderhoud altijd de deugd

van liefden en hebt medelijden met alle

van de liefde en heb medelijden met alle

menschen die in lijden sijn. Weest toch

mensen, die lijden. Wees toch ootmoedig

ootmoedich van herten en staet altoos soo

van hart en gedraag je altijd zodanig dat je

dat gij liever eens anders sin doet en hun

liever de zin van een ander doet en

goetduncken volcht dan dat gij wilt dat

hun wens volgt, dan dat jij wilt dat men

men u volge in eenige dingen. Sijt innich

je in enige zaken volgt. Wees van binnen

en devoet bij u selven totten heer uwen

innig en devoot ten opzichte van de Heer je

godt en dint hem getrouwelijck en al dat

God en dien Hem getrouw en doe alles wat

gij doet oft laet doet dat tot sijnder eeren

je doet of laat, tot zijn eer en glorie,

en glorien alsoo dat u meijninge altijt

zodanig dat je streven altijd op God gericht

godt sij. Want naer de meijninge sal dat

is. Want naar de intentie zal het werk

werck geloont woorden en niet naer de

beloond worden en niet naar de grootte van

grootheijt vant werck. Als gij alleen sijt

het werk. Als je alleen bent, heb dan een

dan hebt devote manieren die u hert tot

vrome instelling, die de macht geeft je

godt mochten verwecken en trecken.

hart tot God te richten en te voeren.

En dan claecht uwen beminden allen u

En klaagt aan je Beminde al je armoede
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armoede en uwen noot en bidt hem om

en je nood en bid Hem om genade.

gratie. Hij en sal u niet laten want hij

Hij zal je niet verlaten, want Hij heeft je in

heeft u sonderlinge uutvercoren tot eenen

het bijzonder uitverkoren tot een bijzondere

sonderlingen staet der deuchden.

staat van deugden.

Alsoo ver als gij dat insprecken godts en

Wees bewust van al je actieve en

uwen roep waer nemt nemt u selven waer

passieve aandoeningen overeenkomstig de

van al dat uut oft in u gaet en sterft u

mate waarin je ontvankelijk bent voor de

sinnelijcke affectie en natuer.

inspiratie van God en je roeping en
dood de zinnelijke affectie en natuur.

Merckt wel wat godt in u spreckt en wat hij

Merk goed op wat God in je spreekt en wat Hij

van u gedaen wil hebben en geeft hem

wil dat je doet en geef hem gelegenheid

plaets om in u te wercken en be-

om in je te werken en
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trout hem alle goet want hij en sal u niet

verwacht al het goede van Hem en Hij

bedriegen ist dat gij hem getrouw blijft

zal je niet teleurstellen. Indien jij Hem

soo en suldij inder eeuwicheijt niet van

trouw blijft, zul je in eeuwigheid

hem gescheijden woorden. Hij can u

niet van Hem gescheiden worden. Hij alleen
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alleen helpen als u alle menschen sullen

kan je helpen als alle mensen je in de

begeven. En al dat inde werelt leeft

steek zullen laten. En alles wat in de wereld

bewijst hem dickmael teeckenen van

leeft bewijst Hem vaak tekenen van liefde.

liefde. En geeft u tot corte virige

En neem de gewoonte aan van korte vurige

gebedekens diemen geschutten heet met

Gebedjes, die men schietgebeden noemt,
met

een diep versuchten om bij hem te sijn en

een diep verlangen om bij Hem te zijn en

om sijn met hem te sijn.

om met Hem te zijn.

Och nemt toch den tijt nauw waer ter

Och, gebruik toch nauwlettend de tijd,

wijlen hij u gegunt is.

zolang dat je gegund is.

Den tijt sal noch comen dat gij dien sult

De tijd zal nog komen dat jij die terug

begeeren en ten sal u niet mogen

zult willen hebben, maar dat is dan voor jou

gebeuren gelijck ick wel heb

onmogelijk, zoals ik wel heb ervaren.

ondervonden.
Stelt tijdens je lijden je hoop op de

Heer
In allen u lijden soo

Neem je toevlucht tot Hem tijdens al

vliet tot hem en omvat den boom des

je lijden en omarm de boom van het
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cruijcen en set al u hoep in hem. Rust

kruis en stel al je hoop op Hem. Rust

altijt in sijn heijlige wonden en oeffent u

altijd in Zijn heilige wonden en verdiep je

altijt inde passie Christi. En ick bid u soo

altijd in de Passie van Christus. Ik bid je zo

hertelijck als ick mach dat gij geenen

hartelijk als ik maar kan, dat jij geen dag

dach voorbij en laet gaen gij en oeffent u

voorbij laat gaan zonder je met devotie te

inde passie met aendacht oft en cont gij

verdiepen in de Passie [van Christus] en als

niet gedencken soo overleest die toch een

jij dat niet uit je hoofd kent, lees die

ur oft een mis lanck. Ist dat gij dat doet

dan toch een uur of een mis lang. Als

een jaer lanck en niet eenen dach achter

jij dat een jaar lang doet en niet één dag

en laet ick derf u wel versekeren en niet

overslaat, ook ingeval je daar maar

en laet hoe lauw oft hoe dor datge sijt dat

weinig neiging toe voelt, dan durf

gij won-

ik je wel te verzekeren dat jij op een
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derlijck een ander gevoelen sult hebben

wonderlijke manier een nieuwe ervaring op

inder liefden godts.

zult doen van de liefde van God.

Dat doende soo sal u allen arbeijt licht

Als jij dat doet zal je arbeid licht worden,
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woorden alle lijden soet naer de reden

alle lijden zoet overeenkomstig Gods wet,

allen armoede rijckdom alle versmaetheijt

alle armoede rijkdom, alle verachting eer,

eer allen menschelijcken oft engelschen

alle troost van mensen en engelen een

troost een verswarenis.

benauwenis.

Want wij en soecken int cruijs niet den

Want wij zoeken in het kruis niet de engel of

engel oft den mensch maer den coninck

de mens, maar de Koning van de engelen en

der engelen en den schepper en verlosser

de Schepper en Verlosser van de mensen.

der menschen.
Sijt toch altoos simpel gehoorsaem

Wees toch altijd eenvoudig gehoorzaam,

hoe seer het tegen uwen sin

hoe zeer het tegen je gemoed of devotie is,

oft devotie is want dat is de beste en godt

want dat is de beste en voor God

aengenaemste devotie gelijckt dickmael

aangenaamste devotie, zoals het vaak door

van godt is vertoont.

God is geopenbaard.”
Een nieuwe religieuze wordt vermeld

Hier heeft eens geweest een religieus

Hier is eens een religieuze geweest,

die hadde godt wel acht jaren

die God gedurende acht jaar vaak

dickmals gebeden om hem eens

gebeden heeft om Hem een keer te zien

te sien in sijn kintsheijt als een cleijn

in zijn kindsheid als een klein kindje.
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kindeken. Soo ist gebeurt dat sij op

Toen is het gebeurd op een zaterdag, toen

eenen saterdach naer den koor comende

zij van het koor kwam naar haar cel, dat zij

op haer celle heeft wederom seer

opnieuw zeer vurig begon te bidden om

virichlijck beginnen te bidden het gene

datgene wat zij zo lang aan haar Bruidegom

sij soo lanck van haren bruijdegom

had gevraagd.

versocht hadde. Doen heeft sij haer oogen

Toen heeft ze, toen zij haar ogen opsloeg, in

opslaende in eenen hoeck van haer celle

een hoek van haar cel een klein kindje zien

een cleijn kindeken sien staen. Maer

staan. Maar onmiddellijk daarop werd er

terstont werter een teecken gedaen daer

een teken gegeven dat zij moest komen om

sij moest comen omt gemeijn werck te

gemeenschappelijk werk te volbrengen.

volbrengen. Doen seer bedroeft

Toen, terwijl ze erg bedroefd werd, zei zij:

werdende heeft geseijt o heere ick heb

“O Heer, ik heb
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u soo lanck gebeden om u eens te sien o

U zolang gebeden om U eens te zien, o zoet

soet kint Jesus en moet ick u nu soo

kindeke Jezus, en nu moet ik U

terstont verlaten. Ick sal gaen

onmiddellijk verlaten. Ik zal gaan, [en]

gehoorsaem sijn om uwen twil maer ick

gehoorzaam zijn om Uw wil, maar ik
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bid u verbeijt mijns. En dat met een

verzoek U, wacht op mij.” En terwijl zij het

simpel eenvoudicheijt seggende en alsoo

met een oprechtheid van gemoed zei, is zij

doende is gegaen metten lichaem maer

met haar lichaam gegaan, maar heeft haar

haer gedachten daer latende is naert

geest daar achtergelaten en is zij na het

volbrengen des werckx terstont wederom

volbrengen van het werk direct

gekeert en opendoende de deur van haer

teruggekeerd. En toen zij de deur van haar

celle quamp haer tegen sulcken

cel opendeed, kwam haar zulk een

onsprekelijcken licht dat sij daer niet en

onbeschrijfelijk licht tegemoet, dat zij er

cost in sien maer van haren bruijdegom

niets in kon zien, maar omdat zij door Haar

versterckt sijnde is ingegaen.

Bruidegom gesteund werd, is zij naar

Ende en heeft nu geen cleijn kindeken

binnen gegaan. En zij heeft nu geen klein

gevonden maer eenen volmaeckten

kindje aangetroffen, maar een volmaakte

uuttermaten schoonen jongelijck.

buitengewoon mooie jongeling.

En ter aerden vallende heeft geseijt

En ter aarde vallende heeft zij gezegd: “O

o heere hoe sijt gij in soo corten tijt

Heer, hoe bent U in zulke korte tijd zo

soo verandert. Den jongelijck seijde

veranderd?” De jongeling zei:

o mijn lieve bruijt dat heeft u simpel

“O mijn lieve bruid, dat heeft je

gehoorsaemheijt gedaen. En daer mede

eenvoudige gehoorzaamheid gedaan.” En
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verdweent uut sijn haer oogen maer

daarmee verdween Hij uit haar ogen, maar

niet uut so haer hert.

niet uit haar hart.

De mens ontvangt voor de minste
versterving een onuitsprekelijk groot
loon
Noch seijde sij dat de glorie godts soo

Toen zei ze dat de glorie van God die een

groot was oft is die eenen mensch

mens ontvangt voor de geringste

ontfangt voor het alderminste sterven

versterving, die hij om wille van God doet,

dat hij om godt sterft dat dat geen tonge

zo groot was of is dat geen tong het zou

en soude connen uutspreken noch hert

kunnen uitspreken, noch een hart het zou

bedencken noch hant gecleet schrijven

kunnen begrijpen, noch een hand het

noch Maria de heijlige moeder godts

schrijven, noch Maria, de heilige Moeder

noch geen ene heijligen en souden dat

van God, noch een heilige, niemand zou` dat

niemant connen uutsprecken die

kunnen uitspreken, die
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noch metten lichaem vereenicht is. En

noch met het lichaam verenigd is. En

niemant en cant gelooven noch en sout

niemand kan het geloven, noch zou het

willen gelooven diet niet gesien noch

willen geloven, die het niet gezien, noch
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geproeft en heeft. Ja de glorie is soo

geproefd heeft. Ja, de glorie is zo groot, die

groot die een siel boven een ander sal

een ziel boven een andere zal hebben, die

hebben die wat meer geleden heeft oft

wat meer geleden heeft of wat meer

haer wat meer verstorven heeft hoe

verstorven heeft, hoe gering het ook zij, of

cleijn het oock sij oft eenen Ave Maria

zij een Ave Maria meer gelezen heeft, of een

meer heeft gelesen oft een goede

goed verlangen meer heeft

begeerte meer heeft gehadt als een ander.

gehad dan een ander.

Die blijschap is soo onpeijselijck groot

Die blijdschap is zo ondenkbaar groot, dat

dat die gene die dat gesien heeft geern

degene die dat gezien heeft, daarom zou

daerom soude willen lijden al datter

willen lijden al wat er geleden zou kunnen

geleden soude connen woorden tot den

worden tot op de dag van het Laatste

dach des oordeels toe.

Oordeel.

Ja de glorie is soo onpeijselijck dat al

Ja, de glorie is zo onbegrijpelijk, dat al zou

waert dat eenen mensch alleen allen de

het zijn dat een mens alleen al de

natueren te samen

kenmerkende eigenschappen tezamen

hadde te verwinnen en al dat lijden

had te overwinnen,

daer toe van binnen en van buijten dat

en al dat lijden daarbij van binnen en van

alle menschen oijt gehadt hebben en noch

buiten dat alle mensen ooit ondergaan
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hebben sullen totten eijnde des werelts

hebben en nog zullen ondergaan tot het

toe soe en mocht dien eenen mensch

einde van de wereld, die mens zou niet

niet verdienen eenen oogenblick tijts

verdienen een ogenblik de minste glorie en

de minste glorie en blijschap te

blijdschap, die in de hemel is, te

aenschouwen die inden hemel is.

aanschouwen.

Daerom sal den mensch geern sijn natuer

Daarom zal de mens gaarne zijn aard

leeren sterven en verwinnen en strijden

leren versterven en krachtig overwinnen

vromelijck anders sal hijt eeuwelijck

en strijden, anders zal hij het eeuwig

beclagen.

betreuren.

Een refrein van Jacomijne is ingevoegd
Een weijnich refereijn van haer gemaeckt.

Een klein refrein, dat door haar gemaakt is:
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Die op lanck leven stelt al sijn hopen.

Degene, die op een lang leven al zijn hoop stelt,

Al heeft hij van sijn contientie nopen

Al is hij door zijn geweten aangespoord [tot
inkeer], hij geeft er geen gevolg aan, maar

hij en volchtse niet maer laetse ontwaeijen

laat ze onbenut.
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Aenhoorende die lesse vander craeijen

Luisterend naar de lering van de kraaien

Die al roept cras cras morgen morgen

die aldoor roepen: “cras, cras, morgen,
morgen,”

niet wetende hoe lanck hem godt sal

onwetend hoe lang God hem uitstel zal

borgen.

geven.

Want die nu leeft mach morgen een lijck

Want wie nu leeft kan morgen een lijk zijn.

sijn.

En die nu schoon is mach mergen slijck

En die nu mooi is kan morgen slijk zijn.

sijn.
Vliet blame en schande waer dat gij

Ontvlucht blaam en schande waar dat je

meucht

kunt,

maer om quaeij tongen en laet geen

maar laat geen deugd na om boze tongen.

deucht.

Te lichtelijck te gelooven en was noot

Te snel [kwaadsprekerij] te geloven was

goet.

nooit goed.

Elck sal hem dan wachten is hij vroet

Een ieder zal er voor oppassen, als hij wijs is

en noode hooren achter rugge sprecken

en liever niet luisteren naar roddel,

besonder van dooden dies niet en vreken.

in het bijzonder over doden, die niet kunnen
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protesteren.
Geen quade tonge en salmen opvoeden

Geen boze tongen zal men voedsel geven,

maer hem daer voor als draken hoeden.

maar zich daar tegen als voor draken hoeden.

Alst oorber is de waerheijt belijden.

Als het nuttig is [zal men] de waarheid
belijden.

En stelt anxt sorgen en vaer besijden.

En zo angst, zorgen en vrees opzij zetten..

Waecht u gij jongers vander werelt

Hoed je, jullie jongelui, voor de vreugde

vreucht.

van de wereld,

die lange berout en weijnich verheucht.

die lang laat berouwen en weinig vreugde
biedt.

In alle dingen soo hout mate

Houd dus in alles maat,

op datge niet en verdint datmen u hate.

Zodat je niet verdient dat men je haat.

Wacht u voor tgene u mach schaden

Pas op voor hetgeen je kan schaden

en doet geen dingen onberaden.

en doe geen dingen ondoordacht.

Verkiest gij imant voor uwen vrint

Kies je iemand als je vriend,

maeckt dat gij hem eerst wel kint

Zorg dat jij hem eerst goed kent,

op dattet u naermaels niet en berout

zodat je het nadien niet berouwt,

dat gij hem te veel hebt betrout.

dat jij hem teveel hebt [toe]vertrouwd.
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Want menschelijcke liefde des vroet sijt

Want menselijke liefde, [weet dit],

en blijft niet in een wesen altijt.

blijft niet altijd standvastig.

Want sij mindert oft sij wast

Want zij vermindert of zij vermeerdert;

alle herten en sijn niet op een gepast.

alle harten komen niet overeen.

Daerom en maeckt u nauste niemant cont

Daarom vertel niemand je intiemste
aangelegenheden,

men vint soo menigen ontrouwen gront.

men vindt zo menige onbetrouwbare inborst.

Al ist dat sommige lachen met eenen

Al is het dat sommigen iemands vreugde
delen,

sij en souden ter doot niet mede weenen.

zij zouden niet ook treuren bij zijn dood.

Hout dien altijd voor uwen vrint

Beschouw altijd hem als je [ware] vriend,

die u in noot getrouwelijck dint.

die je in nood getrouw bijstaat.

Nochtans en laet u niet ten volle kennen

Laat je desondanks niet ten volle kennen,

want uwen vrint mach hem noch anders

want je vriend kan van mening

versennen

veranderen

en als hem u saecken al waren cont

en als al je zaken hem bekend waren,
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soo waerdij gevangen van hun t’alter

dan zou je ten allen tijde hun gevangene

stont.

zijn.

En hoe seer het u naer beroude

En hoezeer het je nadien berouwde,

gij moet blijven in sijn gewoude.

jij moet in zijn macht blijven.

Hierom voorsiet dat u naermaels mocht

Bedenk dus van tevoren wat je later zou

berouwen

kunnen berouwen

ende en wilt het nauste uus herten niet

en wil hem het diepste van je hart niet

betrouwen

toevertrouwen,

soo suldij in vrijheijt altijt staende wesen.

zo zul je altijd je vrijheid behouden.

Weder sij u laten en ontgaen naer desen

Ingeval zij je in de steek laten en zich
verwijderen

en al mochten sij u wat tijts onderstaen

en al zouden zij je gedurende een tijd bijstaan,

met lanckheijt van tijt mochtet vergaen.

op de lange duur zou deze bijstand kunnen
ophouden.

Hierom hout gij aen igelijck trouwe

Let op de trouw van een ieder,

dat en sal u inder eeuwicheijt niet

dat zal je in de eeuwigheid niet berouwen.

berouwen.
Voormaels was trouwe ter werelt groot

Vroeger was trouw in de wereld groot,
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nu en vintmen geen cleijn noch groot.

nu vindt men er geen, klein noch groot.

Voortijts en sloetmen voor vrinden geen

Vroeger weigerde men voor vrienden geen

broot

brood,
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nu is compassie heel uutten lande bloot.

nu is het medelijden geheel uit het land.

Al regeert spijt en nijt in allen hoven.

Nu regeert spijt en nijd overal.

Voortijts hiel elck wel sijn beloven.

Vroeger hield een ieder goed zijn belofte.

Voortijts en preesmen geen pratijcken.

Vroeger prees men geen oneerlijke handelingen.

Nu hantteertse geestelijcke en werelijcken.

Nu hanteren geestelijken en wereldlijken ze.
Een opmerkelijk voorbeeld wat heeft
plaats gevonden in de cisterciënzer orde

Een seer merckelijck exempel schrijft sij.

Een zeer opmerkelijk voorbeeld beschrijft

Daer was eenen broeder van sint

ze. Er was eens een broeder van de orde van

Bernaerdus oorden die hem openbaerden

Sint Bernardus, die na zijn dood aan zijn abt

aen sijnen abt naer sijn doot met grooten

met een grote stank kenbaar maakte,

stanck seggende dat hij eeuwelijck

dat hij voor eeuwig verdoemd was, en wel

verdomt was en dat om vier punten.

om vier punten.
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Dat eerste was om sijnen achterclap.

Het eerste was wegens zijn geroddel.

Dat 2 om sijn murmuratie wil.

Het tweede wegens zijn gemor.

Dat derde om sijnder numaren wil want

Het derde was wegens zijn geklets,

als hij iet nues vernomen had dat placht

want als hij iets nieuw vernomen had,

hij onder de broeders te vertellen.

placht hij dat tegen de broeders te vertellen.

Dat 4 punt was om sijn

Het vierde punt was om zijn

ongehoorsaemheijt wil.

ongehoorzaamheid.

Sijnen oversten plach hem om sijn

Zijn overste was gewoon hem om zijn

cranckheijt wil veel te gemoet te gaen en

zwakte veel tegemoet te komen en daarom

aldus was sijnen oversten hem meer

was zijn overste hem meer gehoorzaam dan

gehoorsaem dan hij sijnen oversten was.

hij zijn overste.

En daerom seijde de siel vanden

En daarom zei de ziel van de verdoemde

verdoomden broeder

broeder:

sal den abt den selven wech in

“Zal de abt dezelfde weg gaan, die ik

gaen die ick gegaen heb. Desen abt was

gegaan ben?” Deze abt was een goedertieren

een goedertieren man maer hij dat

man, maar toen hij dat hoorde legde hij

hoorden gaf hij terstont sijn officie over

onmiddellijk zijn ambt neer en

ende en regeerden niet meer.

bestuurde niet meer.
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Christus openbaart aan Jacomijne dat
men alleen door lijden deelgenoot kan
worden van zijn verlossing

Sij hadde noch een revelatie.

Zij had nog een openbaring.

Onder ander worden seijde onsen heer tot

Onze Heer zei onder deze woorden tot

haer. Niet te meer als sij verlost en

haar: “Evenmin als degenen, die verlost

mochten woorden die inde hel wa-

hadden kunnen worden, die in de hel waren
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ren eer ick aent cruijs stirf alsoo en mach

voordat ik aan het kruis stierf, evenmin kan

des menschen hert niet gevoelen mijnder

het menselijk hart mijn verborgenheid

heijmelijckheijt sijn hert sij eerst met

voelen, tenzij zijn hart eerst lijden en onrust

lijden en tribulatien doorgaen. Weet

ondergaat. Weet voorwaar dat men niet

voorseker datmen niet en can verheven

in de geest verheven kan worden met

worden inden geest met genuchten der

natuurlijke genoegens.

natueren. Daer ick mijn edel natuer soo

Omdat ik mijn edele natuur zo zeer liet

seer liet quellen en soo grooten armoede

kwellen en zo’n grote armoede leed voordat

leet eer ick tot mijnen vader quamp

Ik naar mijn Vader kwam, daarom is
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daerom ist wel redelijck en recht dat den

het redelijk en rechtvaardig dat

mensch veel te lijden crijcht eer hij daer

de mens veel te lijden krijgt voordat hij

toe comen can.

daartoe kan komen.”
Citaat van Sint Paulus

Sint Paulus seet also

Sint Paulus zegt:

lanck als gij met eeniger genuchten leeft

“Zolang als je enig genoegen hebt beleefd

in creatueren oft in uwer natueren dat

in schepselen of in je natuur, wat menig

menich geestelijck mensch luttel acht

spiritueel mens van geringe waarde

soo en moechdij niet bekennen die

acht, dan kun je de gemeenzaamheid

heijmelijckheijt godts.

met God niet leren kennen.”
Kloosterlingen moeten het goede
voorbeeld geven

Sij seijde noch het waer beter

Zij zei ook: “Het zou beter zijn dat een

datter een clooster stont

klooster in gloeiend vuur

in gloeijde vier dan datter

stond, dan dat er een slecht

een quaet exempel van imant wert

voorbeeld door iemand werd gegeven.

achtergelaten. Wisten alle religieusen hoe Als alle religieuzen wisten hoe gevaarlijke
sorchelijck het is een quaet exempel

het is een slecht voorbeeld te geven, dan
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achter te laten sij souden daer af

zouden zij ervan gruwelen.

grouwelen. Want soo lanck als dat

Want zolang dat [slechte voorbeeld]

gevolcht wort soo worden sij besonder

nagevolgd wordt, worden zij speciaal

gepijnicht met al te swaren tormenten.

gepijnigd.

Alsoo ist oock met een goet exempel

Zo is het ook met een goed voorbeeld: zo

alsoo dick als dat gevolcht wort soo

vaak als dat nagevolgd wordt, zijn ze in

hebben sij een besonder blijschap inden

de hemel extra blij.”

hemel.

Een nieuwe religieuze wordt vermeld
Haer vraechden eens een religieus oft die

Een religieuze vroeg haar eens of de
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eenicheijt het beste was seggende

eenzaamheid het beste was, zeggende:

daer sijn sommige menschen die soo

“Er zijn sommige mensen die zo graag

geern alleen sijn en die hun vande

alleen zijn dat ze zich van mensen

menschen trecken is dat het beste. Sij

afzonderen. Is dat het beste?” Zij

antwoorden neent en dat daerom soo

antwoordde: “Neen, en dat is daarom, wie in

wie dat recht is inder waerheijt die is op

waarheid oprecht is, die is op alle plaatsen
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allen steden en bij alle lieden recht. Die

en bij alle mensen oprecht. Degene, die God

godt inder waerheijt heeft die is recht.

in waarheid bezit, die is oprecht.

Ist dat hij hem alleen recht heeft dien

Indien een mens Hem alleen werkelijk bezit,

mensch en mach niemant hinderen.

dan kan niemand hem hinderen.

Want hij heeft godt voor oogen in alles en Want hij heeft God in alles voor ogen en
allen diens menschen wercken werckt

God werkt in al de werken van die mens

godt suijverlijck en puerelijck en dan wort zuiver en puur en dan wordt alle
den mensch alle menichvuldicheijt

verscheidenheid voor de mens tot eenheid

geeenicht inden eenen daer alle

in die Ene, in Wie alle verscheidenheid

menichvuldicheijt tegenwoordich een is.

één is.”

Vermelding goede religieuzen in
Facons
Daer naer sijn in dat selve clooster seer

Er zijn in dat zelfde klooster zeer veel goede

veel goede en heijlige religieusen

en heilige religieuzen geweest.

geweest. Sommige sijn verheven boven

Sommigen zijn boven Sint Agnes verheven

sint Agneet en sommige en vlogen maer

en sommigen vlogen [direct] door het

doort vagevier en sommige sijn van

vagevuur en sommigen zijn

mont ten hemel gevaren alst aen

zonder omwegen naar de hemel gevaren,

veel verlichte

zoals het aan veel verlichte personen is

268

persoonen is geopenbaert. Want veel dat

geopenbaard. Want er waren er veel die dat

exemplaer vande voorseijde religieus wel voorbeeld van de eerder genoemde
ter herten namen ende en wilden niet

religieuze wel ter harte namen en niet

verwachten dat haer gebeurt was.

wilden wachten op wat haar overkomen

Latet ons oock wel ter herten nemen en

was. Laten wij het ook ter harte nemen en

wel aenmercken om ons selven daer door

er goed acht op slaan om ons daardoor
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wat gewelts aen te doen om te comen tot

wat geweld aan te doen om te komen tot

verwinninge van onse quade

overwinning van onze verkeerde neigingen,

genegentheden sinnelijckheijt en quade

zinnelijkheid en slechte passies,

passien opdat wij dan met haer en met

zodat wij dan met haar en met al de lieve

alle godts lieve heijligen mogen inder

heiligen van God in staat zijn ons in de

eeuwicheijt verblijden. Het welcke can

eeuwigheid te verheugen. Dit kan gebeuren

geschieden door soo cleijnen corten

door zo’n onaanzienlijke korte inspanning.

arbeijt. Och hoe sullen wijt inder

Och, hoe zullen wij ons het in de

eeuwicheijt beclagen ist dat wijt nu

eeuwigheid beklagen als wij dat nu nalaten

versuijmen en den tijt veronnachtsamen

en de tijd, die zo kostbaar is, door

die soo costelijck is. Wee wee onser ist

zorgeloosheid verontachtzamen. Wee, wee
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dat wij ons nu schamen ons te

dat wij ons schamen ons te verootmoedigen

verootmoedigen oft de gehoorsaemheijt

of de gehoorzaamheid en zusterlijke liefde

en de susterlijcke liefde cleijn achten die

gering achten, die [dientengevolge] zo

soo lichtelijck gebroken wort. Ist dat wij

gemakkelijk wordt gebroken, omdat wij

niet gestadich op ons hoede en sijn en

niet constant op onze

geern wat over ons laten gaen en ons

hoede zijn en graag accepteren wat ons

sinnelijckheijt een weijnich laten

overkomt en onze neigingen een beetje

verpletten om der liefden wil.

laten platdrukken ter wille van de liefde.

En sieter noch en hoorter niet naer wat

En let niet op en luister niet naar wat

dat ander menschen seggen.

andere mensen zeggen.

Want door hun prijsen en sult gij

Want door hun prijzingen zul je niet zalig

niet salich sijn noch door hun spotten en

worden en door hun gespot

sult gij niet verdomt sijn maer door u

zul je niet verdoemd worden, maar door

eijgen woorden wercken en gedachten.

je eigen woorden, werken en gedachten.

270

CHRISTUS’ OPENBARINGEN AAN MECHTILD VAN RIEVIREN
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Korte biografie van Mechtild van
Rieviren
Van sommige religieusen die daer naer

Over sommige religieuzen, die daarna tot

tot heiligheijt comen sijn.

heiligheid gekomen zijn: Ten eerste over

Ten eersten van een nonneken die met

een nonnetje, dat bij haar [Jacomijne]

haer geleeft heeft en was genoemt suster

gewoond heeft en zuster Mechtild van

Mechtildus van Rieviren. Sij beminden

Rieviren genoemd werd. Zij beminden

malcanderen in godt en waren

elkaar in God en waren
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vrij tegen een seggende malcanderen

onbevangen tegen elkaar, terwijl ze

veel secreten en visioenen.

elkaar veel geheimen en visioenen
vertelden.
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Sij is gestorven int jaer ons heeren 1497 op

Zij is zeer zalig gestorven in het jaar Onzes

den heijlige cruijs verheffinge dach seer

Heren 1497 op het feest van de

salichlijck gelijck hier volcht.

Kruisverheffing, zoals hier volgt. Deze

Dese religieus leefden van buijten een

religieuze leefde uiterlijk een alledaags

gemeijn leven volgende de gemeijnte.

leven, terwijl ze de communiteit

Sijnde vande menschen onbekent maer

volgde. Zij was bij de mensen onbekend,

van godt wel bemint. Sij was seer puntueel

maar werd door God zeer geliefd. Zij was

gehoorsaem en tot allen de ordinantien

zeer nauwgezet, gehoorzaam aan alle

sijnde een vrede maeckster daer sij cost oft

regels, terwijl ze waar mogelijk als een

mocht houdende haer altoos voor de minste

verzoenster voor de geringsten optrad en

doende geern ootmoedige wercken.

graag nederige werken verrichtte.
Mechtild ontving openbaringen en
visioenen van Christus en Maria

En sij was minnelijck en

En zij was uiterlijk beminnelijk en

vrindelijck van conversatie van buijten maer

vriendelijk in de omgang, maar innerlijk

van binnen was sij seer familiaer met haren

was zij zeer intiem met haar allerliefste

alderliefsten Jesum hebbende veel

Jezus, terwijl ze veel openbaringen en
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revelatien en visioenen van hem.

visioenen van Hem ontving,

Alsser hier een deel volgen waer aen men

zoals er hier een paar volgen,

mercken can wat een amoeureuse

waaraan men kan merken wat

bruijt van godt dit heeft geweest.

een innige bruid van God zij geweest is.
Op Kerstmis stond Maria aan Mechtild
toe het Kerstkind in de kribbe te
vereren

Sij seijde eens op eenen kersdach doen

Zij zei eens op een kerstdag “Toen ik mij

ick mij keerden totter geboorten van dat

zo goed als ik kon richtte op de geboorte

soet kindeken Jesus soo ick best cost

van het zoete kindeke Jezus kwam het mij

soo docht mij dat Maria mij dat kint gaf

voor dat Maria mij het kind in mijn armen

in mijn armen seggende dat ick daer

legde, terwijl ze zei dat ik ermee

mede doen soude dat ick woude.

kon doen wat ik wilde.

En soo dickmael als ick aende cribbe quamp

Zo vaak ik bij de kribbe kwam,

soo gaf sij mij hem om

gaf zij Hem aan mij om
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hem te omhelsen en te laten rusten in

Hem te omhelzen en te laten rusten in mijn

mijnen schoot sonderlinge tot lichtmis toe.

schoot, wel tot Lichtmis aan toe.
Mechtild is bevolen Christus spiritueel
de borst te geven

En sij hiet mij dat ick hem soude geven

En zij beval mij dat ik Hem mijn inwendige

mijn inwendige borsten want sij hadde die

borsten zou geven, want zij had die

vruchtbaer gemaeckt in dier nacht.

vruchtbaar gemaakt in die nacht.

Daer naer doen ick mij daer toe gaf soo ick

Daarna, toen ik mij daarop toegelegde zo

best cost doen seijde mijnen beminden tot

goed ik kon, zei mijn Beminde tot mij:

mij geeft mij u borstiens

‘Geef Mij je borstjes, zodat Ik daaruit je

dat ick daer uut suijgen mach u minne tot

liefde tot Mij kan zuigen, en Ik geef je

mij en ick geve u mijn doorwont hert dat gij

mijn doorboord hart, zodat je daar

daer uut moecht suijgen mijn minne tot u.

mijn liefde tot je uit kunt zuigen.’
Maria beveelt Mechtild om in haar
schoot te slapen

Op eenen tijt soo hiet mij de heijlige

Eens beval de heilige Moeder

moeder godts Maria dat ick altoos soude

Gods Maria mij dat ik altijd zou
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slapen in haren schoot en daer in rusten

slapen in haar schoot om daarin te rusten

en dat ick haer tot danckbaerheijt en uut

en dat ik haar uit dankbaarheid en uit liefde

minne altijt soude groeten met Ave Maria

altijd zou groeten met Ave Maria, zo vaak

alsoo dickwils als ick wacker woorden soude

als ik wakker zou worden, al was het

al waert hondert mael op eenen nacht al

honderd keer gedurende een nacht, al

en waert maer die twee woorden Ave Maria.

waren het maar die twee woorden Ave
Maria.
Christus bekleedt Mechtild met het
kleed van liefde

Op eenen anderen tijt heeft mijnen

Op een ander ogenblik heeft mijn beminde

beminden bruijdegom mijn siele becleet

Bruidegom mijn ziel bekleed met het

met het blinckende cleet der minnen dat hij

blinkende kleed van de liefde, dat Hij mij

mij uut liefde heeft geschoncken seggende

uit liefde heeft geschonken, terwijl Hij zei

mij dat ick dat alsoo costelijck soude

dat ik dat kleed even fraai op moest sieren

vercieren als mijn hert soude begeeren.

als mijn hart zou verlangen.

Doen ick in mij selven dacht hoe

Toen ik bedacht hoe ik dat doen

ik dat doen soude soo leerden hij mij

zou, leerde Hij mij dat ik moeite zou

dat ick mij soude pijnen

doen
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hem te gelijcken van buijten in mijn

op Hem te lijken, uiterlijk in mijn

wandelinge en in deuchden van binnen in

gedrag en innerlijk in deugden, in

ootmoedichheijt verworpentheijt

nederigheid minachting,

gelatentheijt onbekentheijt en in

onderworpenheid [aan Gods wil], in

sachtmoedicheijt en in alle ander deuchden

teruggetrokkenheid, zachtmoedigheid en

mij oock om sijnen naem

in alle andere deugden, en mij ook om zijn

verstervende.

naam te versterven.
Uitleg van Christus van zijn groet aan
Mechtild

Op eenen tijt dede mijnen beminden

Eens groette mijn Geliefde mij met de

groeten seggende groet mij mijn lief seer

woorden: ‘Groet Mij, mijn geliefde, intens

metter minnen mijns herten in inwendiger

met de liefde van mijn hart in inwendige

smerten.

smart.’

Dit gloeseerden hij self aldus. Wanneer een

Dit verklaarde Hij zelf aldus:“Wanneer

lief is in droefheijt oft in pijn oft in smerte

een geliefde bedroefd is of in pijn of smart
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en dan sijns lief gedenckt dat is meerder dan

is en zijn geliefde denkt aan hem, dan is het

oft hij geen pijn noch hinder en hadde.

meer alsof hij geen pijn of hinder had.

Daerom groet ick haer met deser groeten,

Daarom groet Ik haar met deze groet,

want doen ick aent cruijs hinck vol

want toen Ik aan het kruis hing vol

bitterheijt en smerten soo gedacht ick haers.

bitterheid en smart dacht Ik aan haar.’
Mechtild mag tegen Christus even
onbevangen zijn als tegen haar eigen
hart

Eens seijde hij mij dat ick alsoo coen tot

Eens zei Hij mij dat ik jegens Hem even

hem mocht sijn als tot mijns selfs hert,

onbevangen mocht zijn als tot mijn eigen

want mijn hert was met het sijn

hart, want mijn hart was met het zijne

vereenicht.

verenigd.
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Christus belooft Mechtild vergiffenis van
haar zonden indien zij anderen vergeeft
Mijnen beminden heeft mij gelooft

Mijn Geliefde heeft mij vergiffenis van al

vergiffenisse van alle mijn

mijn zonden belooft, op voorwaarde dat ik

sonden ist dat ick vergeve al dat mij misdaen

alles vergeef wat mij misdaan is en

is en die gene minne die mij bedruckt

diegenen liefheb, die mij onderdrukt

beswaert oft beclapt hebben.

hebben, het mij lastig gemaakt hebben, of
over mij geroddeld hebben.
Christus onderwijst Mechtild hoe zij
zich moet gedragen bij lijden en
schaamte

Hij heeft mij propelijck geleert hoe ick mij

Hij heeft mij nauwkeurig onderwezen hoe

sal hebben in druck en in lijden.

ik mij zal gedragen bij angst en in lijden.

In schaem-
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ten en in versmaetheden en in bespottingen

‘Geringschatting en bespotting moet je
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suldij u over geven uut liefde tot mij seijde

accepteren uit liefde voor Mij’, zei de Heer.

de heer. Dat is mij behaechelijcker dan al

‘Dat is Mij aangenamer dan alles wat je

dat gij sout connen doen voor u sonden en

zou kunnen doen voor je zonden:

onderwerpende u alle creatueren begeerende

onderwerp je aan alle schepselen en streef

gelaten te sijn van buijten en van binnen in

er naar om onderworpen te zijn, uiterlijk en

geest en in natuer in allen sieckten des

innerlijk, in geest en lichaam bij alle

lichaems. Ja cortelijck in al dat ick op u

lichamelijke ziektes. Ja, om kort te gaan in

verhengen wil in lijden en in pijnen in dese

alles wat Ik je aan lijden en pijn wil

tijt en int vagevier.

opleggen, nu en in het vagevuur.

Ja inder eeuwicheijt om mijnder liefden wil

Ja, in de eeuwigheid omwille van mijn

om mij in alles te gelijcken want ick in deze

liefde om Mij in alles te gelijken, want

werelt anders niet en heb gehadt als druck en

Ik heb in deze wereld niets anders

lijden alle mijn leefdagen lanck boven alle

ondervonden dan angst en lijden gedurende

menschen begrijp en heb mijn leven geeijnt

mijn hele leven en Ik ben gestorven

inder alder bittersten martelien

onder de meest bittere martelingen.

En mij was pijnelijck toen ick hinck aent

Toen Ik in stervensnood aan het kruis

cruijs in den uutersten noot dat ick inder

hing, deed het Mij verdriet dat Ik niet voor
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eeuwicheijt in dier pijnen niet en mocht

eeuwig in dit lijden zou kunnen blijven,

voldueren en daer toe gaf ick mijn selven

want Ik was daartoe bereid als mijn

over haddet den hemelschen vader alsoo

Hemelse Vader dat gewild zou hebben.

belieft. Daerom mijn uutvercoren kint geeft

Daarom, mijn uitverkoren kind, geef

mij u volcomelijck over in alles en soo

je volkomen in alles aan Mij over en

wanneer het lijden tegenwoordich is soo

wanneer het lijden aanwezig is

staet dat ook ledich en gelaten weder

accepteer dat ook volkomen en gelaten,

dat ick u gedoochsaemheijt geef oft

of Ik je geduld geef of niet, want het

niet want u hoort toe inder begeerten des

past je te oefenen in het verlangen naar

lijdens en des volcomen overgevens u te

lijden en in volkomen overgave,

oeffenen, maer mij hoort toe de cracht

maar het past Mij om de kracht

te geven om die deucht te vol-

te geven om die deugd te vol-
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brengen en dat sal ick doen naer dat het best

brengen en dat zal Ik doen zoals dat het

ist. Want het is den mensch dick better dat

beste is. Want het is voor de mens vaak

ick hem bloot laet staen en die bitterheijt des

beste dat Ik hem niet bescherm en de
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lijdens laet gevoelen dan oft hem dat lijden

bitterheid van het lijden laat voelen, dan

overmits mijnder gratien en liefden

wanneer het lijden hem door mijn genade

genuchelijck waer. En al valt daer wat

aangenaam zou zijn. En al schiet hij

gebreckx in indien hij dat lijden niet

daarbij wat tekort wanneer hij dat lijden

danckbarelijck en ontfangt noch met

niet dankbaar accepteert, noch met

begeerten en lijt inder tegenwordicheijt dat

verlangen ondergaat, dan wordt het

nemt dat mishagen en dat leetwesen altemael

misnoegen en leedwezen dat hij daar over

af dat hij daer af heeft als hij hem bedenckt

heeft geheel en al weggenomen doordat

en het en vermindert niet die vrucht des

hij dat beseft, en het vermindert de vrucht

lijdens overmits dat heel overgeven daer hij

van het lijden niet, omdat hij dat totaal

hem voormals in geoeffent heeft.

accepteren voordien geoefend heeft.

Want in lijden te verblijden dat en heeft den

Want zich in lijden verheugen kan de

mensch van hem selve niet ick en

mens niet uit zichzelf, Ik moet het

moetet hem geven en dat ick niet

hem geven en wat Ik niet

gegeven en heb dat en sal ick niet eijschen.

gegeven heb, dat zal ik niet terugvragen.’
De verdiensten van Christus

Mijnen beminden heeft mij gegeven alle sijn

Mijn Geliefde heeft mij al zijn verdiensten
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verdiensten seggende tot mij nemste en hout

gegeven, terwijl Hij tot mij zei: ‘Neem ze

die voor uwen bruijtschat en u duwarie

en behoud ze als je bruidschat en je

costelijcker edelder en gaf noot bruijdegom

weduwgeld, een bruidegom gaf nooit

sijnder bruijt.

iets kostbaarders, edelers aan zijn bruid.

Daerom legste int cofferken

Leg ze daarom in het schatkistje van je

uws herten en besietste dick met liefden.

hart en kijk er vaak met liefde naar.

Want hoemen diecker de gaven des liefs

Want hoe vaker men de gaven van de

aensiet hoemen meerder ontstecken woort in

geliefde bekijkt, hoe meer men ontbranden

sijnder minnen. En al dat u gebreken mach

zal in zijn liefde. En alles wat je mocht

dat gij begeert suldij vercrij-

ontbreken en wat je wenst zul je
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gen mits desen schat. Oorberten

verkrijgen door middel van deze schat.

getrouwelijck dat gij niet in

Pluk de vruchten eerlijk [maak er trouw

ondanckbaerheijt dien te

gebruik van] zodat je die [schat] niet in

vergeefs en besit.

ondankbaarheid te vergeefs bezit.
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Siet dagelijckx aen mijn lichaem dat heel u

Kijk dagelijks naar mijn lichaam, dat je

is nu glorioes inden hemel overleggende in

geheel toebehoort en nu glorieus in de

uwer herten hoe mismaekt dat was inder

hemel is; bedenk in je hart hoe mismaakt

aerden in mij passie om

dat op aarde was tijdens mijn lijden

die minne van u.

wegens de liefde voor je.

En dies sijt seker wanneer oft hoe dick gij

En wees er verzekerd van, wanneer of

mij met liefde aensiet en u inwendige oogen

hoe vaak je mij met liefde bekijkt en je

op mij slaet als op u eenig lief soo sien ick

inwendige ogen op mij richt als op je

wederom alder lieffelijckxste op u als op

enige Beminde, dan kijk ik van mijn kant

mijn alderlieffste bruijt die ick uutter herten

allerliefst naar je op als mijn allerliefste

beminne.

bruid, die ik van harte bemin.’

Doen ick eens met leetwesen docht op

Toen ik eens met leedwezen dacht aan mijn

mijnen verloren tijt soo sijde hij mij nemt al

verloren tijd, zei Hij tegen mij:

mijnen tijt die ick alderglorioestelijckxt op

‘Neem al mijn tijd die Ik zeer glorieus op

der aerden heb geleeft en offert hem den

aarde heb geleefd en offer deze aan de

hemelschen vader voor al uwen verloren tijt.

Hemelse Vader voor al je verloren tijd.’

Doen ick eens docht hoe ick hem genoech

Toen ik eens dacht hoe ik hem voldoende
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geloven cost soo seijde hij tot mij

kon geloven, zei Hij tot mij:

nemt mijnen alderhoochsten en

‘Neem mijn allerhoogste en meest

aldervolcomensten lof daer ick den vader

volkomen lof waarmee ik de Vader op

mede loofden op der aerden en

aarde loofde, en offer deze aan de

offert hem den hemelschen vader daer

Hemelse Vader, daarmee compenseer je

mede vervullende al dat u en die gene

alles wat je en degenen ontbreekt, die Mij

gebreckt die mij geern loven souden.

graag zouden willen loven.’
Christus zei dat Mechtild Zijn lijden
aan de Vader moest offeren voor haar
zonden

Hij seijde mij oock eens dat ick sijn

Hij zei mij ook eens dat ik zijn heilige

weerdige passie soude opofferen den

passie aan de Hemelse Vader moest offeren

hemelschen vader voor mijn sonden.

voor mijn zonden.

Aldus heeft hij mij menichsins geleert

Aldus heeft Hij mij op velerlei wijze

hoe ick mij altijt soude becommeren met

geleerd hoe ik mij altijd moet bezighouden

sijn heijlige verdinsten.

met zijn heilige verdiensten.

Hij heeftse mij gegeven voor

Hij heeft ze mij gegeven als
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medesijn mijnder sieckten voor

medicijn voor mijn ziekten, ter aanvulling

vervullinge van al dat mij ombreckt om

van alles wat mij ontbreekt, om

te vercrijgen al dat ick begeer.

alles te verkrijgen wat ik verlang.
Christus leert Mechtild dat zij haar
ziel kan opsieren met deugden

Mijnder beminden heeft mij geseijt dat

Mijn beminde heeft mij gezegd dat ik mijn

ick mijn naeckte siel suijverlijck soude

naakte ziel zuiver zou kleden met zijn

cleeden met sijn deuchden en mij soo

deugden en mij zo vaak zou verkleden

dick soude vercleeden als ick woude.

als ik wilde. Nu eens met de ene

Nu metter eender deucht en dan metter

deugd en dan weer met de andere,

ander nu met ootmoedicheijt en

nu eens met nederigheid en dan met

dan met saechtmoedicheijt met

zachtmoedigheid, met lijdzaamheid en

verduldicheijt en met allen.

evenzo alle andere vergelijkbare deugden.

ander deuchden desgelijckx. Dat is dat ick

Dat wil zeggen dat ik mij zou inspannen

mij soude pijnen dese

opmerkzaam op deze deugden te zijn
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deuchden aen te mercken en naer mijn

en om die naar mijn pover vermogen

arm vermogen die pijnen naer te volgen

[als voorbeeld] na te volgen

en al daer mij ombreckt dat ick

en dat ik mijn best zou doen om alles wat

dat met de sijne die

mij ontbreekt met zijn [deugden] aan te

soude pijnen te vervullen en

vullen en die aan de Hemelse

den hemelschen vader die opofferen.

Vader op te offeren.

En hij salse minnelijck ontfangen als oft

En Hij zal ze liefderijk ontvangen alsof

ickse self gedaen had.

Ik het zelf had gedaan.
Mechtild overdenkt wat zij Christus
terug kan geven voor zijn genade en
Hij antwoordt

Doen ick dacht wat ick hem weder doen

Toen ik overdacht wat ik Hem zou terug

soude voor al die groote gratie die hij mij

geven voor al de grote genade die Hij

dede doen seijde hij to mij ick en

mij verleende, toen zei Hij tot mij: ‘Ik

begeer van u niet dan u hert. Hout mij

begeer van je niets dan je hart. Houd dat

dat suijver en leech en onbecommert van

voor Mij zuiver en vrij en onbekommerd

alle dingen ende en laet daer niet in

van alle dingen, en laat daarin niets rusten
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rusten dan mij.

dan Mij.’

Doen seijde ick o mijn lief

Toen zei ik: ‘O mijn Geliefde, dat wil ik

dat wil ick geern doen maer oft ick

graag doen, maar [wat als] ik mijzelf

mijns selfs vergaet. Hij antwoorden

vergeet.’ Hij antwoordde: ‘Daarom zul

daer toe suldij arbeijden datge mij niet

je moeite doen om Mij niet te vergeten,

en vergeet want ick en vergeet us

want Ik vergeet je nooit of te nimmer.

nummermeer. Maer wanneert u uut

Maar wanneer het je uit zwakte

cranckheijt gebeurt en mij minnelijck

overkomt en je Mij liefdevol om

bidt om genade

vergeving bidt,
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soo sullen wijs wel eens woorden. Maer

dan zullen wij het wel eens worden. Maar

van roeckeloosheijt en moechdijs niet

je mag het niet in roekeloosheid laten

voorbij laten gaen sonder genade te

passeren zonder om genade te bidden,

bidden op dat gij mij getrouw wilt sijn.

indien je Mij trouw wilt zijn.

Maer wanneer u iet incomt tegen uwen

Maar wanneer je iets invalt tegen je wil

danck en gijt lijden moet tegen u hert wat

en je moet het ondergaan ondanks je hart,
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dattet is oft hoe quaet dat het

wat dat ook, of hoe slecht het soms ook is,

is dat en hindert u niet maer het

dat hindert je niet, maar het zuivert

purgeert u meer sonderlinge van

je meer in het bijzonder van traagheid,

traecheijt roeckeloosheijt

roekeloosheid, lichtvaardigheid en

lichtveerdicheijt en hooverdije.

hoogmoed.’
Christus troost Mechtild wanneer zij
bang is Hem boos te maken

Op eenen tijt doen ick in tribulatie was

Eens toen ik in verzoeking verkeerde en

en in groote droefheijt om dat ick

zeer bedroefd was omdat ik vreesde Hem

sorgden hem te vertoornen omt

boos te maken door mijn gemoedstoestand,

gevoelen dat ick doen had soo seijde hij

toen zei Hij mij met veel liefelijke

mij onder veel minnelijcke woorden die

woorden, die Hij tot mij sprak onder een

hij mij toesprack onder een mis op onse

mis op Onze Lieve Vrouwe ten

lieve vrouwen hemelvaerts dach dat

Hemelopneming, dat ik moest beseffen

ick aenmercken soude dat hij die

dat Hij de eeuwige liefde was en een

eeuwige minne was en lief en wert op

geliefde wordt niet gemakkelijk

lief niet licht vertorent.

boos op een geliefde.
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Noch seijde hij hout dat voor een seker

Hij zei ook: ‘Beschouw het als een

teecken wanneer gij soo grooten persse

zeker teken, wanneer je zo’n grote

hebt van mij te vertoornen dat ick dan

angst hebt om Mij boos te maken,

op u niet vertorent en ben.

dat Ik dan niet boos op je ben.’

Op eenen tijt soo leerden hij mij hoe ick

Eens leerde Hij mij hoe ik altijd moest

hem altoos soude pijnen danckbaer te

trachten Hem dankbaar te zijn, door te

sijn seggende dat al de plagen die nu

zeggen dat alle rampen, die nu gebeuren,

geschieden meest quamen om die

vooral optraden door de ondankbaarheid

ondanckbaerheijt der menschen. Want

van de mensen. Want zijn gaven, zei Hij,

sijn gaven seijde hij nu gemeijnelijck

‘worden nu in het algemeen geaccepteerd

genomen en gebruijckt woorden naer

en gebruikt, naar lust of genoegen of de

lust oft genucht oft der genegentheijt

neiging van de natuur, [maar] met weinig

der natueren luttel bedencken-

gedachten aan
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de mijn minne en gunst daer ickse uut

de liefde en genegenheid, waarmee Ik ze

verleen door mijn goetheijt. Daerom

verleen door mijn goedheid. Doe daarom
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pijnt gij u altijd te oeffenen in

alle moeite om dankbaar te zijn voor

danckbaerheijt voor u selven en voor alle

jezelf en voor alle schepselen naar je

creatueren naer u arm vermogen. En

gering vermogen. En Ik zal altijd aanvullen

altijt sal ick vervullen dat u gebreckt

wat je ontbreekt als je dat van Mij

als gijt van mij begeert en dat onthout.

verlangt en dat niet vergeet!

Soo wat gaven gij oft ander

Maar welke gaven je of iemand anders

danckbaerheijt ontfangt daer sal ick

ook ontvangt, daar zal Ik rekenschap voor

Maer als gij mij danckt soo gij best cont

Mij dankt, naar je beste kunnen, dan hebt

soo hebdij mij voldaen. En hoe gij meer

je Mij voldoening gegeven. En hoe meer

aenmerckt u vander eeuwicheijt uut

je opmerkt [wat Ik] je vanuit de

gegunt heb hoe gij meer liefde tot mij

eeuwigheid gegund heb, hoe meer liefde je

sult crijgen.

voor Mij zult krijgen.’
Het loon van dankbaarheid en
Gehoorzaamheid

Noch seijde hij mij mijn liefste kint elcken

Ook zei Hij mij: ‘Mijn liefste kind, elke

voetstap die gij gaet tot mijnder eeren oft

voetstap, die je zet tot mijn eer of in

inde gehoorsaemheijt die brengt u veel meer

gehoorzaamheid, die brengt je veel meer

loons in dan hert soude connen bedencken.

loon dan het hart zou kunnen bedenken.
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Sit gij gaet oft staet gij oft wat dat gij doet

Zit je, ga of sta je, of wat je ook doet,

doet dat al tot mijnder eeren en uut minne.

doe dat alles tot mijn eer en uit liefde.

Denckt dat ick self daer voor uwen loon

Bedenk dat Ik zelf je loon daarvoor zal

sal sijn en dat ick u dat vander

zijn en dat Ik je dat vanaf de eeuwigheid

eeuwicheijt heb gegont dat gij dat tot

heb gegund, dat je dat tot mijn eer mocht

mijnder eeren moecht doen meer dan dander

doen, meer dan de andere mensen,

menschen die niet veel om mij en dencken.

die niet veel aan Mij denken.

Och denckt hoe menich mensch

Och, bedenk hoe menig mens er in de hel

daer inde hel is diet nummermeer en is

is, die het nooit meer toegestaan is een lid

geoorloft een lit te roeren tot mijnen lof.

te verroeren tot mijn lof.

Als gij slapt eet oft drinckt doeget al

Als je slaapt, eet of drinkt, doe het

met danckbaerheijt en denckt dat ickt wel

allemaal met dankbaarheid en bedenk dat

gunne. Hoet u beter becomt of hoe u dat

Ik het je wel gun. Hoe het je beter bekomt

eten be-

of hoe je het eten
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beter smaakt, hoe je meer en meer mijn

ter smaeckt hoe gij mijn liefde en
gonst meer
en meer sult mercken en mij danckbaerder

liefde en gunst zult opmerken en Mij

wesen wat het ick het oock is. En ick heb u

dankbaarder wezen, waarvoor het ook mag
zijn.

oock den smaeck verleent dat gij dien oock

Ik heb je ook de smaak verleend, zodat

tot mijnder eeren gebruijcken sout.

je die ook tot mijn eer zoudt gebruiken.

En heb dat van eeuwicheijt voorsien dat u

Ik heb vanaf de eeuwigheid voorzien,

dat oft dat soo smaken soude en alst u oock

dat je dat zo zou smaken, en indien

soo wel niet en smaeckt soo sijt mij oock

het je eens niet zo goed smaakt, wees Mij

danckbaer denckende dattet al goet en

ook dankbaar, denkende dat alles goed en

soet is dat vanden alderliefsten comt.

zoet is dat van de Allerliefste komt.
Werp je zorgen op de Heer

In weest in alles vredich sedich en

En wees in alles vredig, zedig en

ledich allen u sorgen worpende in mij.

onbelemmerd, terwijl je al je zorgen op

Want ick beter weet wat u van noode is

Mij werpt. Want Ik weet beter

dan gij. Noch seijde hij mij

wat je nodig hebt dan je. Ook zei Hij:
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want lief geern bij lief is soo suldij mij

‘Immers, een geliefde is graag bij zijn

pijnen tegenwoordich te hebben en mij

geliefde, daarom zul je proberen Mij bij

inwendelijck aen te sien.

je te hebben en Mij innerlijk te
aanschouwen.

En wanneer gij cont oft alleen sijt soo slaet u

En wanneer je kunt of alleen bent, sla dan

oogen inwendelijck op mij.

je ogen innerlijk op naar Mij.

Want het is genuchelijck den geminden aen

Want het is plezierig de geliefde te

te sien en opdat gij danckbaer mocht sijn

aanschouwen. En opdat je dankbaar bent

mijns arbeijts en lijdens dat ick voor u

voor mijn arbeid en lijden, dat Ik voor je

geleden heb soo siet elck lit besonder

geleden heb, beschouw elk lichaamsdeel

danckende aen dat minnelijck groetende

afzonderlijk met dankbaarheid en groet dat

en mij van dat ick daer in geleden heb

liefderijk en [groet Mij] omwille van wat Ik

soo ick u dat geven sal.

daarin geleden heb, zodat Ik je dat geven
zal.
Wees niet jaloers op de genade, die aan
anderen verleend is

Als gij eenige deucht oft gratie in imant

Als je enige deugd of genade in iemand
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merckt en weest daer niet in bedroeft al en

opmerkt, wees daar niet bedroeft om als

hebdij die in u niet maer danck mij daer-

je die niet in je hebt, maar bedank Mij
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van en verblijt u daer in uut trouwe tot

daarvoor, en verblijdt je daarin uit trouw

mij. En gij sult daer af deelachtich sijn

aan Mij. En je zult daarin delen alsof Ik

als oft ick die in u vrocht. Ick weet alleen

die in je schiep. Alleen Ik weet wat

wat igelijck van noode is.

eenieder nodig heeft.’
Mechtild bemiddelt bij Christus voor
zuster Janneken en Hij geeft antwoord

Het is eens gebeurt datter een van onse

Het is eens gebeurd dat één van onze

medesusteren mij badt dat ick voor haer

medezusters mij verzocht om voor haar

soude willen bidden dat godt haer toch

te willen bidden dat God haar toch zou

wilden helpen en verstercken

willen helpen en de kracht geven, dat zij

dat sij wat beter snachts ter mettenen

’s nachts wat beter zou kunnen opstaan

mocht comen opstaan want het

om naar de metten te komen, omdat

haer seer crachtich viel.

het haar erg zwaar viel.
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Maer als ick mijnen beminden had

Maar toen ik mijn Beminde had gesproken,

gesproken en mijn medesuster hadde

en mijn medezuster had vergeten, sprak Hij

vergeten soo seijde hij mij

aldus:

segt uwe medesuster suster Janneken datse

‘Zegt zuster Janneken dat zij de

die moeijelijckheijt van de mettenen ter

zwarigheid van het naar de metten

liefden van mij verdraecht.

komen uit liefde voor Mij verdraagt.

Want ick daer groote genucht in heb en

Want Ik schep daar een groot genoegen in

hoet haer swaerder valt hoet haer mij meer

en hoe zwaarder het haar valt, hoe meer zij

behaecht dat sij den loon sach die ick

Mij behaagt, want als zij het loon zou zien

haer daer voor bewaer sij soudet mij

dat Ik daarvoor voor haar bewaar, dan zou

ondanck weten dat ick haer daer af

zij het Mij kwalijk nemen als Ik haar

beroofden.

daarvan beroofde.’
Mechtild belooft een medezuster voor
haar bij Christus te bemiddelen, maar
zij vergeet haar

Het is noch eens gebeurt dat mijn

Het is ook eens gebeurd dat mijn beminde

beminde medesuster die altoos in groote

medezuster, die altijd in grote dorheid en
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dorricheit en gelatenheijt was oft in

berusting was of in ziekte, in lijden, of in

sieckten in lijden oft in temtatien godt

verleiding God diende, mij iets dringend

dinden mij hertelijck badt seggende

verzocht, zeggende:

mijn beminde suster als onsen

‘Mijn beminde zuster, wanneer onze

alderliefsten wederom bij u comt bidt toch

Allerliefste opnieuw bij je komt, bidt dan

dan eens voor mij dat hij mij onweerdige

toch eens voor mij dat Hij mij, onwaardige,
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toch oock een cruijmken geve vant gene

toch ook een kruimeltje geeft van datgene

daer hij u soo overvloedich mede voert.

waar Hij je zo overvloedig mee voedt.

Want ick niet en crijgen dan lijden en

Want ik krijg niets anders van God en de

verdriet van godt en vande menschen

mensen dan lijden en verdriet zonder enige

sonder eenige consolatie.

troost.’

Ick seijde wel ick salt geern doen.

Ik zei, ‘Wel, ik zal het gaarne doen.’

Maer met mijn lief sprekende

Maar [toen] ik met mijn Geliefde sprak,

soo vergat ick haer waarvan hij mij

vergat ik haar, waarover Hij mij berispte,

beripsten seggende wel gij vergeet

terwijl Hij zei: ‘Wel, jij vergeet je
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u medesuster. Ick seijde vergevet mij

medezuster.’ Ik zei: ‘Vergeef mij Heer, hoe

heer hoe ist toch met haer.

is het toch met haar?’

Hij antwoorden comt ick salt u toonen.

Hij antwoordde: ‘Kom, Ik zal het je tonen.’

En terstont sach ick eenen schoonen

En terstond zag ik een mooie boom,

boom waer op dat sat een schoon

waarin een liefelijk vogeltje zat, dat zeer

vogeltien seer genuchelijck singende.

aangenaam zong.

Doen seijde de heere dochter hebdij

Toen zei de Heer: ‘Dochter, heb je dit nu

dit nu wel gesien. Soo keert u oogen aen

wel gezien? Keer nu uw ogen naar de

dander sijde en siet wat daer is. En daer

andere zijde en zie wat daar is.’ En daar

sach ick eenen seer grooten uuttermaten

zag ik een zeer groot buitengewoon

lieffelijcken bos vol schoon genuchelijcke

liefelijk bos vol mooie, vreugdegevende

boomen en seer veel lieffelijcke vogelkens

bomen en zeer veel liefelijke vogeltjes,

seer soetelijck singende alsoo dat den

die zo liefelijk zongen, dat de

voorgenoemden boom daer geen gelijck

eerder genoemde boom er

bij en hadde.

niet mee te vergelijken viel.

En ick van verwonderen verslagen sijnde

En ik was uit het veld geslagen van

seijde wel heer wat bediet dat.

verwondering [en] zei: ‘Wel Heer, wat
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Hij antwoorden mij den boom die gij

betekent dat?’ Hij antwoordde mij: ‘De

eerst saecht dat sijt gij maar den bos

boom, die jij het eerst zag, dat ben jij,

die gij lest saecht dat is u medesuster

maar het bos, dat jij laatst zag, dat is je

mijn alderliefste bruijt want die sal veel

medezuster, mijn allerliefste bruid, want

hooger sijn in glorien als gij.

die zal veel hoger in glorie zijn dan jij.

Want ick daer al mede doen dat ick wil

Want Ik doe alles met haar wat Ik wil. In

wat lijden

welk lijden
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oft swaricheijt wat gelatenheijt oft in

of welke moeilijkheid, in welke

wat dorricheijt ick haer late sij is mij

onderworpenheid of in welke dorheid Ik

altoos getrouw.

haar laat, zij is Mij altijd trouw.

Wat dorricheijt ick haer verhenge

Welke dorheid Ik voor haar toelaat, welk

wat verdriet sij gevoelt sij gaeter mede

verdriet zij voelt, zij gaat ermee voort

voort al oftet haer al genuchelijck waer.

alsof alles haar genoeglijk was.

Al schijn ick haer te verstooten sij en wilt

Al schijn Ik haar te verstoten, zij wil Mij

mij niet laten maer u moet ick al vast houden

niet verlaten, maar je moet Ik altijd
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met mijn voorcomende gratie soeticheden en

vasthouden met het geschenk van mijn

smaeck oft gij sout mij ontgaen en dan van

gratie, liefelijkheden en smaak of je zou

mij wijken.

Mij in de steek laten en dan van Mij
weggaan.

Daerom is sij soo veel beter als gij.

Daarom is zij zo veel beter dan jij.’

Doen antwoorden ick tis goet heer tis goed

Toen antwoordde ik: ‘Het is goed, Heer,

hier wat en hier naermals oock wat. Gij

het is goed, hier wat en in het

kent mij beter dan ick mij selven.

hiernamaals ook wat. U kent mij beter dan

De heere seijde noch tot mij

ik mijzelf.’ De Heer zei nog tegen mij:

gij en sult haer anders niet

‘Jij zult haar niets anders zeggen dan
dat
seggen dan dattet mijnen wil niet en is haer

het niet mijn wil is om haar te geven

te geven dat sij begeert maer dat sij mij met

wat zij begeert, maar dat zij Mij met haar

haer laet betijden. Want ickt veel beter sal

laat begaan. Want Ik zal het veel beter

doen dan sijt soude connen wenschen.

doen dan zij het zou kunnen wensen.’
Christus troost Mechtild in haar
onzekerheid dat zij niets heeft om Hem
te behagen
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Op eenen tijt doen ick ten heilig Sacrament

Op een keer toen ik naar het Heilig

soude gaen en ick in mij niet en vont

Sacrament zou gaan en ik niets in mij vond

daer ick hem mede behagen mocht

waar ik Hem mee kon behagen,

doen seijde hij tot mij

toen zei Hij tegen mij:

en haddij mij niet

‘Als jij Mij niet behaagd had, zou

behaecht ick en had u tot de religie niet

Ik je niet voor het kloosterleven hebben

vercoren. Daerom weest mij daer

uitverkoren. Daarom, wees Mij daarvoor

danckbaer af dat ick in u gevrocht heb

dankbaar, dat Ik in je tot stand heb gebracht

daer gij mij mede behaecht en betrout

waar jij Mij mee behaagt en vertrouw
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mij dat ick sal vervullen al dat in u ontbreckt

Mij dat Ik alles zal aanvullen wat je

en weest daer mede getroost. Want ick

ontbreekt en wees daarmee tevreden.

en verlies niemant oft ick en hebben

Want Ik verlies niemand in wie Ik vanaf

vander eeuwicheijt behagen in gehadt.

de eeuwigheid behagen heb gehad.’
Christus geeft Mechtild drie punten
waarin zij zich in zijn eeuwige liefde
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moet oefenen
Mijnen beminden seijde mij eens dat ick

Mijn Beminde zei mij eens dat Ik mij

mij soude oeffenen in drij punten dat is

moest oefenen in drie punten,

in sijn eeuwige minne in sijn

namelijk in Zijn eeuwige liefde, in Zijn

onverganckelijcke trouwe en in sijn

onvergankelijke trouw, en in zijn

overvloeijdende gunste.

overvloedige gunsten.

En hoe ick dese puntiens meer soude

En hoe meer ik deze puntjes zou opmerken

aenmercken en bedencken hoe ick meer

en overdenken, hoe meer liefde tot Hem

minne tot hem soude crijgen.

zou ik verkrijgen.
Christus geeft zijn liefde tot de
mensheid aan

Hij seijde mij eens dat sijn gunst tot de

Hij zei mij eens dat zijn genegenheid voor

menschen soo groot was waert dattet

de mensen zo groot was, dat als het

mogelijck waer dat een igelijckx siel

mogelijk zou zijn dat iedere [afzonderlijke]

alsoo veel gratien en glorien mochten

ziel zoveel genade en glorie

van hem ontfangen gevatten en

van Hem kon ontvangen en bezitten

gehebben als alle creatueren oijt

als alle schepselen [gezamenlijk] ooit
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gededen of immermeer sullen oft

ontvingen of ooit zullen ontvangen,

tegenwoordelijck inden hemel genieten

dan wel op dit ogenblik genieten in de

en op der aerden hij sout hem geern

hemel en op aarde, Hij het hem gaarne zou

geven uut minnen alsoo groot is sijn

geven uit liefde, zo groot is

gunst tot ons. Mijnen beminden heeft mij

zijn liefde voor ons. Mijn Geliefde

wat verstants gegeven van die woorden

heeft mij enige inzicht

die hij sprack doen hij op aertrijck

gegeven in de woorden die Hij sprak

wandelden Via Veritas et Vita als ick

toen Hij op aarde rondliep: Via, Veritas et

soude mercken dat hij was den wech der

Vita, zodat ik zou inzien dat Hij de weg

minnen daer hij door tot ons was

van liefde was, waardoor Hij tot ons was

gecomen en daer wij

gekomen en die wij [ook]
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door moesten wandelen souden wij tot

zouden moeten bewandelen, om tot Hem

hem comen. En omdat ons genuchelijck

te komen. En opdat dat ons aangenaam zou

soude wesen soo heeft hij dien met

wezen heeft Hij die [weg] bekleed met

lieffelijcke blommen beset als met

liefelijke bloemen, zoals met viooltjes van
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violetten der ootmoedicheijt met de

ootmoedigheid, met de rozen van het

roosen der martelien met de lelien der

martelaarschap en met de lelies van de

suijverheijt.

reinheid.

En soo van alle deuchten

En wel zo (danig) met alle deugden, dat

waer mede hij desen wech die hij self is

Hij deze weg, die Hij zelf is, voor alle

alle minnende herten lustelijck en

liefhebbende harten genoeglijk en liefelijk

bequaem gemaeckt heeft. Want hij is den

gemaakt heeft. Want Hij is de oorsprong en

gront en den wortel van alle deuchten.

de wortel van al deugden.

Dat heeft hij bewezen in sijn leven met

Dat heeft Hij tijdens zijn leven met
woorden,

woorden met wercken en met exempelen.

met werken en met voorbeelden bewezen.

En soo wie desen wech trouwelijck

En eenieder, die deze weg trouw bewandelt

wandelt en hem wel naer volcht inder

en Hem volgt in deugd, die zal het

deuchten die sal alder clarelijckste die

duidelijkst de waarheid leren kennen,

waerheijt bekennen die hij selver is.

die Hij zelf is.

Want met geen vernuft noch subtijlheijt der

Want noch met rede noch natuurlijke

natueren en mach men de warachtige

Scherpzinnigheid is men in staat de
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waerheijt bekennen sonder invloeijen des

waarachtige waarheid te herkennen zonder

h. geest daermen toe comt door den wech

de inspiratie van de heilige Geest, waartoe

der minnen die hij self is.

men komt over de weg van de liefde,
die Hij zelf is.

En naer viricheijt der minnen

En naar gelang de innigheid van de liefde

wordt verstant verlicht en verclaert in alle

wordt het verstand verlicht en wordt

dingen die waerheijt te bekennen.

verklaard om in alle zaken de
waarheid te leren kennen.

En alsoo veel alsmen de waerheijt

En naarmate men de waarheid

clarelijck bekent bemint en

duidelijk kent, liefheeft en beleeft in alle

beleeft in alle dingen alsoo veel mach

dingen, in dezelfde mate kan men ook

men oock comen tot het warachtich

komen tot het waarachtige leven dat God

leven dat Godt self is dus

zelf is; dus
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is in dese woorden ego sum via veritas et

zijn in deze woorden: Ego sum via, veritas

304

vita besloten dat begin den voortganck en

et vita besloten het begin, de voortgang en

die volmaektheijt van een geestelijck

de volmaaktheid van een spiritueel mens.

mensch.
Want dat begin moet sijn eenen toeganck

Want het begin moet een ingang tot de

tot de deuchden opdat wij alsoo al

deugden zijn opdat wij zo al voortgaande

voortgaende mogen comen totter kennisse

mogen komen tot de kennis van de

der warachtiger waerheijt.

waarachtige waarheid.

En die minnende en belevende

En degenen die dit liefhebben en beleven,

mogen geraken tot het

mogen komen tot het

warachtich leven dat godt self is.

waarachtige leven dat God zelf is.
Hoe Christus verblijdt kan worden

Op eenen tijd seijde mij mijnen beminden

Eens zei mijn Beminde tegen mij:

gelijck dat een arm mensch hem is

‘Zoals een arme blij is dat hij met zijn

verblijdende dat hij met sijn roepen en

roepen en bidden een goede aalmoes heeft

bidden heeft vercregen een goede aelmoes

verkregen, zo ben Ik nog duizend keer

alsoo verblijde ick mij en noch dusent mael

meer blij wanneer iemand tot Mij bidt

meer wanneer mij een mensch is biddende

wegens mijn heilige verdiensten en
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door alle mijn heijlige verdinsten en door

vanwege mijn zoete wonden.

mijn soete wonden.
Want alsoo dick als ick daer door gebeden

Want zo dikwijls als Ik daardoor gebeden

woorde en aengeroepen woorde soo

en aangeroepen wordt, dan verblijd Ik

verblijde ick mij boven maten en al mijn

Mij bovenmate en mijn gehele

binnensten woorden beweecht alsoo dat

innerlijk wordt geroerd, zodat Ik hem

ick hem moet verhooren tot sijn salicheijt.

moet verhoren tot zijn zaligheid.

Al ist dat ickt hem op den selven tijt

Wanneer Ik hem dat niet direct kan geven,

niet en geven dat laet ick om sijn beste.

dan laat Ik dat na voor zijn bestwil.

En ick bewaer sijn gebeth tot in sijnen

En Ik bewaar zijn gebed tot zijn laatste

lesten noot als hij sal sterven.

nood als hij op sterven ligt.

Want hijt dan best van noode zal hebben

Want dan zal hij het bovenal nodig hebben

en dan niet veel en can gebidden.

en dan kan hij niet veel [meer] bidden.’
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Nut van onderwerping aan Christus

306

Noch seijde mijnen beminden tot mij

Mijn Beminde zei bovendien tot mij:

mijn lief kint gij zult u selven versmaden en

‘Mijn lief kind, jij zult jezelf verloochenen

vernieten in rechter gelatenheijt onder

in ware onderwerping aan Mij en

mij en onder alle menschen om mij

aan alle mensen waar je bij bent

daer gij bij sijt en mede omgaet.

en mee omgaat om Mijnentwil. En jij zal

En gij sult van mij crijgen al dat gij begeert

van Mij alles verkrijgen wat je begeert

en dat sal ick u sonder vertreck geven.

en Ik zal je dat zonder uitstel geven.

Want eenen ontsoncken gront in rechter

Want een zichzelf verzakend gemoed, in

gelatenheijt sal u setten boven alle hemelen.

oprechte onderworpenheid [aan Gods
wil] zal je plaatsen boven alle hemelen.

Dat is in die hoochte vrijheijt die niemant

Dat is het grootste privilege, dat niemand

geven en mach dan ick self. Daerom blijft

mag geven dan Ik zelf. Blijf daarom daar

daer altoos gestadich in en gij sult mijn

altijd standvastig in en jij zult mijn genade

gratie winnen.

verwerven.’
Resultaat van deemoed

Noch seijde hij mij mijn lief kint gij

Hij zei bovendien tot mij: ‘Mijn lief kind,

sult u altijt bekennen uut dieper

je zult door grote deemoed altijd beseffen,
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ootmoedicheijt niets niet weerdich te

helemaal niets waardig te zijn van wat tot

sijn van dat op u comt oft op u vallen

je komt of je toevalt van Mij of van

mach van mij oft van mijn creatueren.

mijn schepselen.

Want gelijcker wijs eenen costelijcken

Want op dezelfde manier als een kostbare

steen wast en toenemt alsoo lanck als hij

steen groeit en groter wordt, zolang hij bij

bij sijn substantie leet en daer onder

het moedergesteente ligt en daaronder

verborgen is daer hij natuerlijck afwast

verborgen is waar hij op natuurlijke wijze

en toenemt alsoo doet oock dat lijden

ontstaat en toeneemt, zo gebeurt het ook bij

des verduldigen ootmoedigen mensche.

het lijden van de geduldige, nederige mens.

Het ontfangt eenen meederen brant der

Het ontvangt een grotere gloed van de

minnen en der heeter begeerten tot mij

liefde en van de hete begeerte tot Mij

omdat ick hem soo grooten gaven

omdat Ik hem zulke grote gaven toeschoof.

toeseijnde. Want uut den gront sijns

Want diep in zijn hart weet

herten so kent hij hem dies onweerdich

hij dat hij die onwaardig is en

en nochtans en begeert hij anders

desondanks begeert hij niets anders.
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niet. Want hij wel weet dat hij mij in

Want hij weet zeker dat hij Mij in geen

geen dingen soo gelijck en wort dan

zaken zo gelijk wordt dan door in alles

lijden en tribulatie te hebben in alle dingen.

lijden en bezoeking te ondergaan.

Want een recht ootmoedich mensch en is

Want voor een waarlijk ootmoedig mens is

geen dinck op alder werelt soo wonderlijck

er niets op de gehele wereld zo

dan datmen hem eer oft voordeel doet voor

wonderlijk dan dat men hem eer of

ander menschen

voordeel verleent boven andere mensen.’
Nut van het vergeven van anderen

Noch seijde hij mijn lieve dochter dat

Hij zei ook nog: ‘Mijn lieve dochter, het

liefste dat gij mij doen moecht en dat u

liefste wat jij voor Mij zou kunnen doen,

aldersalichste sal sijn, want gij mij daer

en wat voor jouw het allerzaligste zal zijn,

dagelijckx om bidt dat is dat gij met groote

want je bidt Mij dagelijks daarom, dat is

goedertierenheijt van herten en van schijn

dat je met grote, edele gezindheid van het

te gemoet gaet die u versmaden oft lastich

hart en uiterlijk voorkomen degenen

sijn in woorden in wercken of in wijsen.

bejegent, die je versmaden of lastig zijn
in woorden, in werken of in manieren.

En die gij door cranckheijt oorsaeck heb

En degenen die je door zwakte verdriet
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gegeven tot verdriet dat gij dien tegemoet

hebt gedaan, die moet je tegemoet gaan

gaet en genade versoeckt met gewarige

en om vergiffenis verzoeken met

ootmoedichheijt en u opset u daer gans af te

waarachtige nederigheid en voornemen het

wachten.Toont hij u daer naer eenige

nooit meer te doen. Als hij daarna enige

onweerdicheijt verdraecht dat om mij.

minachting toont, verdraagt dat om

Want de meest const dier can sijn is

Mijnentwege. Want de hoogste kunst,

datmen die goet doet

die er kan zijn, is dat men goed doet aan

die ons quaet doen.

hen, die ons kwaad doen.

Hier mede suldij mij utter herten

Hiermee zult jij Mij van harte

behagen en aengenaem sijn.

behagen en aangenaam zijn.’
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Het weerstaan van verleidingen geeft
verzoening met Christus
Noch seijde mij mijn lief soo wanneer

Bovendien zei mijn Geliefde tegen mij:

gij u gebreken en sonden vromelijck

‘Steeds wanneer jij je gebreken en zonden

wederstaet van elcken wederstant om

dapper weerstaat voor elke verleiding om

mijnder minnen wil hoe cleijn dat is soo

Mijnentwil, hoe klein die ook is, dan

woordij met mij versoent gelijck dat ick

word je met Mij verzoend zoals Ik met

met mijn doot die ick om u stirf

mijn dood, die Ik omwille van je stierf,
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naeckt en bloot hangende aent cruijs u

naakt en bloot hangend aan het kruis, je

versoenden tegen mijnen hemelschen vader.

verzoenend met mijn Hemelse Vader.

Want ick en sal elcke doot die gij voor

Want Ik zal elke dood, die jij voor Mij

mij sterft niet (?) min rekenen dan oft

sterft, niet geringer achten dan alsof elke

elcke doot de mijn gelijck waer voor

dood, de mijne gelijk was voor mijn

mijnen hemelschen vader.

Hemelse Vader.’
Christus stelt een goede wil erg op prijs
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Noch seijde hij mij dat is mij

Hij zei bovendien tot mij: ‘Dát is voor Mij

aldereerelijckxste datmen mij uutter

het meest waardevolle dat men Mij uit het

herten looft met eenen goeden wil.

diepst van zijn hart looft met een goede

Want om eenen goeden wil geef ick al dat

wil. Want voor een goede wil geef Ik alles

ick heb en mij selven tot een eeuwich

wat Ik heb en mijzelf tot een eeuwig

besitten inder eeuwicheijt.

bezit.’
Christus veroordeelt roddelaars

Noch seijde hij mij alle die gene die

Hij zei bovendien tot mij: ‘Allen die naar

achterclap hooren oft sprecken en dat

roddels luisteren of roddelen en daarmee

consenteren en naer dat ickse van binnen

instemmen en zich niet beteren nadat Ik ze

vermaen hun noch niet en beteren met elck

innerlijk vermaan, zij verwonden

woort datse dan sprecken soo doorwonden

mijn hart en mijn lichaam met elk

sij mijn hert en lichaem.

woord dat ze spreken.

En is mij een swaerder en een

En het is voor Mij een zwaardere en een

onverdrachelijker wonde dan mij was te

onverdraaglijkere wond dan het voor Mij

lijden van de joden.

was te lijden vanwege de joden.

Ja sij bespouwen mijn schoon minnelijck

Ja, zij bespuwen mijn stralend beminnelijk
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aenschijn die achterclap hooren oft sprecken

gelaat, die naar roddel luisteren of

van haer oversten en daer tegen

roddelen over hun oversten en tegen

murmureren en imants eer

hen morren en iemands eer,

naem en faem te benemen.

naam en faam afnemen.

En sij oordeelen die dick in saecken daer

En zij veroordelen die [mensen] vaak

sij voor mij niet schuldich meer en sijn.

wegens zaken waaraan zij voor Mij
helemaal niet schuldig zijn.

En wat doen sij dan anders dan hun

En wat doen zij anders dan

selven en hun wercken worpen in mijn

zichzelf en hun werken aan mijn

verborgen oordelen.

verborgen oordeel onderwerpen?

Ja sij soudent somtijts soo doen dat sij

Ja, zij zouden het soms zo bont maken

ten eeuwigen dagen uut mijn streng

dat zij ten eeuwigen dage niet aan

oordeel niet en souden geraken.

mijn streng oordeel zouden ontkomen.
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Het oordeel hoort mij alleen toe

Het oordeel behoort Mij alleen toe, in het

principalijck van d’oversten.

bijzonder over de oversten.’
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Christus genade voor een bekeerde
zondaar is oneindig
Noch seijde mijnen beminden mij eens

Bovendien zei mijn Beminde mij eens: ‘Als

waert mogelijck dat eenen mensch

het mogelijk was dat een mens op één dag

mocht vallen en opstaen op eenen dach

zo vaak zou kunnen vallen en opstaan als er

alsoo dickmael alsser druppelen waters

waterdruppels kunnen regenen gedurende

souden connen regenen op eenen heelen

een hele dag, dan nog zou geen enkele

dach soo en ontfinck noot moeder haer

moeder haar geliefde kind zo gaarne

lief kint soo geern.

ontvangen [als ik die mens zou ontvangen].

Ick en ontfange den mensch veel

Ik zou die mens nog veel vriendelijker en

minnelijcker en begeerlijcker alsoo dick als

met grotere innigheid ontvangen zo vaak

hij opstaat en hem geheelijck tot mij keert.

als hij opstaat en zich geheel tot mij keert.

Alsoo veel als ick hooger ben als de

Zoveel hoger Ik ben als de mensen,

menschen alsoo veel bereeder ben ick om te

zoveel bereidwilliger ben Ik om te geven,

geven als den mensch is om te ontvangen.

dan de mens is om te ontvangen.’
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Geldelijke offers zijn minder dan
iemand, die zich omwille van Christus
wegcijfert
Noch seijde hij mij dat een mensch

Ook zei Hij mij: ‘Als iemand honderd

hondert merck silvers om godts wil gaef

mark zilver om Gods wil gaf en een

en timmerden een clooster dat en soude

klooster bouwde, zou dat mij niet zo

mij soo aengenaem niet sijn als dat hij hem

aangenaam zijn dan wanneer hij zichzelf

selven versmaet en verniet om mijnen twil.

gering acht en zich wegcijfert om
Mijnentwil.’
Wend je tot God en Hij zorgt voor de
zielen

Ick wilden eens communiceren voor een

Ik wilde eens ter communie gaan voor een

siel int vagevier. En doen ick onsen heer

ziel in het vagevuur. En toen ik onze Heer

ontfangen hadde soe quamp mij in keert

ontvangen had, viel mij in: ‘Keer je om

u in godt puerelijck en ledichlijck en laet

Mijn wil enkel en onbelemmerd tot God

die siel en alle sielen inden goddelijcken

en laat de ziel en alle zielen over aan de wil

wil.

van God.’
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En ick keerden mij alleen lediclijck

En ik wendde mij slechts onbelemmerd tot

tot godt van alle belden en gaf hem

God en keerde mij af van alle beelden en

plaats om in mij te werken.

gaf Hem de ruimte om in mij te werken.

En vandien eenen toekeer en

En wegens deze ene toekering [tot God] en

afkeer verlosten godt hondert

afkering [van al het andere] verloste God

sielen tot die siel [???] door

honderd zielen vanwege
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sijn onneijdelijcke goetheijt.

zijn oneindige goedheid.

En hij seijde mij dat eenen mensch mocht

En Hij zei mij: ‘Als een mens

met aldusdanigen begeerten en virigen

met zulke begeerte en met vurige

toekeer en toekeer van al dat godt niet en is

afwending van alles wat God niet

eens gaan ten heijlig sacrament al waer hij

is, eenmaal tot het Heilig Sacrament zou

inden nedersten koor der engelen

gaan, dan zou hij, als hij voor het laagste

geschickt te wesen

engelenkoor bestemd zou zijn, [alleen

hij soude wel totten vierden geraken.

daardoor] wel in het vierde [engelenkoor]
geplaatst kunnen worden’.”

316

De conclusie van de kopiïste
Uut alle dese groote familiariteijt van

Uit al deze grote intimiteit van deze bruid

dese bruijt Christi met haren beminden

van Christus met haar beminde Bruidegom

bruijdegom Jesum canmen bemercken

Jesus kan men opmerken hoe heilig en

hoe heijlichlijck en suijverlijck sij geleeft

zuiver zij geleefd heeft.

heeft.

De mensen kenden haar niet, want zij

Sij was vande menschen heel

beschouwden haar als een onaanzienlijke,

onbekent want sij haer hielden als een

eenvoudige religieuze.

simpel eenvoudige religieus.

Hoe zalig zij gestorven is merkt men

Hoe salichlijck sij gestorven is

hieruit: toen zij in haar laatste ziekte

bemerckt men hieruit. Doen sij in haer leste

verkeerde en aan haar einde gekomen

sieckte was en nu tot het uutterste gecomen

was, ontving zij op haar sterfbed haar

sijnde en nu tot het uutterste gekomen sijnde

heilige rechten [laatste sacramenten].

ontfinck haer heijlige rechten.

En zij vertoonde een dusdanige

En sij toonden een groote blijschap alsoo dat

grote vreugde dat de pater haar vroeg hoe

den pater haer vraechden hoe datse soo blij

ze zo blij kon zijn en of zij

cost sijn en of sij haer niet en ontsach te

niet bang was te sterven.
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sterven.
Doen antwoorden zij met een

Toen antwoordde zij met grote moed: “Och

grote coragie och neen ick want ick

nee, want ik weet dat ik moet sterven

weet dat ick moet sterven soude ick

opdat ik zal leven.”

leven. Doen vraechten hij haer

Toen vroeg hij haar: “Dochter, ben je niet

dochter en ontsiet gij u niet voor die

bang voor de pijnen van de dood?”

pijne des doots. Sij antwoorden ick heb

Zij antwoordde: “Ik heb mijn Beminde zijn

mijnen beminden sijn lijden helpen dragen

lijden helpen dragen, Ik hoop dat Hij het

ick hoep dat hij de mijn oock dragen sal.

mijne ook zal dragen.”

Ten derden vraechten hij

Als derde vraag vroeg hij
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haer oft sij haer niet en verveirden voor

haar of zij niet bang was voor het

dat grouwelijck streng oordeel godts

gruwelijk strenge oordeel van God.

Doen antwoorden sij seer virichlijck o

Toen antwoordde zij zeer vurig: “O pater,

pater waerom soude ick mij verveiren.

waarom zou ik vrezen?

Mijnen wel beminden is mijnen rechter.

Mijn Welbeminde is mijn rechter. Ik heb
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Ick hebbe hem lief en hij soude mij

Hem lief en Hij zou mij tekort doen als Hij

onrecht doen dat hij mij niet weder en

mij geen wederliefde zou schenken.
Daarom

beminden. Daerom het sal een saecht

zal het een zacht oordeel zijn, waar

oordeel sijn daer lief over lief sal

Geliefde over geliefde zal oordelen en

oordeelen en daer lief van lief sal

waar geliefde door Geliefde geoordeeld

geoordeeld woorden.

zal worden.”

En dat zeggende is sij gestorven om haren

En toen zij dat zei is zij gestorven om

alderliefsten eeuwelijck te genieten.

eeuwig te genieten van haar Allerliefste,

Oproep tot gebed
O gelukzalige siele bidt voor ons opdat

O gelukzalige ziel, bid voor ons, opdat

wij u heilige voetstappen wel mogen

wij je heilige voetstappen goed mogen

naer volgen principalijck in een

navolgen, in het bijzonder wat betreft je

grondige ootmoedicheijt en in een simpel

volslagen nederigheid en eenvoudige

gehoorsaemheijt en in een virige liefde om

gehoorzaamheid en met een vurige liefde

met u en allen heijligen eeuwelijck te leven.

om met je en alle heiligen eeuwig te leven.
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Amen.

Amen.

Een nieuwe [niet met name genoemde]
zuster wordt vermeld
Ter wijlen dese heijlige suster Mechtildis

Ten tijde dat de heilige kloosterzuster

leefden soo wasser een religieus

Mechtild leefde was er een zuster, die

die door groote tentatie verwonnen sijnde

door een grote verleiding overvallen was en

liep heijmelijck uut het clooster naer dat

in het geheim uit het klooster wegliep

sij daer 15 jaren in geweest hadde en trock

nadat ze daar vijftien jaar verbleven had, en

werelijck habijt aen. Corts daer naer wert sij

ze trok burgerkleren aan. Kort daarna werd

sieck en creech groot berouw dat sij dat

zij ziek en kreeg enorm berouw omdat

gedaen hadde en setten sterckelijck opwaert

zij dat gedaan had en beloofde dat,

datse genaes datse wederom naert clooster

als ze genas, ze weer naar het klooster

soude keeren en penitentie doen

zou terugkeren en penitentie zou doen
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en begeerden daer oock in begraven te

en ze verlangde daar ook begraven te
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sijn waert datse stierf. En quamp alsoo te

worden wanneer ze stierf. En toen ze dus

sterven en wert gebrocht inde kerck om int

kwam te sterven en in de kerk werd

clooster begraven te woorden doen dacht

gebracht om in het klooster begraven te

suster Mechtildis dat sij haer niet lesen en

worden, toen bedacht zuster Mechtild dat

woude als gewoonte is omdat sij daer niet

zij haar naam niet wilde oplezen zoals dat

gestorven en was. Doen quam de siel tot

gewoon was, omdat zij daar niet gestorven

haer en seijde suster Mechtildis

was. Toen kwam de ziel naar haar toe en

ontfermt u mijnder want godt heeft

zei: “Zuster Mechtild, ontferm je over
mij,

mijnder ontfermt omdat ick soo grooten

want God heeft zich over mij ontfermd

rouw hadde.

omdat ik zo’n een enorm berouw had.

Daer om sal ick mijnen loon onder u lieden

Daarom zal ik mijn loon onder je

ontfangen. Doen vraechden haer de levende

ontvangen.” Toen vroegen de in leven

oft sij veel verloren had sint datse uut het

zijnde [zusters] of zij veel verloren had

clooster gegaen was en haer gescheijden

nadat zij uit het klooster vertrokken was

hadde vander gemeijnten.

en zich afgescheiden had van de
gemeenschap.

Sij seijde al die oijt geboren sijn

Zij zei: “Allen die ooit geboren zijn of
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of sullen woorden en souden

geboren zullen worden zullen niet kunnen

niet connen verhalen dat ick verloren heb.

vertellen wat ik verloren heb.”

Zij vraechden haer oft sij oock grooten loon

Zij vroegen haar of zij ook een groot

hebben soude van dien tijt datse onder

loon zou ontvangen over de tijd, die ze

hun gewoont hadde. Sij antwoorden datse

met hen geleefd had. Zij antwoordde dat

van elcke uur meer loons soude hebben dan

ze voor elk uur meer loon zou ontvangen

eenich hert soude connen bedencken.

dan enig hart zou kunnen bedenken.
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VOORBEREIDING TOT HET HEILIG SACRAMENT
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De kopiïste spreekt
Hier naer volcht een bereijdinge tot het

Hierna volgt een voorbereiding tot het

heijlig sacrament ons achter gelaten van

Heilig Sacrament, ons nagelaten door onze

onse beminde suster Jacomijne Zirix.

geliefde zuster Jacomijne Zirix.
Jacomijne Costers komt aan het woord

Eerst 7 punten.

Eerst zeven punten:
Het eerste punt

Ten eersten suldij u suijver maken van alle

Ten eerste zal je je zuiveren van alle

sonden en vlecken. Want suldij den alder

zonden en bevlekkingen. Want wil je met

puersten woorden toegevoecht soo en

de Allerzuiverste worden verbonden, dan

mach in u geen vlecke noch smette

mag er in je geen bezoedeling of smet

gevonden worden.

aangetroffen worden.
Het tweede punt

Ten 2 suldij u vercieren om den genen te

Ten tweede zul je je tooien om Degene te
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behagen die u schoonheijt soo seer begeert

behagen, die je schoonheid zozeer begeert

en

en
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hem om u soo verciert heeft datter geen

zich om je zo getooid heeft dat er geen

gedaente noch schoonheijt in hem

vorm noch schoonheid te zien was

openbaerden hangende aent cruijs.

toen Hij aan het kruis hing.
Het derde punt

Ten 3 suldij u presenteren aen den genen

Ten derde zal je je presenteren aan

die u in alle tijden op alle plaetsen en bij

Degene, die voor je en bij iedereen altijd

alle mensen tegenwoordig is.

aanwezig is.
Het vierde punt

Ten 4 suldij u selven mildelijck offeren aen

Ten vierde zul je jezelf volledig overgeven

den genen die hem selven soo mildelijck

aan Degene, die zichzelf zo genereus

geoffert heeft.

geofferd heeft.

Het vijfde punt
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Ten 5 suldij u eenigen en gelijcken

Ten vijfde zal je je tot een eenheid maken

aen den genen die uwen voorganger is

en gelijk maken aan Degene, die je

en u soo eenich is als hij hem selven

voorbeeld is en die voor je even gelijk is

eijgen is.

als Hij zichzelf gelijk is.
Het zesde punt

Ten sesden suldij u diep sincken in den

Ten zesde zul je je verdiepen in Degene,

genen die soo diep om u gesoncken is dat

die zo diep voor jou gezonken is dat

hij u spijs geworden is.

Hij voor je Spijs geworden is.
Het zevende punt

Ten 7 suldij u selven altemael verliesen

Ten zevende zal je jezelf geheel en al

inden genen die hem selven altemael tot

verliezen in Degene, die zichzelf geheel en

uwen wil gegeven heeft dat hij niet des sijns

al voor je gegeven heeft, zodat Hij

in hem behouden en heeft.

niets van zichzelf in zich behouden heeft.

Och van dese 7 wegen en suldij niet

Och, van deze zeven wegen zal je niet van

afwijcken den eenen dach naer den anderen

de ene dag op de andere niet afwijken,

Niet in gesetter oeffeningen

niet [alleen] gedurende vastgestelde

maer tot allen uren en stonden in alle

oefeningen, maar op alle uren en
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saecken en bij alle menschen.

tijdstippen bij alle zaken en bij alle mensen.

Want om dit woort datter vleesch

Want omwille van dit Woord dat vlees

geworden is en u spijs gebleven is soo

geworden is en voor jou [geestelijke] Spijs

suldij swij-

gebleven is zul je zwijgen
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gen en sprecken arbeijden en ledich wesen

en spreken, werken en rusten, begeren

begeeren en bidden lijden en verblijden en

en bidden, lijden en blij zijn, en er is

geen plaets salder wesen daer u dit wort niet

geen plaats waar voor jou dit Woord niet

tegenwoordich sijn en sal. Want soo haest

aanwezig zal zijn. Want zodra

als gij smergens oft snachts ontspringt soo

je in de morgen of in de nacht ontwaakt,

laet u eerste gedacht u opperste begeerte

laat je eerste gedachte, je hoogste

en u heetste minne en u sterckste

begeerte en je diepst gevoelde liefde en

geloof sijn

je sterkste geloof zijn,

dat gij met alle pristeren en met alle devote

dat je met alle priesters en met alle vrome

herten en boven al met alle heijligen moecht

harten en bovenal met alle heiligen zou

comuniceren in een voldoen der alder

kunnen deelhebben aan een vervulling van
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hoochster minnen van deser edelder spijse.

de allerhoogste liefde door deze edele Spijs.

Och met wat pijnen souden wij vander

Och, met hoeveel moeite zouden wij van de

steden gaen daer hij sacramentelijck

plaats weggaan waar Hij sacramenteel

tegenwoordich is en met wat neerticheijt

aanwezig is, en met hoeveel geloofsijver

sullen wij ons haesten daer te comen alst

zullen wij ons haasten daar te komen als dat

ons gewoorden mach en met hoe grooten

voor ons is weggelegd, en met hoe een

minne en dieper ootmoedicheijt met hoe

grote liefde en diepe nederigheid, met hoe

grooten reverentie en sedicheijt van buijten

een grote eerbied en houding van fatsoen

sullen wij ons bewijsen in sijnder

van buiten zullen wij ons gedragen in Zijn

presentie.

aanwezigheid.

Want wat mogen wij anders begeeren dan

Want wat [meer] zouden wij anders kunnen

altijt hem tegenwoordich en in sijnen dinst

begeren dan altijd bij Hem te zijn en in zijn

te wesen. Och wat moechdij armoede

dienst te staan? Och, wat kan je [nog] als

rekenen als gij met een levendich geloof en

armoede beschouwen als je met een levend

met brandende minne soo grooten heer

geloof en met brandende liefde een zo grote

dienen moecht en

Heer mag dienen en
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soo edelen schat besitten moecht die alle

een zo grote Schat mag bezitten, die

dingen in hem besloten heeft.

alle zaken in Hem besloten heeft?

Het is seer te beclagen dat wij desen edelen

Het is zeer te beklagenswaardig dat wij deze

tijt soo onvruchtbarelijck toebrengen

kostbare tijd zo onvruchtbaar doorbrengen,

besonder dit tegenwoordich nu.

in het bijzonder in deze tegenwoordige tijd.

Want in dit tegenwoordich nu mogen wij

Want tegenwoordig zijn wij in staat de

ontfangen die eeuwige godtheijt dat edel

eeuwige Godheid te ontvangen, het edele

gepijnt lichaem met al sijn

gemartelde Lichaam met al zijn

vruchtbaerheijt en sijn heijlige siel die

vruchtbaarheid en zijn heilige Ziel, die ook

alsoo veel persen geleden heeft om die

veel benauwenis ondergaan heeft vanwege

menichvuldicheijt onser sonden en

de veelheid van onze zonden en de

ondankbaerheijt.

ondankbaarheid.

En gelijck den tijt altijt geduerich is in een

Zoals de tijd altijd voortgaat zonder

voortgaen sonder ophouden oft wij daer op

ophouden, of wij daar nu aan denken of niet,

dencken oft niet. Soo is oock dat edel

evenzo is ook de edele Spijs, de hoge

gerecht die hooge godtheijt en die suijver

Godheid en de onbedorven Menselijkheid en
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menscheijt en die edel siel altijt bereet tot

de edele Ziel altijd bereid om zichzelf voor

onser behoef hem selven ons te geven tot

onze behoefte te geven als Spijs.

eender spijsen. En blijft altijt bereet weder

Hij blijft altijd beschikbaar of wij daar nu

wij daer op dencken oft niet en weder wij

aan denken of niet en of wij Hem nu

sijns begeeren oft niet,

begeren of niet.

Want sijn groote goetheijt en

Want Zijn grote goedheid en

vruchtbaerheijt is al enen groot in hem

vruchtbaarheid is in Hem permanent

sonder minderen oft meerderen.

[aanwezig] zonder afnemen of toenemen.

Maer wij sijn alleen die geheel

Maar het ligt alleen aan ons, die steeds

middelen en hinderen nu met dit en dan met

twijfelen en hinderen, nu met dit en dan met

dat daer wij soo vol af sijn dat wijs niet en

dat, waar wij zo vol van zijn dat wij het niet

bekennen.

beseffen.

En wanter soo grooten onpuerheijt en

En omdat er een zo grote onzuiverheid en

wandelbaerheijt in ons hert is ent

veranderlijkheid in ons hart is en wij het

belt onser sielen soo vol smetten hebben

beeld van onze ziel zo vol vlekken gemaakt

gemaeckt soo ist wel recht dat wij ons

hebben is het zeer terecht dat wij ons

haesten

zoveel wij maar kunnen haasten
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naer al ons vermogen te comen voor den

te komen voor de

edelen spigel ons oorspronckx

edele spiegel van onze oorsprong, waaruit

daer wij uut gevloten sijn en daer

wij gesproten zijn, en de inspiratie van

ingeven sijnder gratien aensien

zijn genade zien en de vuile smetten

en mercken die vuijl smetten

overwegen

daer ons belt mede bevleckt is.

waar ons beeld mee bezoedeld is.

En dan daer weder tegen sijn eeuwige

En dan weer in tegenstelling zijn
eeuwigdurende uitstromende

uutvlitende goetheijt die altoos begeerende

goedheid [overwegen], die altijd begeert

is af te wassen ons vlecken met zijn vers

onze smetten met zijn nieuw bloed

bloet dat hij in dit selve nu begeert inder

af te wassen, wat Hij in dit zelfde heden met

selver vruchtbaerheijt voor ons

dezelfde vruchtbaarheid begeert voor ons te

te storten als hij ons dagelijckx

vergieten, zoals Hij dagelijks voor ons offert

offert int heijlig sacrament

in het Heilig Sacrament, zijn volkomen

sijn heel godtheijt sijn heijlige siel en sijn

Goddelijkheid, zijn heilige Ziel en zijn
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suijver menscheijt met sijn heijlig bloet dat

zuivere Menselijkheid door zijn heilig

hij ontfangen heeft van sijn

Bloed, dat Hij ontvangen heeft van

lieve moeder Maria.

zijn lieve Moeder Maria.

Och dat wij alle middelen niet af en worpen

Het is toch erg dat wij niet alle hindernissen

en niet neerstich en sijn hier te

afwerpen en niet verlangend zijn

blijven en al ons lief en leet

om hier te blijven en al ons lief en leed hier

hier te brengen.

te brengen.

Al dat ons ontmoeten mach van godt

Alles wat ons overkomen kan van

vande creaturen van ons selven oft vanden

Godswege, door schepselen, door onszelf of

duvel niet al en dragen in sijn

door de duivel niet geheel [willen] dragen

minnelijcke tegenwoordicheijt

in zijn liefelijke aanwezigheid

is seer te verwonderen.

is zeer verbijsterend.

Want daer wort een igelijck geleert

Want daar wordt een ieder onderwezen naar

naer sijn behoefte en noot en worpt

zijn behoefte en het gebeurt nooit dat de

hem dat gemoet daer voor ten crijcht door

geest [gemoed] zich daarin stort zonder dat

sijn uutvlitende volheijt een

hij [de geest] door zijn uitstromende

nu kennis en soo dicker soo

overvloed een grotere kennis krijgt en
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meer en dat alleen door die

hoe vaker hoe meer, en dat alleen door de

cracht godts daer dat mede

kracht van God, waarmee het [gemoed]

beschaduwet wort alst hem naer zijn

beschaduwd wordt als het naar zijn

vermogen daer pijnt te blijven.

vermogen moeite doet daar te blijven. Als

En alst afvalt weder die oock daer te staen.

het [gemoed] weer afvalt, daar ook te staan,

Alsoo doende sul-

als wij dat doen
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len ons gebreken en ons

zullen onze gebreken en onze aardse

ongestorventheden daer wij vol af sijn

verkleefdheid, waar wij vol van zijn,

afvallen.

afvallen. De ene nu en

De een nu en dander dan die ons anders in

de andere later,

geender wijs mogelijck en waren te

die wij anders op geen enkele manier

verwinnen oft te laten.

zouden kunnen overwinnen of nalaten.

En dat wij dit aldus niet en gevoelen

Dat wij dit niet zo ervaren komt

dat comt daer bij dat wij soo menigen tijt

doordat wij zo vaak veel
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soo veel uren soo veel pater nosters tijts over uren, zoveel de tijd van een Onze Vader,
te brengen sonder ons inwendige begeerte

doorbrengen zonder onze innerlijke begeerte

daer te stieren en te drijven.

daarop te richten en daarheen te voeren.

Die oogen godts sijn altoos op

De ogen van God zijn altijd op ons

ons gekeert soo wat wij doen sien

gericht, wat wij ook doen, zien, horen

hooren oft sprecken verwachtende

of spreken, terwijl Hij wacht wanneer het

wanneert ons believen sal weder tot hem te

ons zal schikken ons weer tot Hem te keren

keeren en op hem te sien. En als wij op hem

en naar Hem op te zien. Als wij niet naar

niet en sien soo siet hij op ons als een een

Hem opzien, dan ziet Hij op ons neer als

onredelijcke creatuer.

[op] een onredelijk wezen.

Laet ons dat een

Laten wij ons inspannen

pijnen te soecken in al dat wij doen.

die Ene te zoeken in alles wat wij doen.

En oft wijt niet en cregen soo wijt begeeren

Als wij het niet zouden verkrijgen zoals wij

hoe grooten gewelt wij ons selven aen deden

het wensen, hoe hard wij ons inspanden om

om ons inde tegenwoordicheijt godts

in de aanwezigheid van God te verblijven,

te houden en laet ons daer niet in verslagen

laat ons daarom niet verslagen zijn en

zijn en dencken dat ons gevoelen niet en

denken dat ons gevoelen niet deugt en laten
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deucht en vermieten ons selven

wij ons verbinden tot dienst zonder beloning

om niet te gevoelen en bevelent al godt

en laten wij alles aan God overlaten, die

die allen dingen doet ons ons beste en die

alles doet voor onze bestwil en die ons

ons liever heeft dan wij ons selven doen.

meer lief heeft dan wij ons zelf.

En doen alleen dat ons toebehoort dat

Het enige wat wij behoren te doen is ons

is ons hert hem te geven. Och laet ons allen

hart aan Hem te geven. Och, laten wij allen

ons neerticheijt hier toe doen.

ons naarstig hiervoor inspannen. Want in de

.Want inden toekeer en inden afkeer leet

toewending en het afkeren ligt
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al ons leven der sielen.

al het leven van onze ziel.

En wat wij doen oft waer wij sijn als wij hier Wat wij ook doen of waar wij ook zijn
en sijn soo sullen wij altoos begeeren

[zolang] wij hier [op aarde] zijn, zullen wij

hongeren en snacken daer naer.

altijd begeren, hongeren en snakken
daarnaar.

Hier leert hij ons al dat ons van

Hier leert Hij ons alles wat voor ons

noode is en geeft ons altoos een

noodzakelijk is en Hij geeft ons altijd een
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nu kennis maar hij eijst een bij blijven bij

nieuwe kennis, maar Hij eist dat wij bij Hem

hem en een aenmercken sijnder

blijven en opmerkzaam zijn op zijn

goetheijt.

goedheid.

Want gelijck dat wij moeten sijn daer ons

Want zoals wij moeten zijn waar ons werk

werck is soo moeten wij hem oock met de

is, evenzo moeten wij ook bij Hem aanwezig

begeerten tegenwoordich sijn sal hij ons

zijn met onze verlangens opdat Hij ons

leeren en verlichten.

zal onderwijzen en verlichten.
Drie punten om een goed geweten te
herkennen

Dit sijn drij punten waer aen dat men sal

Hier volgen drie punten waaraan men de

bekennen dat getuijch eender goeder

getuigenis van een goed geweten zal

contientie.

onderkennen.
Het eerste punt

Ten eersten. Dat den mensch bekent dat hij

Ten eerste. Dat een mens erkent dat hij geen

geen vergiffenis noch verlatenis van sijn

vergiffenis noch kwijtschelding van zijn

sonden en mach vercrijgen dan van godt

zonden kan verkrijgen dan van God alleen.

alleen. En als hij iet goets doet dat hij hem

Als hij iets goed doet, dat hij zichzelf daar
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selven dat niet toe en schrijft recht oft hijt

niet op beroemt alsof hij het zelf op eigen

self had gedaen maer hij salt godt toe

kracht gedaan had, maar hij zal [het aan]

schrijven en hem daer af danckende.

God toeschrijven en Hem daarvoor danken.

Het tweede punt
Ten 2. Dat hij bekent dat hij geen deucht

Ten tweede. Dat hij inziet dat hij geen

hoe cleijn die oock is en mach vercrijgen

deugd, hoe klein die ook is, kan verkrijgen

van hem selven dan metter helpen godts.

uit zichzelf dan met de hulp van God.

En ist dat hij sachtmoediger vint dan hij

Mocht het zijn dat hij bemerkt dat hij

plach te sijn en sommige gebreken quijt is

zachtmoediger is dan voordien en sommige

die hij plach te gevoelen dat hij hem dan

gebreken kwijt is, die hij placht te

niet en laet voorstaen dat hij dat met sijn

voelen, dat hij zich er niet op laat

verdinsten heeft vercregen

voorstaan, dat hij het met zijn eigen

maer schrijvet

verdiensten heeft verkregen, maar
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godt altemael toe. Hoe wij meer deuchden in

het allemaal aan God toeschrijft, hoe meer

336

ons hebben en rijcker van binnen zijn.

wij in ons hebben en hoe rijker wij van
binnen zijn.

En dat wij ons selven meer toeschrijven hoe

Dat wij ons zelf meer toeschrijven, hoe

wij min hebben en armer sijn van binnen.

minder [deugden] wij hebben en [hoe] armer
wij van binnen zijn.
Het derde punt

Ten derden. Dat hij hem onweerdich rekent

Ten derde. Dat hij zichzelf onwaardig

om dat eeuwig leven te besitten en dat den

beschouwt om het eeuwige leven te

mensch daer niet en can comen dan door de

verwerven en dat de mens daar niet

verdiensten Christi en door sijn

komen kan dan door de verdiensten van

onneijndelijcke barmherticheijt.

Christus en door zijn oneindige
barmhartigheid.

Dit sijn teeckenen van een goede contientie.

Dit zijn tekenen van een goed geweten.

Eenen mesch die hem oeffent inde

Een mens, die zichzelf oefent in

gehoorsaemheijt en is nimmer mer

gehoorzaamheid is geen ogenblik

ogenblick sonder verdinsten.

zonder verdiensten.
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Drie zaken noodzakelijk voor een
spiritueel mens
Drij dingen behoort een geestelijck mensch

Drie zaken behoort een spiritueel mens

te hebben.

te hebben.
Het eerste punt

Dat eerste is luttel te sprecken en veel te

Het eerste is weinig te spreken en veel te

bidden en luttel sonderlinge vrinden te

bidden en weinig bijzondere vrienden

hebben.

te hebben.

Augustinus seet die wel en rechtveerdelijck

Augustinus zegt: “Wie zichzelf goed en

hem selven oordeelden die en soude eenen

rechtvaardig beoordeelt, die zou

niet connen oordeelen.

een ander niet kunnen veroordelen.”

Eenen doctoor beschrijft ons ses goede

Een [geestelijke] doctor beschrijft ons zes

punten.

goede punten.

Dat eerste. Den mensch sal aensien uutter

Ten eerste dat de mens vanuit zijn hart zijn

herten sijnen verloren tijt en daerom

verknoeide tijd zal bezien en daarover zal

versuchten met berouw. Dien mensch wilt

zuchten van berouw. Aan zo iemand wil

godt meer loons geven dan oft hondert

God meer loon geven dan wanneer hij 100
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davidts souterslaes met goeder aandacht.

maal de 150 Psalmen van David met goede
aandacht las.

Dat 2 is. Den mensch die geern beter waer

Het tweede punt is dat de mens graag beter

dan hij is

zou zijn dan hij is
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en daer om versucht met rouw sijns herten.

en daar met rouw in zijn hart naar smacht.

Dien mensch wilt godt meer loons geven

Aan zo iemand wil God meer loon geven

dan oft hij hem 30 jaren vageviers afnam.

dan als Hij hem [die mens] dertig jaar
vagevuur zou afnemen.

Dat 3 is. Soo wilt onsen lieven heer

Het derde. Elkeen die onze lieve Heer dankt

danckt met innicheijt van allent goet dat hij

voor al het goede dat Hij voor hem heeft

hem heeft gedaen en nog doen wilt.

gedaan en nog wil doen, zo iemand wil

Onsen heer wilt dien mens dat loonen aen

Onze Heer belonen, Hij wil zowel zijn

sijn lijffelijcke vrinden opder aerden en wilt

bloedverwanten op aarde als die mens zelf

dien mensch self verhoogen in den hemel.

in de hemel verhogen.

Dat 4. Den mensch die een ijdel wort

Het vierde is dat iemand, die een ijdel woord
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verswijgt of anders als hij geern sprack [en

niet uitspreekt of iets anders dat hij graag

dit verminderd] dien

wil zeggen voor zich houdt, die mens wil

mensch wilt onsen heer meer loons geven

onze Heer meer loon geven dan wanneer

dan of hij een heel jaer alle vrijdagen had

hij gedurende een heel jaar alle vrijdagen

gevast te water en te broode.

gevast zou hebben op water en brood.

Dat 5 is. Soo wat mensch die een ijdel

Het vijfde. Als iemand ervan afziet een

oogenblick laet op te sien om die minne

lichtzinnige blik op te slaan omwille voor

godts dien mensch wilt onsen lieven heer

de liefde van God, die mens wil onze lieve

meer loons geven dan oft hij hondert merck

Heer meer loon geven dan als hij honderd

om godts wil gaef en oock self om godts

mark om Gods wil gaf en ook zelf voor de

wil ginck.

liefde van God ging.

Dat 6 is. Soo wie dat een haestich woort

Het zesde is dat wie een dusdanig haastig,

spijtich oft verachtelijk verdracht

smadelijk of verachtelijk woord met geduld

verduldelijck om die minne godts dies siel

verdraagt om Gods liefde, deze ziel wil

wilt godt alsoo wijs maken als des goeden

God op de zelfde manier wijs maken als de

sint Paulus siele was die inden derden hemel

ziel van de goede Sint Paulus, die naar de

gevoert wert.

derde hemel werd gevoerd.
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Onsen heere die doet den mensch vijf

Onze Heer doet voor de mens, die met een
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dingen die met bedruckter herten tot hem

bedroefd hart tot Hem komt, vijf zaken.

comt.
Vijf zaken voor de berouwvolle mens
Ten eersten. Hij vergeeft hem al sijn sonden.

Ten eerste. Hij vergeeft hem al zijn zonden.

Ten 2. Soo geeft hij hem voor de bitterheijt

Ten tweede. Hij geeft hem dus in plaats van

sijn groote soeticheijt.

de bitterheid zijn grote zoetheid.

Ten 3. Soo druckt hem godt aen sijn

Ten derde. God drukt hem net zo aan zijn

minnende boorst en vaderlijck hert als een

liefhebbende borst en zijn vaderlijk hart als

moeder haer lief kint.

een moeder haar geliefd kind.

Dat 4 is. Dat hij den mensch geeft

Ten vierde. Dat Hij de mens een

warachtige kennis sijns selfs en godt te

waarachtige kennis van zichzelf geeft en

minnen.

om God lief te hebben.

Dat 5. Dat dien mensch soo verlicht wort

Ten vijfde. Dat die mens zo innerlijk verlicht

van binnen dat hij ander menschen trooster

wordt dat hij de trooster van anderen

wordt.

wordt.
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DE DRIE GELOFTEN
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De kopiïste spreekt
Dit is noch genomen uut de schriften van

Dit is ook genomen uit de geschriften

suster Jacomijne Zirix vande

van zuster Jacomijne Zirix over de

perfectie en vande drij beloften der

perfectie en over de drie geloften van de

religieusen.

religieuzen.
Christus spreekt

Weest perfect als uwen hemelschen vader

Wees volmaakt zoals je Hemelse Vader

perfect is.

volmaakt is.
Jacomijne neemt het woord

Dese perfectie die leet in twee dingen

Deze perfectie bestaat voornamelijk uit

principalijck.

twee zaken. Ten eerste:

Ten eersten in godt te minnen boven al en

God boven alles lief te hebben en onze

onsen even mensch als ons selven.

medemens als ons zelf. En niemand op enige

En niemant te doen dan datmen wilt datmen

manier anders te behandelen dan zoals

ons dede in alder wijs.

men wil dat men ons zou behandelen.
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En ons altijt van sonden wachten opdat wij

Ons altijd te hoeden voor zonden opdat

godt niet en vertoornen. Een geestelijck

wij God niet vertoornen. Iemand, die tot de

mensch sal hem voor alle dinck hoeden dat

geestelijk stand behoort, zal er vóór alles

hij geen ijdel woorden en spreckt.

zorg voor dragen dat hij geen lichtzinnige

Want ons daer af te wachten brengt ons tot

woorden spreekt. Want ons daarvoor te

groote volcomentheijt.

hoeden brengt ons tot grote volmaaktheid.

Onsen heere seet ist datge mij mint

Onze Heer zegt: “Als je Mij lief hebt,

soo hoort mijn woorden en houdt mijn

luister naar mijn woorden en onderhoud

geboden.

mijn geboden.”

Daer sijnder luttel die dat woort godts

Er zijn er weinig, die het Woord van God

hooren en noch min die dat onthouden en

horen en [er zijn er] nog minder, die het

alderminst die dat beleven.

onthouden en nog veel minder, die er naar
leven.

Maer die dat wort godts hooren

Maar diegenen, die het Woord van God

onthouden en

horen, onderhouden en
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beleven in dien comt godt en maeckt zijn

beleven, in die mens komt God zijn
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wooninge in dien mensch en verlost hem

woning opslaan en die verlost Hij

van al sijn vijanden. Daerom ist dat gij godt

van al zijn vijanden. Daarom, indien

mint soo haet de sonden en wederstaet die en je God lief hebt, haat dan de zonden en
niet alleen en wacht u van dootsonden

weersta ze en hoed je voor doodzonden,

maer naer u vermogen soo pijnt u oock te

maar doe naar je vermogen ook moeite

wachten van dagelijckxse sonden.

je verre te houden van dagelijkse zonden.
Drie zonden voor hen in het vagevuur

Daer sijn drijderhande dagelijckxse sonden

Er zijn drie dagelijkse zonden [voor

die daer int vagevier branden.

hen], die in het vagevuur branden.

De eerste branden als hout die ander als

De eerste [zonde] brandt als hout, de andere

hoeij en de derde als stroeij.

als hooi en de derde als stro.
De eerste zonde (hout)

Die daer branden als hout die sondigen uut

Zij, die branden als hout, die zondigen

wetentheijt als datse te vooren uuten daerse

bewust, aangezien ze van tevoren weten dat

gaen oft staen datse daer in sonden

ze [ergens] zullen gaan of staan waar ze in

sullen vallen.

zonden zullen vervallen.

En dit brant als hout in wat manieren

En dit brandt als hout, op wat voor manier
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het sij in woorden in wercken oft in

[de zonde] ook [begaan wordt], hetzij

gedachten.

in woorden, in daden of in gedachten.
De twee zonde (hooi)

Die sondigen uut onwetentheijt

Diegenen zondigen uit onwetendheid, die

die somtijts als sij onder de menschen

soms als ze onder mensen komen

comen verleijt woorden en nochtans niet en

verleid worden, hoewel zij alleen de eer

meijnen dan die eere godts maer sij

van Gods beogen, maar zij vallen door

vallen door d’occasien eer sijt selver

de gelegenheid voordat zij het zelf

weten.

beseffen, in woorden, daden

Soo in woorden wercken oft in gedachten

of in gedachten, en deze zonden

en dese sonden branden als hoeij int

branden als hooi in het

vagevier.

vagevuur.

De derde zonde (stro)
Sommige ander sondigen uut cranckheijt

Sommige anderen zondigen uit zwakheid;

die als sij comen onder goet geselschap

zelfs in goed gezelschap zondigen zij.

lichtelijck sijn.
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En sij gevallen en volgen dander naer want

Ze vallen doordat ze met de

sijt veel inder natueren hebben en lichtelijck

anderen meedoen, aangezien er veel mensen

verleijt worden in couten en in clappen.

zijn, die van nature gemakkelijk verleid

Want uut crankheijt connen sijt qualijck

worden tot kletsen en babbelen omdat ze

wederstaen nochtans dattet hun leet is en

het door zwakheid moeilijk kunnen
weerstaan, alhoewel hen dat spijt.

dese sullen int vagevier bran-

Deze zullen in het vagevuur
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den als stroeij. Het is mogelijck dat een

als stro branden. Het is mogelijk dat een

mensch niet en sondicht uut wetentheijt en

mens niet bewust zondigt en

oock dat hij langer sij dat hij niet en sondicht ook dat hij vaak niet zondigt dan uit
uut onwetentheijt.

onwetendheid.

Vermijdt kleine zonden
Wij en sullen godt niet in geender manieren

Wij behoren God op geen enkele manier

met eenige sonden wetens en willens willen

willens en wetens boos willen

vertoornen met eenige cleijn dagelijckxse

maken, met welke kleine zonden
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sonden.

ook maar.

Want heb ick eenen vrint lief ick en

Want [als] ik een vriend lief [heb], dan wil

wil hem met geen cleijn dingen questsen oft

ik hem met geen enkele kleinigheid kwetsen

seer doen.

of pijn doen.

Niet alleen niet met messen sweerden oft

Niet alleen niet met messen, zwaarden of

stocken maer oock niet met een spel oft met

stokken, maar ook niet met een speld of met

eenige ander cleijn dingen.

welke andere kleine dingen dan ook.

Alsoo en sullen wij onsen l. heer niet alleen

Evenzo behoren wij onze lieve Heer niet

met eenige dootsonden willen vertoornen

alleen niet met doodzonden [te] willen

maar oock de alderminste dagelijckste

vertoornen, maar ook de allerkleinste

sonden en sullen wij wetens en willen niet

dagelijkse zonden moeten wij niet willens

willen doen.

en wetens willen bedrijven.

Wij moeten met al ons vermogen

Wij moeten ons er met al ons vermogen

daerom arbeijden om die sonden te

voor inzetten om die zonden te

wederstaen en om volcomen te woorden.

weerstaan en om volmaakt te worden.

Want een geestelijck mensch is schuldich

Want iemand, die tot de geestelijke stand

te arbeijden tot de volmaecktheijt te comen

behoort, is verschuldigd om zich in te
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oft anders soude woorden een kint der

spannen om tot volmaaktheid te geraken of

eeuwiger verdommenis.

anders zou hij een kind van de eeuwige
verdoemenis worden.
Dien God altijd uit vrije wil

Wij sullen godt altijt vrijwillens dienen

Wij moeten God altijd uit vrije wil dienen,

want dat geen dinck en is godt soo

want er is niets dat God zo aangenaam is

aengenaem en datmen de sonden schout

dan dat men de zonden schuwt uit pure

uut puere liefde tot godt en de deugden doet.

liefde voor God en de deugden nastreeft.

Den propheet seet inden persoon ons heeren

De profeet zegt namens onze Heer:

weest h. alsoo als ick h. ben.

“Wees heilig, zoals ik heilig ben.”

Tot deser heiligheijt en perfecktheijt te

Om tot deze heiligheid en volmaaktheid te

comen daer toe behooren 12 pun-

komen, daarvoor zijn twaalf punten nodig.
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ten.
Het eerst punt
Dat eerste een verloochenen allen dies dat

Het eerste [punt is] een verzaken van alles,
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daer is tegen de gewarige

wat tegen de oprechte armoede ingaat en

armoede en geern om die minne Christi

graag enig gebrek lijden, om de liefde van

wat gebreckx te lijden oock somtijts

Christus, soms ook aan noodzakelijke

in nootsaeckelijcke dingen opdat wij

dingen opdat wij in de hemel mogen

mogen comen inden hemel daer geen

komen waar geen gebrek is, maar alle

gebreck en is maer alle dingen overvloedich.

dingen overvloedig [zijn].

Want anders en mach men

Want nergens anders dan in de hemel kan

nergent overvloeijen van al datmen begeert

men in overvloedige mate alles hebben

dan alleen inden hemel.

wat men begeert.

Want inder aerden lijtmen gebreck van veel

Want op aarde lijdt men gebrek aan veel

dingen en inder hellen is gebreck van alle

zaken en in de hel is gebrek aan alles

dingen dan alleen datmen daer overvloeijt

behalve dat men daar overvloeit

in pijnen.

van pijn.
Het tweede punt

Dat 2 punt is dat wij ons getijden met

Het tweede punt is dat wij onze getijden

aendacht sullen betalen en dat wij metter

met aandacht zullen vervullen en dat wij

mont lesen oft singen dat wij dat metter

met ons hart zullen overdenken wat
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herten sullen aendencken.

wij met de mond lezen of zingen.

En dat sijn wij schuldich te doen naer

Dat behoren wij te doen volgens de inhoud

t’inhout onser regulen oft dat hij hem

van onze voorschriften, namelijk zal hij mee

becommer met het gene dat godt dan in

lijden met hetgeen dat God in deze uren en

dier uren en tot dien getijde heeft geleden.

gedurende dat getijde heeft geleden.
Het derde punt

Dat derde punt is in als datmen ons heet

Het derde punt is om bij alles dat men ons

oft gebiet te doen dat wij dan altijt seggen

gelast of gebiedt te doen,

minnelijck ick salt geern doen mater oft

altijd beminnelijk te zeggen: “Ik zal het

suster.

gaarne doen, moeder of zuster.”
Het vierde punt

Dat vierde dat wij ons in allen de goede

Het vierde [is] dat wij ons om alle goede

wercken die wij doen meer sullen

werken die wij doen, meer zullen

verootmoedigen dan verhooveerdigen en

vernederen dan hovaardigen en die goede

godt die alleen toeschrijven.

werken alleen aan God toeschrijven.

Want sonder de gratie godts soo

Want zonder de genade van God

350

Folio 84 recto
en vermoegen wij de alderminste deucht

zijn wij niet in staat de allerkleinste

niet te werck te stellen.

deugd te betrachten.
Het vijfde punt

Dat 5 punt uut susterlijcke minne te weenen

Het vijfde punt is uit zusterlijke liefde

voor die sonden van onsen even mensch.

de zonden van onze medemens te bewenen.

Het zesde punt
Dat 6 punt is in alle tegenheijt die op ons

Het zesde punt is bij alle tegenspoed

mach comen geestelijck oft lichamelijck

die ons kan overkomen, geestelijk of

altijt te vreden sijn en gedoochsaem sijn in

lichamelijk, altijd in alles tevreden en

alles.

geduldig te zijn.
Het zevende punt

Dat 7 punt is dat wij sullen bidden sonder

Het zevende punt is dat wij zullen bidden

onderlaet. Die bidt altijt die niet op en hout

zonder ophouden. Hij bidt altijd, die niet

godt te minnen en wel te doen en hem te

ophoudt God lief te hebben en goed te

oeffenen in alle deuchden en die sonden te

doen en zich te oefenen in alle deugden
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schouwen.

en de zonden te schuwen.
Het achtste punt

Dat 8 punt is geern te vergeven die ons

Het achtste punt is graag te vergeven wie

misdaen hebben sonder eenich herdencken

ons iets misdaan hebben, zonder ooit

van dat ons misdaen is en hun liever daer

terug te komen op wat ons misdaan is en

naer te hebben dan te vooren.

hen daarna meer lief te hebben dan ervoor.
Het negende punt

Dat negenste punt is dat wij alle oorsaecken

Het negende punt is dat wij alle aanleiding

der sonden sullen schouwen.

tot zonden zullen vermijden.

Want met dootsonden soo cruijstmen onsen

Want met doodzonden kruisigt men onze

l. heer weder en met dagelijckxse sonden

lieve Heer opnieuw en met dagelijkse

soo sterckmen hem als met naelden oft met

zonden steekt men Hem met naalden of

spellen.

met spelden.
Christus spreekt

Het en soude mij niet alleen lief sijn

“Het zou Mij niet alleen lief zijn

dat mij de menschen niet en cruijsten maer

dat de mensen Mij niet kruisigden, maar

soude mij groote pijn doen dat mij de

het zou Mij erg veel pijn doen wanneer de
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menschen met laeden oft met spellen

mensen Mij met naalden of met spelden

staken dat beteekent woort bij dagelijckxse

staken, want dat betekenen de dagelijkse

sonden.

zonden.”

Jacomijne neemt het word
Het tiende punt
Dat 10 punt dat wij ons ooren en onsen mont

Het tiende punt [is] dat wij onze oren
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en ons ander sinnen met groote

en onze mond en onze andere zintuigen

neertichheijt sullen bewaren ons vensteren

met grote ijver zullen laten waken, de

en ons deuren wel gesloten houden van ons

vensters en de deuren van onze vijf

vijf sinnen.

zintuigen goed gesloten te houden.
Het elfde punt

Dat 11 punt is hoe dattet ons in dit leven

Het elfde punt is, hoe het ons in dit leven

gaet sieck oft gesont in

[ook] vergaat, ziek of gezond, in
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voorspoet en in tegenspoet altijt in alles

voorspoed en in tegenspoed, [dat wij] altijd

verduldich sijn.

alles geduldig [zullen] verdragen.
Het twaalfde punt

Dat 12 punt is dat wij altijt de doot sullen

Het twaalfde punt is dat wij altijd naar de

begeeren om met onsen lieven bruidegom

dood zullen verlangen om met onze lieve

vereenicht te sijn daer wij niet volcomelijck

Bruidegom verenigd te worden, tot wie wij

toecomen en mogen dan overmits

niet totaal komen

middel der doot.

dan door middel van de dood.

Alle volmaecktheijt staet daer in dat den

Alle volmaaktheid bestaat daarin dat de

mens godt boven al bemint en sijner even

mens God boven alles bemint en zijn

mensch als hem selven.

medemens als zich zelf.

En laten onse sonne schijnen op eenen

En onze zon laten schijnen op een ieder,

igelijcken. Dat is op vrinden en op vijanden.

dat betekent op vrienden en vijanden.

Onsen goeden meester seet leert van mij dat

Onze goede Meester zegt: “Leert van Mij

ick ootmoedich en saechtmoedich van herten dat ik nederig en zachtmoedig van hart
ben. En willen wij goede schapen sijn soo

ben.” En als wij goede schapen willen zijn,

moeten wij onsen goeden herder naer

moeten wij onze goede Herder navolgen in
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volgen in dat gene dat hij ons leert.

datgene wat Hij ons leert.
Zeven punten voor volmaaktheid

En wij moeten oock strengelijck houden dat

Wij moeten ons ook strikt houden aan wat

hij ons gebied op dat wij tot volcomentheijt

Hij ons gebiedt opdat wij tot volkomenheid

comen mogen. En om daer toe te comen

kunnen geraken. En om daartoe te komen

behooren 7 andere punten.

zijn er zeven andere punten.
Het eerste punt

Dat eerste punt is dat wij puntuelijck sullen

Het eerste punt is dat wij de geboden van

onderhouden die geboden godts die een

God, die een ieder verplicht is te

igelijck schuldich is te houden op sijn

onderhouden op straffe van verdoemenis

sielen verdommenis.

van zijn ziel, punctueel zullen onderhouden.
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Het tweede punt
Dat 2 is dat wij moeten leven naer die 12

Het tweede is dat wij moeten leven naar

raden der h.r evangelien.

de twaalf raadgevingen van het heilig
evangelie.
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Het derde punt
Dat 3 is dat wij wel moeten houden dat wij

Het derde is dat wij goed moeten nakomen

belooft hebben.

wat wij beloofd hebben.

Dat sijn ons 3 beloften.

Dat zijn onze drie geloften:
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Het vierde punt
Dat 4 is dat wij hem dienen sullen om dat

Het vierde is dat wij Hem moeten dienen

hijt weerdich is en sijn wort geern hooren

omdat Hij het waardig is en dat wij Zijn

en daer naer doen.

woord graag horen en daarnaar handelen.
Het vijfde punt

Dat 5 punt is dat wij noot gram en sullen

Het vijfde punt is dat wij nooit boos zullen

woorden al hadden wij daer oorsaeck toe.

worden, (ook) al hadden wij daar reden toe.

Want gramschap verduijstert in ons dat

Want woede belemmert in ons het innerlijk

inwendich insprecken godts en den lieven

ingeven van God en de lieve wil van God,

wille godts dat wij dien niet en connen

zodat wij die niet naar behoren kunnen

gevolgen naer sijnen eijsch. Die tegen den

volgen. Wie handelt tegen de wil van God,

wille godt doet die doet tegen dat insprecken

die handelt tegen het inspreken van God,

godts en dat is groote sonde. Die de woorden en dat is grote zonde. Wie de woorden
godts te werck stelt en sijnen lieven wille

van God in de praktijk brengt en Zijn lieve

volbrengt tot dien sal godt seggen in sijn

wil volbrengt, tot diegene zal God zeggen bij

eijnde o mijn lief kint ick minne u om datge

zijn sterven: “O, mijn lief kind, Ik heb jou

mij soo gemint hebt datge mijn gratie soo

lief omdat jij Mij zo lief hebt gehad dat je
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wel hebt waer genomen en mijnen wil te

Mijn genade zo goed in acht hebt genomen

werck gestelt. Nu comt met mij in eeuwige

en gehandeld hebt naar mijn wil. Kom nu

vreugden daer gij niet meer en sult arbeijden

met Mij in de eeuwige vreugde waar je niet

maer eeuwelijck rusten en hebben al dat gij

meer zal werken, maar eeuwig rusten en

begeert.

alles hebben wat je begeert.”

Och siet hoe goet het is hier godt te dienen

Och, zie hoe goed het is hier God te

die geen goet ongeloont en wil laten.

dienen, die geen goed onbeloond wil laten.
Het zesde punt

Dat 6 dat gij u nievers in en sult verheffen

Het zesde is dat jij je nergens over zal

maer godt allen eer geven op datge inde

opscheppen, maar alleen God eer geven,

ur van

opdat je in het uur van
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u doot danckbaer mocht woorden gevonden.

je dood dankbaar mag worden bevonden.

Het zevende punt
Dat 7 is dat wij ons goet opset

Het zevende is dat wij onze goede vaste
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dick sullen vernuwen en altijt in

voornemens dikwijls zullen vernieuwen en

deuchden pijnen voorts te gaen.

altijd ons best doen toe te nemen in deugden.

Want dat behoort sonderlinge een

Want dat hoort in het bijzonder iemand te

religieus toe.

doen, die tot de geestelijke stand behoort.

Wij en connen in dit leven soo goet niet

Wij kunnen in dit leven niet zo goed zijn of

al leefden wij totten domsdach toe.

leefden we tot aan de Dag van het Oordeel.

Wij en sullen noot ophouden van godt te

Wij moeten nooit ophouden met God te

dancken en te loven. S. bernardus seet al die

danken en te loven. Sint Bernardus zegt:

sorgen en arbeijt die den mensch doet om

“Al de zorgen en inspanning, die de mens

volcomen te woorden dat sal hem al voor

verricht om volmaakt te worden, zullen hem

volcomentheijt gerekent woorden.

aangerekend worden.”

Alle cloosters sijn scholen daermen alle

Alle kloosters zijn scholen waar men alle

deuchden in sal leeren. En leven wij soo int

deugden zal leren. Leven wij zodanig

clooster dat wij niet toe en nemen en ons

in het klooster, dat wij niet in deugden

inder begeerten niet af en trecken

toenemen en onze begeerten niet losmaken

van al dat ons van godt mocht

van alles wat ons van God zou kunnen

hinderen daer ons godt soo veel

verwijderen [vermijden], waar God zoveel
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weldaden heeft en geduerich ons

weldaden voor ons verricht heeft en ons

sijn gratie bidt.

voortdurend zijn genade schenkt?

Ist dat wij hier niet in en volgen sijn gratie

Als wij hier niet zijn genade en ingeving

en sijn insprecken soo sijn wij in groot

volgen, dan lopen wij groot gevaar

perijckel om verloren te gaen inder

verloren te gaan in de eeuwigheid.

eeuwicheijt. En daerom beminde laet ons te

En daarom, geliefde, laat ons tijdig

tijde toesien ter wijlen dat den dach der

opletten, totdat de dag van de genade van

gratien godts in ons licht. En laet ons sijn

God in ons straalt. Laten wij acht slaan op

insprecken van binnen met stilheijt en met

zijn inspreken in ons met stilte en met rust

rust des herten waernemen en sijnen wil

van het hart en zijn wil volgen.

volgen.

Iemand, die tot de geestelijke stand behoort,

Een religieus die de drij beloften

die de drie geloften afgelegd heeft en die

gelooft heeft en die niet en pijnt

geen moeite doet
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te houden naer sijn vermogen die

die te houden naar zijn vermogen, die is

is erger als den aldersondichsten mensch

erger dan de meest zondige wereldlijke
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der werelt.

mens.

Wij en connens soo wel niet gemaken. Wij

Al doen wij nog zo ons best, toch zondigen

en sondigen somtijts in cleijn dagelijcksche

wij soms met kleine dagelijkse

sonden want dat is ons gebleven van die

zonden, want het is het gevolg van de

erffsonden. Alsoo dat wij meer genegen sijn

erfzonde, waardoor wij meer geneigd

tot sonden als tot deucht. Abraham en veel

zijn tot zonden dan tot deugd. Abraham en

ander groote vrinden godts en die h.

veel andere grote vrienden van God en de

apostelen die hebben alle gesondicht en sij

heilige apostelen hebben allen gezondigd,

waren nochtans die volmaeckste boven alle

ondanks dat zij de volmaaktsten onder alle

menschen. Naest godt en sijnder liever

mensen waren die er ooit waren of zullen

moeder Maria die oijt waren of sijn sullen

zijn, behalve God en zijn lieve Moeder

en nochtans hebben sij al gesondicht in

Maria, en zij hebben desondanks allen

dagelijckxsche sonden. D’een meer als

gezondigd met dagelijkse zonden, de ene

d’ander. Wij en mogen nimmermeer soo

meer dan de andere. Wij kunnen nooit of te

goet woorden.

nimmer zo goed worden.

Wij en moeten ons selven houden voor

Wij moeten ons zelf als zondaars

sondaren.

beschouwen.
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En hoe wij meer gratie van godt ontfangen

Hoe meer genade wij van God krijgen, hoe

hoe wij ons meer moeten verootmoedigen

meer wij ons moeten verootmoedigen, en

en daer aen toonen wij dat wij toenemen.

daarmee tonen wij dat wij toenemen
[in deugd].
De drie geloften

Nu sal ick wat sprecken op de drij beloften

Nu ga ik iets vertellen over de drie geloften,

die wij godt beloeft hebben inde

die wij God beloofd hebben voor het

tegenwoordicheijt der h.r drijvuldicheijt

aangezicht van de heilige Drieëenheid

en allen heiligen.

en alle heiligen.
Kuisheid

De eerste belofte is reijnicheijt ten

De eerste gelofte is ten eeuwige dage

eeuwigen dagen te houden. En dit is alleen

kuisheid te onderhouden. Dit is niet alleen

niet op de reijnicheijt des lichaems maer

de reinheid van het lichaam, maar ook

oock de gedachten reijn en suijver te

[om] de gedachten rein en zuiver te

houden. Want wij moeten suij-

houden. Want wij moeten zuiver
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ver en reijn van herten sijn oft wij en souden

en rein van hart zijn, of wij zouden onze

onsen minnelijcken bruijdegom niet

liefelijke Bruidegom niet behagen.

behagen. Die maechden die daer quamen

De maagden, die daar kwamen en zeiden:

en seijden heere heere doet ons open die

“Heere, Heere doet ons open,” hadden hun

brochten haer lampen maer daer was geen

lampen bij zich, maar er was geen olie

olie in en waren sonder licht. Die wijse

daarin en [zij] waren zonder licht. De wijze

meachden hadden brandende lampen olie

maagden hadden brandende lampen, olie en

ende licht. Dat is sij waren suijver van

licht. Dat betekent dat zij zuiver waren

lichaem en van herten. En dese

van lichaam en van hart. En zij

woorden ingelaten ter bruijloft en tot die

worden binnengelaten tot

andere wort geseijt gaet van mij ick

de bruiloft en tot de anderen wordt gezegd:

en ken u niet.

“Ga weg van Mij, ik ken je niet.”

Daerom sijt neerstich en waeckt want den

Wees daarom ijverig en waak, want de

dach en de ur is ons onseker.

dag en het uur is ons onbekend.

En daerom heeft ons godt dien onseker

God heeft die ons niet bekend

gemaeckt omdat wij ons elcken dag

gemaakt, opdat wij ons elke dag gereed

bereijden souden oftet den lesten was.

zouden maken alsof het de laatste was.
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Armoede
Die 2 belofte is dat wij belooft hebben niet

De tweede gelofte is dat wij beloofd hebben

eigens te hebben. Ick der wel seggen datter

niets persoonlijks te bezitten. Ik durf [het]

veel sijn die eijgenschap hebben.

wel te zeggen dat er veel zijn, die privé bezit

Ja ick ins cleijn dingen.

hebben. Ja, ik [bedoel ook] in kleine zaken.

Want hoe cleijn dat het is dat

Want hoe klein het ook is wat iemand bezit

den mensch besit met eijgenschap sijns

met gehechtheid van zijn hart, hij heeft dat

herten dat besit hij tot sijn verdommenis al

bezit tot zijn verdoemenis, al was het ook

en waert oock maer een spel

maar een speld.

Gij en sult niet staen

Je zult je niet bezig houden met

naer curiose oft sinnelijcke

bijzondere of tastbare dingen en daar

dingen en daer uwen edelen tijt mede over

je nuttige tijd mee verspillen,

brengen als met iet propers te maken oft te

zoals met het aardigs maken of te

pronselen uit sinnelijkheijt, als s. jans

prutsen voor je genoegen, zoals

leskens oft registeren oft ander

Sint Johannes lezenaars [?] of bladwijzertjes

ploncelinge om u vrinden

of andere prutswerkjes om aan je vrienden
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te geven. Gij en hebt geen macht iet wech

te geven. Je hebt geen autoriteit om zonder

te geven soo veel als een mijte.

toestemming iets weg te geven, dat maar een
penning waard is.

Weert is sonder oorlof allen die register

Weert al de registermakers en vervaardigers

makers en die ander proncelinge van sijde

van ander frutselwerk van zijde of

oft anders die haren edelen tijt daer mede

anderszins, die daar, zonder toestemming,

toe brengen en haer genucht daer in maken.

hun kostbare tijd mee verdoen en daar
genoegen in scheppen.

Al inden put inden put, inden metalen ketel

Allen [moeten] in de put, in de metalen ketel

om eeuwich gepijnt te woorden.

om eeuwig gepijnigd te worden.

Gij en sult toch niet hebben daer gij u

Je zult niets in bezit hebben waar je je

sinnelijckheijt oft curiensheijt in sult

plezier of fijne smaak mee wilt volgen, zoals

volgen als in doecken oft in rocken oft in

in doeken of in rokken of in sluiers of

wijlen oft in iet anders anders niet dan den

met wat dan ook behalve dat wat

noot eijst en dat naeckheijt bedeckt wort.

noodzakelijk is om de naaktheid te
bedekken.
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Wij en sullen niet sien op de

Wij zullen geen aandacht schenken aan de

grofheijt vant laken oft op die

grofheid van het laken of aan de

ongelijckheijt der verven.

gebrekkigheid van de kleuren,

Want dat en betaemt niet der bruijt ons

want dat past niet voor de bruid van onze

heren maer sij sal daer na staen datse haer

Heer, maar zij zal er naar streven zichzelf

in deuchden vercieren op datse haren lieven

met deugden te versieren opdat ze haar lieve

bruijdegom mocht behagen.

Bruidegom zal kunnen behagen. Dan zijn

Dan sijnder oock sommige wort hem iet

er ook sommigen, die als hun iets gegeven

gegeven men moetet hun laten oft sij souden

wordt, men het hun moet laten houden,

murmureren en pratten en niet wel daerom

want [anders] zouden [zij] morren

op haer oversten te vreden en sijn.

en pruilen en daar kwaad om

En dit en is niet goet maer seer

zijn op hun oversten. En dit is niet goed,

quaet en sij staen seer

maar zeer kwalijk. Het is gevaarlijk

sorchelijck en besitten dat oock met

voor hun ziel. Zij bezitten dat ook met

eijgenheijt. Sommige ander sijnder die als

zelfzucht. Sommige anderen zijn er die, als

sij vrees hebben dat hun d’overste iet nemen

ze bang zijn dat hun overste hun iets zal

sal oft niet laten en sal dese gaen sitten voor

afnemen of niet zal toestaan,
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des maters voeten en sprecken minnelijcke

gaan zitten aan de voeten van de mater

woorden en smeecken daer mede om datmen en haar met beminnelijke woorden vleien
hun dat soude laten.

opdat men hun dat zou laten [behouden].

Dit is al quat al u dingen

Dat is allemaal slecht [want] al je zaken

behooren int

behoren
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gemeijn te sijn. Die een en soude niet meer

gemeenschappelijk te zijn. De één zou

hebben dan die ander.

niet meer moeten bezitten dan de ander.

En oft die een twee oft 3 belden hadde die

Als [er één zou zijn], die twee of drie

soudemen voort deijlen aen die gene die

beelden had, dan zou men die uitdelen

geen en hebben en soo doetmen inde

aan degenen, die er geen hebben, zoals

minnenbroeders oorden.

men doet in de orde van de minderbroeders.

Heeft eenen broeder 3 oft 4 noten mesgaten

Als een broeder drie of vier muskaatnoten

die deijltmen voorts aen de gene dier maer

heeft, die deelt men uit aan degene, die er

een oft geen en heeft op dattet gelijck soude

maar één of geen heeft opdat er gelijkheid
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sijn. En soo in alle ander dingen.

zou zijn, evenzo als in alle andere zaken.

Wij sullen allen ons dingen volcomelijck

Wij zullen al onze zaken volkomen

overgeven inden wil van d’overste.

overlaten aan de wil van de

En wij en moeten op ons cellen niet

overste en wij moeten in onze cellen niets

hebben dat wij voor d’overste willen

hebben dat wij voor de overste willen

verbergen.

verbergen.

Als sij de cellen comt visiteren

Als zij de cellen komt visiteren, moeten wij

moeten wijt haer al toonen en niet verbergen

het haar allemaal tonen en niet verbergen,

maer daer ons sinnen aen hangen leggen

maar dat waar wij aan gehecht zijn

op het oorkussen.

op het hoofdkussen leggen.

Daer mede suldij toonen datge niet eijgens

Daarmee zal je laten zien dat jij niets

en begeert noch nievers met u sinnen en wilt

persoonlijks begeert en nergens je

rusten.

zinnen op wil zetten.
Gehoorzaamheid

De derde beloffte is gehoorsaemheijt. Dat

De derde gelofte is gehoorzaamheid. Dat

is dat wij sullen gehoorsaem sijn sonder

betekent dat wij gehoorzaam zijn zonder

eenich werderseggen. Een geestelijck

enig tegenspreken. Iemand, die tot de
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mensch en sal niet doen int openbaer oft

geestelijke stand behoort, zal niets in het

int heijmelijck in woorden oft in wercken

openbaar of in het geheim doen in woorden

dat hij niet en soude willen dat sijn overste

of in daden, waarvan hij niet zou willen dat

sach oft hoorden.

zijn overste het zag of hoorde.

Wat dat hij anders doet dat doet hij tegen

Wat hij anders doet, dat doet hij tegen God

godt en sijnen oversten.

en zijn overste.

Een religieus die daer haer devotie wilt

Een religieus die devoot wil

Houden

blijven

Folio 88 recto
als snachts lange te waken te bidden te

bijvoorbeeld door ‘s nachts lang te waken,

vasten. En hij weet dattet is

te bidden en te vasten, terwijl hij weet dat

tegen den wil van d’overse die

het tegen de wil van de overste is, die heeft

en verdint niet met allen maer

helemaal geen verdiensten maar is

misdint veel al waert oock dat hij van

zeer laakbaar, al zou het zijn dat

devotie bloedige tranen weenden.

hij van devotie bloedige tranen weende.

Niemand en is sekerder noch niemant

Niemand is geruster en niemand is
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en verdint meer dan die altijt simpel

verdienstelijker dan hij, die altijd eenvoudig

gehoorsaem is.

gehoorzaam is.

Een recht gehoorsaem mensch verdient

Een oprecht gehoorzaam mens verdient

meer al etende en slapende dan die ander in

meer terwijl hij eet of slaapt dan een andere

groote oeffeningen en in grooter aandacht

met grote oefeningen en met grote aandacht

tot godt. Een gehoorsaem mensch en sal

tot God. Een gehoorzaam mens zal geen

geen reden te geven hebben voor hen selven

verantwoording voor zichzelf hoeven af te

maer sijn overste die moet godt reden voor

leggen, maar zijn overste moet voor God

voor hem geven. Hoe goet en groot dat

verantwoording voor hem afleggen. Hoe

eenige oeffeninge is oft schijnen mach sij en

goed en groot een oefening is of zijn mag, ze

is godt niet aengenaem soo uuer den eijgen

is God niet aangenaam, indien je eigen wil

wil daer in gevonden wort en wel weet dattet daarin aanwezig is en jij weet dat het tegen
d’oversten dat wisten dat sijt hun verbieden

de wil van de oversten is en dat, als de

souden.

oversten het zouden weten, zij het hun

Dat is al eijgenheijt en niet salicheijt

zouden verbieden. Dat is al eigenliefde en

noch verdinstelijck voor de siele.

geen zaligheid, noch verdienste voor de ziel.

Nu behoort oock een overste toe te weten

Nu behoort ook een overste te weten
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hoedanich dat eenen herder sijn sal en hoe

hoe een herder moet zijn en hoe hij

hij sijn schapen sal voeden en leijden. Eenen

zijn schapen zal voeden en leiden. Een

herder die godt mint en vreest die sal oock

herder, die God lief heeft en vreest,

sijn schapen

zal ook zijn schapen
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minnen en voeden met goddelijcke

liefhebben en voeden met goddelijke

leeringen.

leringen.
Twee eigenschappen voor een overste

Een overste behooren toe twee punten.

Een overste moet aan twee punten voldoen.

Dat eerste dat hij niet lichveerdich

Het eerste is dat hij niet lichtzinnig

en sij van manieren en van lachen.

is in manieren en met lachen.

Dat 2 dat hij niet hert en sij int berispen en

Het tweede is dat hij niet hard is in het

straffen van gebreken maer soet en

berispen en straffen van gebreken maar

minnelijck en met neerst waken over sijn

zacht en beminnelijk en ijverig waakt

schapen op datse mits sijn versuijmenis

over zijn schapen opdat ze niet verloren

niet verloren en blijven, want den heer

[zouden] gaan door zijn nalatigheid, want
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salse seer swarelijck eijschen.

de Heer zal zeer zwaar verantwoording

Van hun handen ist datter imant

eisen indien er iemand door hun schuld

door hun schult verloren gaet. Een goet

verloren gaat. Een goede overste zal altijd

overste sal altijt met Jesus sijn int midden

met Jezus zijn te midden van zijn schapen,

van sijn schapen met een minnelijck soet

met een vriendelijke en zachte manier van

gelaet en met goddelijcke soete woorden

doen en met goddelijk zoete woorden,

daer hij de schapen mede tot hem mach

waarmee hij de schapen aan zich kan binden.

trecken. Sij moeten hem altoos voor gaen

Zij moeten hen altijd voorgaan met

met goede exempelen en hem altijt bij sijn

goede voorbeelden en zich altijd bij

schapen maken. Want daer d’overste

hun schapen ophouden. Want waar de

gebreckt daer sijn die ander meer tot

overste in gebreke is, daar zijn de anderen

ijdelheijt en lichtveerdicheijt genegen.

meer tot ijdelheid en lichtvaardigheid
genegen.

Doet een overste als ick geseijt hebbe soo sal Als de overste handelt zoals ik gezegd heb,
sij gemint en ontsien woorden van haer

dan zal zij geliefd en gevreesd zijn door haar

ondersaten. Nu wilt u toch al seer beteren en

ondergeschikten. Wil je toch zeer verbeteren

van allen eijgenheijt oft simonie oft

[en afzien] van alle zelfzucht of simonie
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ongehoorsaemheijt. En wilt ondertusschen

of ongehoorzaamheid. En wil nu en dan

oock aen nemen arme dochters die bequam

ook uit liefde tot de armoede arme dochters

sijn uut minne totter armoeden.

aannemen, die geschikt zijn.

Amen.

Amen.
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JOHANNES DE EVANGELIST
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De kopiïste geeft een inleiding

Dit heeft onse beminde suster gemaeckt

Dit heeft onze geliefde zuster vervaardigd

ter eeren van haren grooten patroon sint

ter ere van haar grote patroon Sint

Joannes Evangelist seer schoon

Johannes de Evangelist, waarbij zijn

previlesien uutgeleijt van hem.

privileges zeer mooi zijn uitgelegd.
Dialoog tussen Christus en Jacomijne
Christus spreekt

Ick wil dat hij aldus blijve tot dat

“Ik wil dat hij zo blijft totdat Ik

ick come.

kom.”
Jacomijne spreekt

Hoe en in wat manieren wilt gij heer Jesu

“Hoe en op welke wijze wilt U,

dat hij blijve den discipel die ghij bemint

Heer Jezus, dat hij blijft, de discipel die U

die ghij verkist tot uwen sonderlingen

lief hebt, die U verkoren hebt als uw

vrint tot uwen geminden broeder.

speciale vriend, als uw beminde broeder?”
Christus spreekt

Ick wille dat hij blijve in sijn

“Ik wil dat hij in zijn maagdelijke zuiverheid

maechdelijcke suijverheijt, in mijn

blijft, in vriendschappelijke omgang met

vrindelijcke gemeijnsaemheijt, in mijn

Mij, in liefelijke dienstbaarheid aan mijn

liefs moeders haren uutvercoren sone

lieve Moeder als haar uitverkoren zoon, in
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minnelijcke gedinsticheijt, in hooger

hoge contemplatie en in de geborgenheid

contemplatien en in godts verholentheijt.

van God.”
Jacomijne noemt vijf privileges van liefde

Dit sijn 5 principael previligien van

Dit zijn vijf belangrijke privileges van

minnen waer door onsen heere Jesus sijnen

liefde waarmee onze Heer Jezus zijn

uutvercoren discipel en alderhoochsten

uitverkoren discipel en zeer verheven

evangelist sint Joannes bemint heeft boven

evangelist, Sint Johannes, liefde betoond

d’ander apostelen.

heeft boven de andere apostelen.

En daarom soo is hij geheeten vijf werven

En daarom wordt hij vijf maal in

int evangelio den discipel die Jesus

het evangelie genoemd: “De discipel,

beminden.

die door Jezus bemind werd.”
Het eerste privilege van liefde

Dat eerste previlegie van minnen is dat

Het eerste privilege van liefde is dat

Joannes is gebleven in sijn maechdelijcke

Johannes zijn maagdelijke zuiverheid heeft

suijverheijt en hier mede ginck hij de

behouden en hier ging hij de andere

ander apostelen te boven.

apostelen te boven.

Petrus en Joannes liepen samen ten grave

Petrus en Johannes liepen samen naar het

ons heeren, maer den discipel die Jesus

graf van onze Heer, maar de discipel, die

beminden die liep snelder dan Petrus.

Jezus lief had, liep sneller dan Petrus.

Ons tot een exampel dat den

Dit bewijst ons dat de
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maechdelijcken staet geringer comt bij

maagdelijke staat sneller tot God komt
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godt dan den houwelijcken staet dien bij

dan de huwelijkse staat, waarmee Sint

sint Peeter geleken wort.

Petrus vergeleken wordt.
Het tweede privilege van liefde

Dat ander previligie is dat hij is gebleven

Het tweede privilege is dat hij gebleven is

in Jesus vrindelijcke gemeijnsaemheijt.

in Jezus’ vriendschappelijke omgang.

Dit wort ons int evangelie bewesen datter

In het evangelie wordt ons beschreven

een vande discipelen Jesu rusten inden

dat één van de discipelen, de discipel die

schoot Jesu dien Jesus beminden.

Jezus lief had, in de schoot van Jezus rustte.

Siet hier een groote gemeijnsaemheijt

Zie hier een diepe vertrouwelijke

eenen soeten slaep een genuchelijcke

omgang, een zoete slaap, een aangename

rust daer sint Joannes rusten in Jesus

rust, omdat Sint Johannes rustte in Jezus’

schoot op Jesus borst op Jesus herte.

schoot, op Jezus’ borst, op Jezus’ hart.

Ende wat wonder ist dat hij saechtelijck rust

En het is geen wonder dat hij zacht rust,

die sijn oorkussen maeckt van dier glorioser

die zijn hoofdkussen maakt van die

borst daer alle wijsheden en consten in

glorierijke borst, waar alle wijsheden en

besloten sijn.

kennis in besloten zijn.

In deser maeltijt oft avontmael sijn droncken Bij deze maaltijd of Avondmaal zijn
gewoorden Joseps broeders met hem doen

Jozefs broeders [samen] met hem dronken

sij droncken van dien costelijcken wijn uut

geworden toen zij dronken van die

de vaten die door sijn genade sanderdaechs

kostelijke wijn uit de vaten, waar niemand

souden uutgestort woorden ten

ooit uit had gedronken, die door zijn

vijf plaetsen daer noot mensch uut en had

genade de volgende dag uitgestort zouden

gedroncken.

worden op vijf plaatsen.
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Soo sijn sij dan al droncken gewoorden

Zodoende zijn zij allen dronken geworden,

maer die heijlige Joannes en uutvercooren

maar de heilige Johannes, de uitverkoren

discipel ons heeren es heel versmoort

discipel van onze Heer, is zo dronken

gewoorden soo dat hij viel in slap op Jesus

geworden, zodat hij in slaap viel op de

borst.

borst van Jezus.

Ten’s een maniere dat de tafeliers plegen

Het is een gewoonte dat gastheren voor

hun vrinden te tappen uut de volle vaten eer

hun vrienden wijn plegen te tappen uit de

sijt aen d’ander vercoopen.

volle vaten voordat zij die aan anderen

Aldus heeft

verkopen. Aldus heeft
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oock gedaen onsen heere Jesus

onze Heer Jezus Christus ook gedaan

Christus en heeft sijn vrinden geschoncken

en [hij] heeft zijn vrienden het volle

het volle vat sijns weerdigen lichaems waer

vat van zijn kostbare lichaam geschonken,

sij alle droncken worden.

waarvan zij allen dronken [zijn] geworden.

Die inde taveernen droncken worden die

Sommigen, die in de herbergen dronken

sommige die beginnen onsinnich te

worden, beginnen buiten zinnen te raken,

woorden de ander te kijven dander te

anderen te kijven, anderen te vechten en

vechten de vierde te slapen.

de vierde te slapen.

Soo ist oock geschiet daer Jesus sijnen wijn

Zo is het ook gebeurd waar Jezus zijn wijn

getapt heeft. Judas is verwoeijt

geschonken heeft. Judas is waanzinnig

gewoorden en heeft hem selven verhangen.

geworden en heeft zichzelf opgehangen.
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D’ander apostelen hebben onderlinge

De andere apostelen hebben onder elkaar

gekeven wie van hun den meester wesen

ruzie gemaakt wie van hen de meest

soude.

vooraanstaande zou zijn.

Sint Peeter was soo droncken dat hij alleen

Sint Petrus was zo dronken dat hij in zijn

ginck vechten tegen veel mannen die met

eentje ging vechten tegen veel mannen, die

stocken en met sweerden gewapent waren.

met stokken en zwaarden gewapend waren.

Sint Johannes die slapt en rust op dat

Maar Sint Johannes slaapt en rust op het

saechtmoedich hert ons heeren Jesu

zachtmoedig hart van onze Heer Jezus

Christi.

Christus.
Vergelijking Johannes de Evangelist met
Benjamin

Hier is Beniamin den jongelinck op gevoert

Hier wordt de jongeling Benjamin

in verheffinge sijns geests.

opgevoerd in de verheffing van zijn geest.

Hier leet Jacob en rust slapende op den steen Hier ligt Jacob slapend te rusten op de steen
ende siet die verholentheijt godts.

en ziet de verborgenheid van God.

Hier cleet en verciert den schoonen Joseph

Hier kleedt en vereert de mooie Jozef zijn

Beniamin sijnen broeder met vijf

broer Benjamin met vijf kostbare kleren,

costelijcken stoelen waer mede hij hem

waarmee hij hem geëerd heeft boven zijn

geeert heeft boven sijn mede broederen.

andere broers.

Hier wort heijmelijck in Beniamins sack

Hier wordt heimelijk de gouden beker in

gesteken die gulden schael daer Joseph uut

Benjamins zak gestopt, waaruit Jozef

plach

placht
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te drincken en te propheteren. Dit is de

te drinken en te profeteren. Dit is de

schael van het heijlig evangelium d’welck

kelk van het heilige evangelie, waaruit de

den uutvercoren apostel Joannes

uitverkoren apostel Johannes uit Christus’

gesogen heeft uut Christus borst daer alle

borst gedronken heeft, waaruit alle gelovige

geloovige sielen uut nemen geloof kennisse

zielen geloof, kennis en liefde tot God

en minne tot godt.

nemen.

Het derde privilege van liefde
Dat derde previlegie is dat desen

Het derde privilege is dat aan deze beminde

minnelijcken discipel Joannes aen Jesus

discipel Johannes alle dienstbaarheid tot

geminde moeder alle gedinsticheijt bevolen

Jezus’ geliefde Moeder opgedragen is.

is. Doen Jesus hinck aent cruijs en sijn

Toen Jezus aan het kruis hing en Zijn

moeder en sijnen discipel daer saech staen

Moeder en Zijn discipel daar zag staan, toen

doen beval hij sijn moeder datse soude

droeg hij Zijn Moeder op dat zij Johannes in

Joannes nemen in sijn plaets voor haren

Zijn plaats zou nemen als haar geliefde

beminden soen. Aldus is Joannes gewoorden Zoon. Aldus werd Johannes de zoon
den soen van een maget en heeft Maria de

van een maagd en heeft hij Maria, de

moeder ons heeren voor sijn alderliefste

Moeder van onze Heer, als zijn allerliefste

moeder ontfangen als sijn gesellinne sijn

moeder gekregen tot gezellin, leidsvrouwe,

meestersse en sijn erve en als sijn possessie.

erfdeel en als zijn bezit.

Dit was het leste testament dat Jesus

Dit was het laatste testament, dat Jezus

maeckten doen hijt al wech hadde gegeven.

maakte toen hij alles had weggegeven.
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O milde soetmoedicheijt o soete

O milde goedmoedigheid, o zoete mildheid

miltheijt ons heeren Jesu Christi.

van onze Heer Jezus Christus.

Jesus gaf sijnen geest inde handen van

Jezus gaf zijn geest in de handen van zijn

sijnen hemelschen vader. Hij geeft sijn

hemelse Vader, Hij geeft zijn vlees en

vleesch en bloet sijn apostelen.

bloed aan zijn apostelen.

Hij geeft sijn genade aen den misdadigen

Hij schenkt Zijn genade aan de misdadigers,

sijn lichaem der persecutien sijn paradijs

zijn lichaam aan de vervolgers, Zijn

den moordenaer sijn smerten sijn won-

paradijs aan de moordenaar, Zijn smarten,
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den sijn bloet sijn pijn sijn tranen sijn doot

Zijn wonden, Zijn bloed, Zijn pijn, Zijn

tot onser salicheijt.

tranen [en] Zijn dood voor onze zaligheid.
Christus vertrouwt Maria toe aan
Johannes.

En sijn eenige moeder bevelt hij sijnen

En Hij vertrouwt zijn enige Moeder toe

weerden discipel. Aenmerckt hoe dat Jesus

aan zijn geliefde discipel. Merk op, hoe

hert ontloken was van minnen op desen

Jezus’ hart in liefde openging voor deze

uutvercoren discipel op desen soeten

uitverkoren discipel, voor deze liefelijke

jongelinck doen hij sijns gedachte in sijn

jongeling, hoe Hij aan hem dacht tijdens

bitter tormenten in die persse van sijnder

zijn bittere folteringen, toen Hij in zijn

doot hem bevelende sijn uutvercoren

doodsstrijd zijn uitverkoren Moeder

moeder Maria.

Maria in zijn zorg aanbeval.
Het vierde privilege van liefde
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Dat vierde previlegium is dat hij is gebleven

Het vierde privilege is dat hij verbleven en

en verheven in hooge contemplatie en in die

verheven is in hoge contemplatie en in het

verholenheijt godts. Dat bewijst ons sijn

goddelijk mysterie. Dat wordt ons bewezen

evangelie daer hij schrijft dat dien discipel

in zijn evangelie waar hij schrijft dat de

die Jesus minden Jesus kenden en sach

discipel, die door Jezus werd lief gehad,

hem op den oever staen naer sijn

Jezus herkende toen hij Hem op de oever

verrijssenisse en hij seijde tot sint Peeter

zag staan na zijn opstanding en tot Sint

het is de heer.

Petrus zei: “Het is de Heer.”

Aenmerckt hoe dat die oogen van dien

Merk op hoe de ogen van die hemelse arend,

hemelschen arent noch wesende inden vloet

terwijl hij nog in de invloedssfeer van

van deser werelt Jesus kenden staende ten

deze wereld verkeerde, Jezus herkende,

oever sijnder eeuwiger

die aan de oever stond met zijn eeuwige

stantvasticheijt.

standvastigheid.

Minne is van dier natueren dat sij sonder

Liefde is zodanig van aard, dat zij zich

uutwendige spraeck oft teeckenen van

zonder gesproken woord of uitwendige

buijten haer selven openbaert altijt waer sij

tekens altijd openbaart, waar zij zich

is. De minne in Jesus hert heeft hem

ook maar bevindt. De liefde in het hart van

verweckt tot desen suijveren iongelinck te

Jezus heeft het hem mogelijk gemaakt om

comen.

tot deze zuivere jongeling te komen.

De minne heeft

De liefde heeft
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thert vanden discipel verlicht Jesum te

het hart van de discipel verlicht om Jezus te

kennen. De minne heeft hem verheven Jesus

herkennen. De liefde heeft hem verheven om

godtheijt hoochelijck te contempleren.

Jezus’ goddelijkheid diepzinnig te
schouwen.

Al ist dat d’ander apostelen en oock alle

Al is het zo dat de andere apostelen en ook

heijlige herten godt comtempleren

alle heilige harten God schouwen,

nochtans soo is desen hoogen godt

daarenboven zijn aan deze hoge, God

schouwenden vrint godts verleent

schouwende vriend van God bijzondere

sonderlinge gaven van contemplatien

gaven verleend van contemplatie en [van het

en van te begrijpen die afgrondige

begrijpen] van de onpeilbare

diepheijt en hoocheijt godts.

diepheid en hoogheid van God.
Vergelijkingen van Johannes met een
arend

En daerom is hij met recht geleken bij den

En daarom wordt hij terecht vergeleken met

arent die sonder hinder sijn oogen

de arend, die zonder hinder zijn ogen opslaat

slaet int claerste schijnsel der sonnen

naar het helderste schijnsel van de zon.

boven alle patriarchen en boven al

Hoger dan alle patriarchen en hoger dan

die oijt waren vant beginsel der werelt en

allen, die er ooit waren sinds de schepping

daer nauw tgesicht der engelen can

van de wereld, tot waar het vermogen van

gereijcken daer heeft desen

de engelen om te zien nauwelijks kan

hemelschen doctoor en gloriosen

reiken, heeft deze hemelse dokter en

apostel en den alder hoochsten

glorieuze apostel, de allerhoogste evangelist
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evangelist sint Joannes sijn binnenste oogen

Sint Johannes, zijn innerlijke ogen gericht,

geslagen dieper schrijvende hooger

diepzinniger schrijvende, hoger inziende,

verstaende nauwer begrijpende dieper

beter begrijpende, dieper dalende, en

dalende verhevender contemplerende.

verhevener het goddelijke beschouwende.

Hij vliecht alderhoochst inder contemplatien

Hij vliegt het allerhoogst in het schouwen

en slacht den arent die vligende en sijn

en lijkt op de arend, die al vliegend zijn

vleugelen smijtende boven sijn jongen

vleugels over zijn jongen uitslaat en hen

verwecktse te vligen uut haren nest.

daardoor opwekt om uit hun nest te

Hierom is desen weerdigen propheet inder

vliegen. Hierom wordt deze eerwaardige

profecien gelijckt bijder wakender roeden,

profeet in de profetieën vergeleken met

bijder stemmen vanden donder en bij den

“de wakende roede”, met het geluid

vligenden arent. Bij

van de donder en met de vliegende arend.
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der wakender roeden omdat hij met sijn

[Hij wordt vergeleken met] de “wakende

goddelijcker leringen

roede”, omdat hij met zijn theologische

die ketters gesmeten heeft en sijn

lering de ketters geslagen heeft en omdat

lichaem in reijnicheijt gecastijt heeft

hij zijn lichaam in kuisheid bedwongen

bij de stemme vanden donder omdat

heeft, en met de stem van de donder omdat

hij ons geloof tegen d’ongeloovige

hij ons geloof vreesaanjagend gepreekt

verveirelijck gepreckt heeft.

heeft tegen de ongelovigen.
Het vijfde privilege van liefde
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Dat 5 previlegie van minnen is dat desen

Het vijfde privilege van liefde is dat deze

gloriosen apostel een licht draecht der

gelukzalige apostel het licht

hemelscher sonnen en is gebleven in sijns

van de hemelse zon draagt, en overleden is

lichaems onsterffelijckheijt.

terwijl zijn lichaam onsterfelijk bleef.

Dit wijst ons dat heijlig evangelium doen

Dit blijkt voor ons uit het heilig evangelie

onsen heere Jesus sprak tot sint Peeter

toen onze Heer Jezus tot Sint Petrus zei:

seggende volcht mij naer. Volgende soo

“volg mij”. Terwijl hij volgde zag hij de

sach hij den discipel die Jesus minden oock

discipel die door Jezus werd lief gehad ook

volgen.

volgen.

Doen vraechden hij onsen heer wat dat die

Toen vroeg hij aan onze Heer wat er met die

discipel geschieden soude. Hij antw[oorden]

discipel zou gebeuren. Hij antwoordde: “Ik

ick wil hem alsoo laten blijven tot dat ick

wil hem zo laten blijven totdat Ik kom.”

Conclusie van de kopiïste
Uut dese 5 privilesien mogen wij mercken

Uit deze vijf privileges kunnen we opmaken

dat Jesus onsen verlosser sijnen alderliefsten

dat Jezus, onze Verlosser, zijn allerliefste

vrint als sijnen oppersten secretarius boven

vriend als zijn belangrijkste secretaris meer

d’ander specialijck gemint heeft en groote

dan de anderen in het bijzonder heeft

teeckenen van minnen betoont heeft.

liefgehad en grote blijken van liefde
betoond heeft.
Het eerste blijk van Christus´ liefde voor
Johannes

In den eersten toen hij hem aftrok vander

Ten eerste toen Hij hem weghield van de
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bruijloft dat is vander welden der

bruiloft, dat betekent van de genoegens

onsuijverheijt vander ijdelheijt deser werelt

van de onzuiverheid, van de ijdelheid van

en dat daerom als Eccli[asticus] seet omdat

deze wereld, en wel omdat zijn ziel, zoals

sijn siele godt behaechelijk was.

Jezus Sirach zegt, God behaagde.

Het tweede blijk van Christus´ liefde voor
Johannes
Ten anderen doen hij hem liet rusten op

Aan de andere kant, omdat Hij hem liet

sijn borst en op sijn heijlig hert.

rusten op zijn borst en op zijn heilig hart.
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Hierom seet Moijses in Deuternomio

Hierover zegt Mozes in Deuteronomium:

Beniamin den alder beminsten van godt sal

“Benjamin, de meest geliefde van God, zal

getrouwelijck woonen en rusten.

getrouw wonen en rusten”
[volharden

en verblijven in trouw].

En Isaias godt sal d’lam opheffen in

En Jesaja: “God zal het lam opheffen tot

sijnen schoot.

zijn schoot.”

Wederom Isaias siet hier mijn kint mijnen

Opnieuw Jesaja: “Ziehier mijn kind, mijn

soen mijnen uutvercoren die ick beminne

zoon, mijn uitverkorene, die ik bemin,

mijn siel heeft groot behagen in hem.

mijn ziel heeft een groot behagen in hem.”
Het derde blijk van Christus´ liefde voor
Johannes

Ten derden dat hij hem verleent heeft

Op de derde plaats dat Hij hem toename van
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voortganck in alle deuchden. Dit bewijst ons

alle deugden heeft verleend. Dit wordt ons

dat Jesus hem dede staen bij sijn cruijs en

bewezen doordat Jezus hem bij zijn kruis

vercoes hem tot sijnen deel Mariam dat is

liet staan en voor hem [Johannes] Maria

bitterheijt van tentatien en tribulatien

tot zijn erfdeel bestemde, dat betekent

en van martelien want Maria

bitterheid van verzoeking en leed en

wordt geinterpreteert in eender wijs

martelingen, want “Maria” wordt onder

als een bitter zee.

meer geïnterpreteerd op een manier als “een
bittere zee.”

Onsen heere Jesu en mocht sijnen

Onze Heer Jezus kon zijn uitverkoren vriend

uutvercoren vrint geen meerder liefde

geen grotere liefde bewijzen dan dat Hij hem

bewijsen dan dat hij hem spijsden met sijn

voedde met zijn kruis en verzadigde met

cruijs en vervulden met tribulatien en met

leed en lijden.

afflixien.
Daerom seet den Wijseman salich

Daarom zegt de Wijze [Salomo]: “Zalig is

is den mensch die van godt berispt wert

de mens die door God berispt, geslagen en

geslagen en gecastijt want godt die geesselt

gekastijd wordt, want God geselt zijn

al sijn kinderen die hij bemint.

kinderen, die Hij bemint.”

En Paulus seet als wij van godt gecastijt

En Paulus zegt: “Als wij door God gekastijd

woorden dan woorden wij van hem

worden, dan worden wij door Hem

gebetert om dat wij metter werelt niet en

verbeterd zodat wij niet met de wereld

verdomt woorden.

verdoemd worden.”
Het vierde blijk van Christus´ liefde voor
Johannes
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Ten 4 dat hij door veel tribulatien is

Ten vierde dat hij door veel bezoekingen is

verheven in die hoocheijt van contem-

verheven in de hoogte van
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platien.

contemplatie.

Want als die schriftuere seet afflictie

Want zoals de schrift zegt: “Lijden geeft

geeft verstant dat dien saechtmoedigen

verstand”, die zachtmoedige Johannes

Joannes oock ter cruijs Christ verduldelijck

heeft dat [lijden] ook bij het kruis van

gedragen heeft.

Christus geduldig gedragen.

En dit cruijs heeft vier canten of 4 hoecken.

En dit kruis heeft vier kanten of vier hoeken.

Den eersten is persecutie die hij leet al tot

De eerste is de vervolging, die hij onderging

Traiannus tijt die keijser wert na

tot in de tijd van Trajanus, die keizer

Domicianum.

werd na Domitianus.

Den 2 is dat hij was int eijlant van Patmos

Het tweede is dat hij gedurende lange tijd

gebannen menigen tijt.

verbannen was naar het eiland Patmos.

Den 3 dat hij fenijn gedroncken heeft.

Ten derde dat hij vergif gedronken heeft.

Den 4 dat hij in een vat met brandender

Ten vierde dat hij naakt in een vat gloeiende

olien naeckt gestaen heeft.

olie gestaan heeft.

In die percecutie heeft hem

Gedurende de vervolging heeft zijn vurige

beschermt sijn virige charitate.

liefde tot God en medemens hem
beschermd.

In dat eijlant heeft hem vertroost sijn hooge

Op dat eiland heeft zijn verheven

contemplatie want hij sach hier die diepe

contemplatie hem getroost, want hier zag hij
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verholentheijt die hij als een hemels doctoor

de diepe geheimen, die hij als een hemelse

in apocalipsi costelijck beschrijft.

leraar in de Apocalyps prachtig beschrijft.
Het vijfde blijk van Christus’ liefde voor
Johannes

Door sijn geloovige stantvastigheijt int vat

Door zijn gelovige standvastigheid en door

van d’olie is hij ongequest gebleven door

zijn maagdelijke zuiverheid is hij in het

sijn maechdelijcke suijverheijt.

olievat ongedeerd gebleven.
Johannes is vereerd met eenentwintig
privileges

Wij mogen hem wel verheffen met 21

Wij kunnen terecht hoog tegen hem opkijken

privilegien waer mede hij hoochelijck

vanwege eenentwintig privileges, waarmee

verciert en vereert is.

hij in hoge mate opgeluisterd en vereerd is.
Het eerste privilege

Dat eerste previlesie is dat tot sijnder

Het eerste privilege is dat Jezus, Maria en

bruijloft genoot waren Jesus Maria en sijn

zijn apostelen op zijn bruiloft uitgenodigd

apostelen. In deze bruijloft heeft Jesus sijn

waren. Tijdens deze bruiloft heeft

eerste mirakel gedaen door begeerte van

Jezus zijn eerste wonder verricht omdat

sijn moeder en d’water in wijn verandert.

zijn Moeder dat verlangde,
[namelijk] het water in wijn veranderd,

Ende want dit costelijck

en omdat dit kostelijk
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vat der uutverkiesingen is van Jesum

vat van de uitverkiezing door Jezus is
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verlicht in sijn reijnicheijt en in sijn

opgeluisterd met zijn reinheid en zijn

maechdelijcke suijverheijt.

maagdelijke zuiverheid.

Hierom is d’water der vleeselijker

Hierom is het water van vleselijke begeerte

begeerten verandert in wijn dat is in

veranderd in wijn, dat betekent de

blijschap des heijlige geest.

blijdschap van de heilige Geest.
Het tweede privilege

En daer uut quamp het 2 privilegium

En daaruit kwam het tweede privilege:

dat sint Jan groeijden in alle deuchden en

dat Sint Johannes groeide in alle deugden

dat hij van onsen heere Jesum is vercoren

en dat hij door onze Heer Jezus is

overmits sijn groote reijnicheijt.

uitverkoren vanwege zijn grote reinheid,

En daerom was hij van godt boven d’ander

en daarom meer dan de anderen door God

bemint.

bemind.

Tis rechtveerdich dat de maechden in

Het is rechtvaardig dat de maagden in welke

eeniger weerdicheijt d’ander te boven gaen

waardigheid dan ook de anderen te boven

en sonderlinge sint Jan den minnelijcken

gaan en in het bijzonder Sint Johannes, de

discipel door wiens suijverheijt den segel

beminnelijke discipel, door wiens zuiverheid

vander geheelder reijnicheijt eerst gewijt en

het zegel van de gehele reinheid voor het
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geconsacreet is. En hier uut soo is hem

eerst gewijd en geheiligd is. En hierom zijn

onder d’ander hemelsche secreten

hem onder de hemelse geheimen

geopenbaert die hooge verdinsten vanden

geopenbaard over de verdiensten van de

maechdelijcken staet. Dats te weten dat die

maagdelijke staat, namelijk dat die maagden

maechden sullen singen boven d’ander

meer dan anderen een nieuwe lof zullen

eenen nuwen lof voor den troon godts en

zingen voor de troon van God en voor

voor die vier dieren.

de vier dieren.

En zij sullen d’lam volgen

En zij zullen het lam volgen zonder smetten,

sonder smette als hij schrijft in apocalipsi.

zoals hij schrijft in de Apocalyps.

Desen nuwen lof en is anders niet dan die

Deze nieuwe lof is niets anders dan de

hooge glorie vanden maechdelijcken staet

hoge glorie van de maagdelijke staat, die in

die in nu[we] testament is nu opgestaen en

het Nieuwe Testament voor de dag getreden

die int oude testament seer gelastert en

[is,] en die in het Oude

vermalendijt wert is nu opgestaen als

Testament zeer gelaakt en

daer geschreven staat vermalendijt

verwenst werd, omdat er geschreven staat:

is die onvruchtba-

“Verwenst is de
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rige die niet en baert. Dit wilden godt

onvruchtbare, die niet baart.”

nochtans dat wijt int geestelijck souden

God wilde echter dat wij het

verstaen.

[citaat] in spirituele zin zouden begrijpen,

Als dat de siel voor godt vermalendijt

namelijk dat de ziel die geen vrucht

is die geen vrucht en dracht vant

draagt van het vruchtbare groen van de

vruchtbaer groen der goeder wercken.

goede werken, voor God verdoemd is.

En daerom vermalendijden Jesus

Daarom vervloekte Jezus Christus de

Christus dien boom die geen vijgen en

boom, die geen vijgen had, toen Hij [die]

hadde doen hem lusten te eten.

wenste te eten.
Het derde privilege

Dat 3 punt is dat hij rusten op die boorst

Het derde punt is dat hij rustte op de borst

Jesu int avontmael. Hier is vervult

van Jezus tijdens het Avondmaal. Hier is

datter int canticis staet mijn lief is

vervuld wat er in het Hooglied staat:

mij gewoorden als een wijndruif

“Mijn geliefde is als een wijndruif van

van cipers en hij sal woonen tusschen mijn

Cyprus geworden en hij zal wonen tussen

borsten.

mijn borsten.”
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Sint Jan smiltende in minnen roept inde

Sint Johannes, die smolt van liefde, roept in

selve cantiken met blijschap aldus meliora

het zelfde Hooglied met blijdschap aldus:

sunt ubera tua vino [fragrantia unguentis

meliora sunt ubera tua vino [fragrantia

optimis] u borsten sijn beter boven wijn

unguentis optimis], je borsten geuren beter

riekende als costelijcke salve.

dan kostbare zalf.

Van dese borsten is sint Jan droncken

Door deze borsten is Sint Johannes dronken

gewoorden en is verheven boven sijn sinnen

geworden en buiten zinnen geraakt en is hij

en is genaeckt der fonteijnen der eeuwiger

de bron van de eeuwige gelukzaligheid

welden.

genaderd.

Jesus hangende aent cruijs dit is de soete

Jezus, hangend aan het kruis, is de zoete

fonteijn van welden die alle de boomen des

bron van gelukzaligheid die alle bomen

paradijs heeft overvloeijt en vruchtbaer

van het paradijs heeft bevloeid en

gemaeckt. Dese fonteijn is principalijck

vruchtbaar gemaakt. Deze bron is

gevloeijt uit de heijlige sijde en boorst Jesu

hoofdzakelijk uit de heilige zijde en

in dat suijverlijck tresoor des herten

borst van Jezus gevloeid in de reine

vanden heijlige apostel sint Johannes

schatkamer van de heilige apostel Johannes

en is voort gesprongen om

en is verder uitgestroomd om
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vruchtbaer te maken al dat dorre is inde

al het onvruchtbare in de heilige Kerk

heijlige kercke.

vruchtbaar te maken.

Aldus is den soeten jongelinck afgetrokken

Zo is deze zoete jongeman

van vleeschelijcke begeerten vervult soude

weggetrokken uit de vleselijke begeerten

woorden met goddelijcke welden.

opdat hij vervuld zou worden met goddelijke

Doen hij rusten aen Jesus hert doen

gelukzaligheid. Toen hij rustte aan het hart

heeft hij vercregen die groote minne en

van Jezus heeft hij diens grote liefde en

gemeijnsaemheijt en sijn getrouwicheijt.

intimiteit en trouw verkregen.

Minne die baert gemeijnsaemheijt en uut

Liefde brengt vriendelijk verkeer voort

gemeijnsaemheijt comt warachtige trouwe.

en hieruit komt waarachtige trouw voort.
Het vierde privilege

Uut deser trouwen soo comt dat 4

Uit deze trouw komt het vierde privilege

privilegium dat hij dorst vragen boven allen

voort dat hij eerder dan alle anderen durfde

d’ander heere wie ist die u verraden sal.

te vragen: “Heer, wie is het die U verraden

Al minden sint Peeter den heere seer hij en

zal?” Al had Sint Petrus de Heer zeer
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vermat hem nochtans niet dat aenden heer te

lief, hij had nochtans niet de moed dat

vragen maer versocht dat op sint Jan.

aan de Heer te vragen, maar hij liet het aan

En die vernam dat heijmelijck niet metten

Sint Johannes over. En die vernam dat in

mont maer metter herten met geestelijcke

het geheim, niet met de mond, maar met

woorden.

het hart, met geestelijke woorden.
Het vijfde privilege

Dat 5 previlesium is dat hij Jesum heeft bij

Het vijfde privilege is dat hij Jezus heeft

gestaen tot inder doot doen d’ander

bijgestaan tot aan zijn dood, toen de andere

apostelen wech liepen en lieten Jesum.

apostelen wegliepen en Jezus in de steek
lieten.

Alleen desen getrouwen jongelinck is bij

Alleen deze trouwe jongeling is bij Hem

hem gebleven aent cruijs doen godt ons

onder het kruis gebleven toen God onze

salicheijt vrocht int midden vant aertrijck.

zaligheid bewerkstelligde in het midden
van het aardse rijk.

Tis een gewoonte als wij sterven sullen dat

Het is gebruikelijk dat, wanneer wij gaan

wij bij ons begeeren die

sterven, wij graag willen dat degenen die wij

wij beminnen en wij best betrouwen en

beminnen en het beste vertrouwen bij ons
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zijn, want
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dan sterven wij te blijdelijcker als wij ons

als wij onze vrienden bij ons hebben

vrinden bij ons hebben. Aldus heeft onsen

dan sterven wij blijmoediger. Zo heeft onze

heere Jesus oock gedaen doen hij sterven

Heer Jezus dat ook gedaan toen Hij ging

soude. Doen namp hij bij hem sijn lieve

sterven. Toen nam Hij zijn lieve Moeder en

moeder en sijnen uutvercoren discipel om

zijn uitverkoren discipel bij zich opdat zij

dat sij souden beweenen sijn pijn sijn

zouden treuren over zijn pijn, lijden en

tormenten en sijn schaemte souden helpen

zijn schaamte zouden helpen dragen en

dragen en medelijden hebben in sijn bitter

medelijden zouden hebben met zijn bittere

lijden. En dat is alsoo geschiet want noot

lijden. En dat is ook zo gebeurd, want nooit

en wasser meerder compassie dan Maria

was er meer medelijden dan Maria en

en Johannes hadden in Jesus passie. Want

Johannes hadden met Jezus’ lijden. Want al

al dat Jesus leet in sijn heijlig lichaam

wat Jezus leed in zijn heilig lichaam hebben

hebben sij geleden inder sielen en sijn met

zij geleden in hun ziel en zij zijn met

Christus maertelaers geweest.

Christus martelaren geweest.

Het zesde privilege
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Daer uut is gesproten dat 6 privilegium

Daaruit is het zesde privilege voortgekomen,

dat Johannes is gewoorden is

[namelijk] dat Johannes de zoon van

den sone van eender maget doen Jesus seijde een maagd is geworden, toen Jezus zei:
wijf siet hier u kint.

“Vrouw, zie hier uw kind.”

O groote liefde daer Jesus hem niet

O grote liefde, daar Jezus hem niet als

gemaeckt en heeft eenen dienaer oft

dienaar of verzorger van zijn geliefde

eenen bewaerder van sijn beminde moeder

Moeder heeft aangesteld, maar als kind.

maer een kint. O weerdige hoocheijt. Hier

O waardige hoogheid. Hier ontvangt de

ontfangt den hemelschen beschouwer die

hemelse beschouwer, die ingewijd

daer is een mede weter der goddelijcker

is in het goddelijke mysterie,

verholentheijt tot sijn deel dat costelijck

als zijn deel het kostbaarste juweel,

juweel datter inden hemel oft op der aerde

dat in de hemel of op aarde is;

[is] dien ontfangt die aerde van beloften

hij krijgt het beloofde land, dat overvloeit

die daer vloeijt van houninck en van

van honing en van
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melck in sijn possessie.

melk tot zijn bezit.
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O Joannes aenmerckt wat u van uwen

O Johannes, merk op wat je door je

alderbeminsten minnaer gegeven wort.

allerliefelijkste minnaar gegeven wordt.

Gij ontfangt die arcke des vreets daer godt

Jij ontvangt de ark van de vrede, waar

almachtich negen maenden in gerust heeft.

God Almachtig negen maanden in gerust

Uut deser ercken heeft den sone godts die

heeft. Uit deze ark heeft de Zoon van God

substantie ontfangen waer mede hij ons

de substantie ontvangen waarmee Hij ons

verlost heeft en versoent aen sijnen

verlost en verzoend heeft met zijn

hemelschen vader.

hemelse Vader.
Het zevende privilege

Dat 7 previlesium is dat onse soete vrouwe

Het zevende privilege is dat onze zoete

moeder geworden is inder gratien die Jesus

Vrouwe, die de natuurlijke Moeder van
Jezus was, namelijk van Jezus als mens,

moeder was is inder natueren maer

ook door toedoen van de heilige Geest

is Jesus moeder int werck des heijlige geest

Moeder is geworden van Jezus als God,

en sij is Joannes moeder doort woort

en zij is Johannes’ moeder door het Woord,

gesproken uit den heijlige Geest.

gesproken vanuit de heilige Geest.

En Maria is de moeder der heijliger

En Maria is de Moeder van de heilige Kerk

kercken doort bloet gestoort uut minne des

door het bloed vergoten uit liefde tot de
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heijlige geest.

heilige Geest.

Aldus is dan Maria sint Joannes voester

Aldus is Maria dan Sint Johannes’ voedster,

onderwijster en sijn moeder inder minnen

lerares en moeder in liefde, zijn

sijn voester inder deuchden en sijn leererse

voedster in deugden en zijn lerares

inder wijsheijt.

in wijsheid.
Het achtste privilege

Dat 8 privilesium is dat dien ootmoedigen

Het achtste privilege is dat de nederige

jongelinck Maria gedint heeft met

jongeling Maria gediend heeft met

soeticheijt en met brandende minne.

beminnelijkheid en met brandende liefde.

Aenmerckt met wat grooter reverentien

Merk op met welke grote eerbied

Joannes neertich was inden dinst van die

Johannes ijverig was in dienst van die

hooge heijlige vrouwe die een moeder is van

hoge heilige Vrouw, die de Moeder is van

den almachtigen schepper die hij sach

de Almachtige Schepper, die hij zag

oetmoede-
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lijck gedint woorden van de engelen

onderdanig gediend worden door
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archangelen en potestaten. Hoe ginck sijn

engelen, aartsengelen en machten. Hoe ging

brandende hert open van soeter minnen

zijn brandend hart open uit zoete liefde,

doen hij sach hem weerdich gemaeckt te

toen hij zag dat hem de waardigheid

dienen te sien te sprecken en te converseren

verleend werd om te dienen, te zien en

met dier vrouwen die daer was een

te converseren met de Vrouw, die Koningin

coninginne der hemelen wiens lichaem

van de Hemel was, van wie het lichaam

weerdich was verheven te sijn boven alle

waardig was verheven te worden boven alle

cooren der engelen.

engelenkoren.

Ten is geen wonder dat Joannes als eenen

Het is geen wonder dat Johannes, die zo lang

hoven onstecken is die soo lange verkeert

verbleven heeft bij de zoete Moeder van

heeft bij die soete moeder der minnen.

liefde, als een oven ontbrand is.

Dese minne die godt is invloeijende in

De liefde, die God in Maria laat

Maria heeft haer siele gesmolten inden brant

binnenstromen, heeft haar ziel gesmolten in

der charitaten en vander overvloedicheijt.

de brand van liefde en door de overvloed.

Soo is doorgoten en vervult dit kint

Aldus is dit kind met genade overstroomd

der gratien en uut hem soo is die

en vervuld ermee en uit hem is de liefde

charitate gevloeijt in die

gevloeid in de kinderen van de heilige
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kinderen der heijliger [kercke?].

[Kerk?].

Wie heeft oijt naest Christum ons dieper

Wie heeft ons ooit, behalve Christus,

onderwesen viriger onstecken metten brant

diepzinniger onderricht en vuriger ontstoken

der minnen godts dan desen saligen Joannes

met Gods liefde, dan deze zalige

gedaen heeft in sijn evangelien epistelen

Johannes gedaan heeft in zijn Evangelie,

en revelatien.

brieven en Openbaring.

Wie heeft langer en neerstiger oijt gearbeijt

Wie heeft ooit langer en ijveriger

voor de kinderen godts dan desen

gewerkt voor Gods kinderen dan

getrouwen vader Joannes die bij de hondert

deze trouwe vader Johannes, die bijna

jaren leefden om trijck godts te stichten op

honderd jaar leefde, om het rijk van God

der aerden. En dit was hem van onsen heer

op aarde te stichten. En dit was hem door

gegeven en gelooft dat hij de doot niet

onze Heer gegeven en [hem was] beloofd

smaken soude voor dat hij tryck godts saech

dat hij niet zou sterven voordat hij het rijk
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Het negende privilege
Dat 9 previlegium is dat hij geheeten wert

Het negende privilege is dat hij genoemd

den discipel die Jesus beminden. Ten is

werd “de discipel die Jezus liefhad”. Het is

noot imant verleent alsoo te heeten dan

nooit iemand vergund geweest zo genoemd

alleen desen edelen jongelinck die Jesus

te worden behalve deze edele jongeling, die

alsoo lief hadde dat hij hem maeckten sijns

Jezus zo lief had dat Hij hem tot de zoon van

moeders soen en eenen voorvechter sijnder

Zijn Moeder maakte en de beschermer van

bruijt. Hier uut mercken wij dat sint Joannes

Zijn Bruid. Hierdoor merken wij dat Sint

soo hij boven d’ander gemint is geweest

Johannes, die meer dan de anderen geliefd is

soo is hij oock boven d’ander geeert en

geweest, evenzeer meer dan de anderen

verheven geweest.

geëerd en verheven is.
Het tiende privilege

Dat 10 is dat Jesus hem sijn heijmelijcke

Het tiende [privilege] is dat Jezus hem

hemelsche secreten en misterien

zijn verborgen hemelse geheimen en

gereveleert heeft.

mysteries heeft geopenbaard.

Ten is noot imant gegeven noch patriarch

Het is niemand, geen patriarch, profeet of
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noch propheet noch apostel soo hooch en

apostel, ooit gegeven om zo hoog te

soo diep te climmen in die verholentheijt

stijgen en zo diep te dalen in de

en in die wijsheijt godts als desen edelen

verborgenheid en in de wijsheid van God,

leeuwerck die minnelijcken nachtegael en

als deze edele leeuwerik, die liefelijke

dien vligenden arent Joannes die soo

nachtegaal en die vliegende arend

geclommen is.

Johannes, die zo hoog gestegen is.

Die aposcalipsum wel

[Zij], die de Apocalyps juist verstaan,

verstaen die weten dat wij waer seggen

weten dat wij de waarheid zeggen,

reijnicheijt heeft dit vat gesuijvert.

[want] reinheid heeft dit vat gezuiverd.

Gesuijvert sijnde soo isser charitate in

Toen hij gezuiverd was is er in het [vat]

gegoten.

liefde gegoten.

Uut charitate is gesprote milde

Uit liefde is voorgekomen milde

gemeijnsaemheijt en daer uut is gecomen

gemeenzaamheid en daaruit is

getrouwicheijt.

trouw voortgekomen.
Het elfde privilege

Dat 11 previlesium is dat Joannes is eenen

Het elfde privilege is dat Johannes een

apostel eenen evangelist en eenen propheet

apostel, een evangelist en een uitzonderlijke
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boven die gewoonte der propheten.

profeet is, boven de gewone profeten.

Soo is hij geweest eenen propheet over hem

Zo is hij een profeet geweest over

selven toen hij hem sach en bekenden in

zichzelf, toen hij zichzelf zag en herkende

dien arent vligende

in de arend,
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boven d’ander vogelen. Hier verstont hij

die hoger vliegt dan de andere vogels.

sijns selfs hoocheijt wijsheijt weerdicheijt

Hier begreep hij zijn eigen hoogheid,

en doorluchtigheijt.

wijsheid, waardigheid en doorluchtigheid.
Het twaalfde privilege

Dat 12 is dat desen heijlige apostel als eenen

Het twaalfde [privilege] is dat deze heilige

stercken diamant is geweest eenen

apostel zo hard als een sterke diamant is

Voorvechter en eenen hamer tegen alle

geweest, een voorvechter en een hamer

ketterijen en valsche secten van ongeloof.

tegen alle ketterijen en valse sekten van

.

ongeloof.

En daerom heeft hij sijn evangelie

En daarom heeft hij zijn evangelie
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geschreven waer bij alle ketters die doen

geschreven, waardoor alle ketters, die [er]

waren en noch toekomende waren sijn

toen waren en die nog zouden komen,

verwonnen geweest door de cracht vant

zijn overwonnen door de kracht van het

wort d’welck was int beginsel bij den vader

Woord, dat in den beginne bij de Vader was

daer alle dingen door gemaeckt zijn.

[en] door wie alle dingen zijn geschapen.

Hierom is sint. Joannes dat opperste licht der Om deze reden is Sint Johannes het hoogste
heijliger kercken en een seker haven en

licht van de heilige Kerk en een zekere

vasticheijt tegen alle tentatien van

haven en standvastigheid tegen alle

ongeloof.

verleidingen van ongeloof.
Het dertiende privilege

Dat 13 is dat sint Joannes eenen

Het dertiende [privilege] is dat Sint

spigel der suyverheijt [die] die

Johannes, een spiegel van de zuiverheid,

strijdende kerck godts volmaekt

de strijdende Kerk van God in haar

heeft gesien

[toekomstige] staat van volmaaktheid

in haren staet.

heeft gezien.

En wat wonder ist dat hij die

En wat een wonder is het dat hij de

vechtende kerck volmaeckt heeft gesien

volmaaktheid van de strijdende
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die de triumpherende kerck om ons herten

Kerk heeft gezien: hij heeft immers de

te verblijden soo wonderlijck beschreven

triomferende Kerk zo wonderbaarlijk

heeft.

beschreven om onze harten blij te stemmen.

Ick heb seet hij gesien die heijlige stadt

“Ik heb”, zegt hij, “de heilige stad

Jerusalem van godt bereet en verciert als

Jeruzalem gezien, die door God bereid

een bruijt diemen verciert om haren

en versierd is als een bruid, die men tooit

bruidegom te behagen.

om haar bruidegom te behagen.”
Het veertiende privilege

Dat 14 previlegium is dat hij boven alle

Het veertiende privilege is dat hij meer dan

sterffelijcke menschen dat eeuwich wort

alle stervelingen het eeuwig Woord, dat

d’welck godt is clarelijck gesien heeft en

God is, helder heeft gezien en ten volle

volcomelijck vercondicht.

heeft verkondigd.

Om vier saecken wort sint Joannes geleken

Om vier redenen wordt Sint Johannes

bij den arent

vergeleken met de arend
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overmits vier punten die den arent over hem

vanwege vier punten, die de arend op
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heeft.

hem voorheeft.

Hij siet claerder inde son hij vliegt oock

Hij ziet helderder in de zon, hij vliegt ook

hooger hij is oock wijser en subtijlder en hij

hoger, hij is ook wijzer, diepzinniger en

is oock edelder dan alle vogelen want hij

hij is ook edeler dan alle vogels, want hij is

is hunnen alder coninck.

de koning van hen allemaal.

Dese 4 punten hebben oock in sint Jan

Deze vier punten zijn ook in Sint Johannes

clarelijck geschenen soot voorseijt is.

duidelijk gebleken, zoals hierboven al
gezegd is.
Het vijftiende privilege

Dat 15 previlesium is dat sint Joannes die

Het vijftiende privilege is dat Sint Johannes

kinderen der heijliger kercken van Christus

de kinderen van de heilige Kerk over

godtheijt en vander heijliger drijvuldicheijt

Christus’ Goddelijkheid en over de heilige

perfectelijck onderwesen heeft.

Drieëenheid perfect heeft onderwezen.

Den arent als hij out wort soo wort sijnen

Als de arend oud wordt dan wordt zijn

beck crom dan plech hij hem te smijten aen

bek krom, dan pleegt hij hem tegen

eenen steen en maeckt hem wederom

een steen te slaan en dat maakt hem

bequaem om sijn aes te nutten.

opnieuw in staat om zijn prooi te verorberen.
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Aldus heeft den schouwende arent Johannes

Aldus heeft de schouwende arend Johannes

sijnen mont gewet aenden steen Christus en

zijn mond gewet op de steen Christus en

heeft sijn jonckheijt vernuet in die founteijn

heeft hij zijn jeugd vernieuwd in de fontein

der godheijt.

van de Godheid.

Ende vernuet sijnde inden geest heeft

Toen hij vernieuwd was in de geest heeft

verheven boven der aerden de herten der

hij de harten van de mensen boven de

menschen om te begrijpen met volstandigen

aarde verheven om met standvastig geloof

geloof die hooge drijvuldicheijt.

de verheven Drieëenheid te bevatten.
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Het zestiende privilege

Dat 16 previlesium is dat binnen sijn leven

Het zestiende privilege is dat gedurende

in veel provintien en lantschappen menige

zijn leven in veel provincies en

tempelen en kercken in sijnen nae[m] en tot

landstreken, uit zijn naam en tot zijn eer,

sijnder eeren gefondeert en gewijt sijn

veel heiligdommen en kerken gesticht en

geweest. En wat wonder ist datter in sijnen

gewijd zijn. Het is geen wonder dat er

naem veel kercken gesticht sijn die met

in zijn naam veel kerken gesticht zijn, die

grooter giften draecht die figuer vanden

met grote giften begiftigd zijn, die het beeld

bruijdegom

dragen van de bruidegom
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der heijliger kercken in wiens bruijloft

van de heilige Kerk, tijdens wiens

Christus water in wijn gebenedijder

bruiloft Christus water in gezegende wijn

veranderden.

veranderde.

Wat wonder ist dat tot sijnder

Het is geen wonder dat er kerken gesticht

eeren kercken gesticht sijn die de heijlige

zijn ter ere van hem die de heilige Kerk
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kercke in Jesus borst gevoelt heeft.

in Jezus’ borst heeft gevoeld, die

Diese int cruijs uut sijnder gebenedijder

aan het kruis uit zijn gezegende zijde

sijden vloeijende gesien heeft. Diese boven

vloeiingen gezien heeft, die haar meer dan

ander doctoren met schriften tegen

de andere doktoren met geschriften

d’ongeloovige gewapent heeft. Diese met

tegen de ongelovige gewapend heeft, die

het goddelick licht verlicht heeft en die de

haar met het goddelijk Licht verlicht heeft

moeder der heijliger kercken Maria in sijn

en die de Moeder van de heilige Kerk,

behoet ontfangen heeft.

Maria, onder zijn hoede heeft ontvangen.
Het zeventiende privilege

Dat 17 previlegium van sint Joannes is dat

Het zeventiende privilege van Johannes is

hij maecht is geweest int lichaem en

dat hij maagd is geweest naar het lichaam,

martelaer inder sielen en doctoor inder

martelaar naar de ziel, en doktor in de

leeringen:

leringen.

Aldus heeft hij hondertfout vruchten

Zodoende heeft hij honderdvoudig vrucht

gemaeckt en is van godt drijmael

gedragen en is [hij] door God driemaal

gecroont.

gekroond.

En aenmerckt hoe dat ons godt onsen

Merk op hoe onze God, en onze Verlosser
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verlosser Jesus heeft desen sone des donders

Jezus, deze zoon van de donder de volgende

doen climmen dese drij graden van hooger

drie graden van hogere verdiensten heeft

verdinsten en heeft hem gemaeckt martelaer

laten klimmen: hij heeft hem martelaar,

maget en doctoor in welcke drij giften

maagd en doktor gemaakt, en op welke drie

drij sonderlinge croonen gefundeert sijn.

giften zijn drie speciale kronen gebaseerd.

Inder hemel hij is martelaer geweest soomen

In de hemel is hij martelaar geweest

martelaer woorden mach met begeerten

aangezien men martelaar kan worden door

met compassie en met bloetstortinge en int

begeerte [te weerstaan], door medelijden,

verdragen van onrecht.

door bloed te storten en door onrecht te
ondergaan.

Wie heeft oijt meerder compassie naest onse

Wie, behalve onze Lieve Vrouwe Maria,

lieve vrouwe Maria gehadt met

heeft er ooit meer medelijden gehad
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der passien Jesu dan desen soeten jongelinck

met het lijden van Jezus dan deze lieflijke

doen hij aent cruijs sach genagelt sijnen

jongeling toen hij zijn Meester, zijn Heer,

meester sijnen heer sijnen godt en sijnen

zijn God en zijn liefste Vriend en
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liefsten vrint en sijnen salichmaer.

Zaligmaker aan het kruis genageld zag?

Hij sach sijnen minnaer genagelt tussen 2

Hij zag zijn Minnaar genageld tussen twee

moordenaers gewont gereckt en gecroont

misdadigers, gewond, uiteengetrokken, met

met doornen doorslagen met geesselen.

doornen gekroond en met gesels geslagen.

Hij sach sijn weerdige moeder Maria die

Hij zag zijn eerwaarde Moeder Maria, die

hem vanden cruijce bevolen was

hem aan het kruis toevertrouwd werd,

doorstecken met het sweert der bitterheijt.

doorstoken met het zwaard van de smart.

Hij heeft oock martelaer geweest int storten

Hij is ook martelaar geweest door het storten

van sijn bloet. Wij lesen inde wercken der

van zijn bloed. Wij lezen in de werken

apostelen dat Joannes is met d’ander

van de Apostelen dat Johannes [samen]

apostelen gegeesselt geweest en

met de andere apostelen is gegeseld en

heeft met hun sijn bloet gestort.

met hen zijn bloed heeft gestort.

Item Domitianum heeft hem in een vat doen

Ook heeft Domitianus hem in een vat

stecken met brandender olien en heeft oock

met brandende olie laten stoppen en hij is

gebannen geweest int eijlant van Padtmos.

ook verbannen naar het eiland Patmos.

Hij heeft oock mertelaer geweest metter

Hij is ook martelaar geweest wat de

begeerten. Ten is geen wonder dat hij

begeerte betreft. Het is geen wonder dat hij
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begeert te lijden en te sterven ter liefden van

begeert te lijden en te sterven uit liefde voor

dien heer die hem soo liefden hadde en die

die Heer, die hij zo liefhad en die voor hem

voor hem in sijn presentie sijn bloet gestort

in zijn bijzijn zijn bloed gestort heeft en de

hadde en die doot gesmaeckt.

dood geproeft heeft.

Hij is oock martelaer geweest in rechter

Hij is ook martelaar geweest in oprechte

verduldicheijt want hij heeft menigen tijt

geduldigheid, want hij heeft geruime tijd de

verdragen die onweerdicheijt en persecutie

geringschatting en vervolging door het

der ongeloovicheijt die nijdicheijt der

ongeloof, de nijd van de

ketteren Die bosheijt

ketters,
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die boosheijt der tirannen.

[en] de slechtheid van de tirannen
verdragen.
Het achttiende privilege

Dat 18 previlegium is dat Jesus Christus

Het achttiende privilege is dat Jezus Christus

desen minnelijcken discipel tot hem genoot

deze beminnelijke discipel bij zich heeft

heeft seggende comt mijnen alderliefsten

uitgenodigd terwijl Hij zei: “Komt mijn
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tis tijd dat gij komt eten

meest beminde, het is tijd dat je komt eten

aen de tafel.

aan de tafel.”

Hier is nu vervult die belofte die Jesus sprak

Hiermee is nu de belofte vervuld, die Jezus

tot sint Peeter ick wil hem aldus laten blijven tot Sint Petrus sprak: “Ik wil hem zo laten
tot dat ick come. Ick sal self in persoon tot

blijven tot dat Ik kom. Ik zal in eigen

hem comen.

persoon tot hem komen.

Ick en wil geen creatueren dit werck bevelen

Ik wil dit werk niet overlaten aan een

met mij selven wil ick sijn siel in mijn rijck

schepsel, [maar] Ikzelf wil zijn ziel in

ontfangen. Want soo mijn minne rust in sijn

mijn rijk ontvangen. Want zoals mijn ziel

siele soo sal sijn siel rusten in mijn

rust in zijn ziel, zo zal zijn ziel rusten in

minnelijcke charitate.

mijn beminnelijke liefde.

Ick wil hem dienen die mij gedint heeft

Ik wil hem dienen, die Mij gediend heeft

en hem bijstaen in sijn uutterste

en hem bijstaan in zijn laatste

die mij bijstont doen ick aent cruijs

ogenblikken, die Mij bijstond

stervende overgaf mijnen geest.

toen Ik stervende Mijn geest overgaf.”
Het negentiende privilege

Dat 19 previlegium is dat Joannes Jesus

Het negentiende privilege is dat Johannes,
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Christus oppersten raetsman sonder pijn oft

de hoogste raadsman van Jezus Christus,

wee gestorven is. O wonderlijcke doot daer

zonder pijn of narigheid is gestorven. O,

alle sterffelijcke menschen af mogen

wonderlijke dood, waar alle stervelingen

verwonderen.

zich over mogen verwonderen.

Hij is gestorven sonder sterven en

Hij is gestorven zonder te sterven en

levende gebleven is hij gestorven.

levend gebleven is hij gestorven.

Hij sterft om te betalen de schult der

Hij sterft om de schuld van de stervelingen

natueren maer sonder pijn verwinnende die

te betalen, maar zonder pijn, om zo de

cranckheijt der brooscher natueren.

zwakte van de broze menselijke natuur te
overwinnen.

Nu woort vereenicht d’een lief bij d’ander

Nu wordt de ene beminde met de andere

met soo veel meerder

verenigd met zoveel meer
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blijschap. Soo hier de gemeijnschap is

blijdschap. Zo is hier de gemeenschap

meerder geweest nu wort hij inder minnen

groter geweest en nu wordt hij in
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soo veel meer onstecken soo hij hier inder

liefde evenzoveel meer ontstoken.

kennissen verlicht is geweest en soo hij hier

Evenzeer als hij hier meer nederig en

meer verootmoedicht en verdrukt is geweest

benauwd is geweest, evenzeer is hij nu

soo is hij nu boven in die hemelen verheven

in de hemel verheven in meerdere

in meerder welden.

extase.
Het twintigste privilege

Dat 20 previlegium is dat desen

Het twintigste privilege is dat deze

eerweerdigen heijlige apostel danckende

eerbiedwaardige, heilige apostel, terwijl hij

godt den vader is gestorven in sijns moeders

God de Vader dankte, in de schoot van zijn

schoot. En wat wonder ist dat hij gestorven

Moeder [de Kerk] is gestorven. En wat een

is inden schoot vande bruijt die op die

wonder is het dat hij gestorven is in de

gloriose borst vanden bruijdegom geslapen

schoot van de Bruid, die op de glorieuze

heeft.

borst van de Bruidegom geslapen heeft.

Tis rechtveerdich dat hij inden schoot der

Het is rechtvaardig dat hij in de schoot van

heijliger kercken sonder pijn gestorven is die

de heilige Kerk zonder pijn is gestorven,

hij met grooter pijnen sach vloeijen uut der

nadat hij hevige pijnen zag vloeien

sijden ons heeren Jesus aent

uit de zijde van onze Heer Jezus, [die] aan
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cruijs genagelt.

het kruis genageld [was]. Hij die wil weten

Die wilt weten hoe Joannes gestorven is in

hoe Johannes in de schoot van zijn Moeder

sijns moeders schoot die

is gestorven [moet] zijn legende lezen,

lese sijn legende daer sal hijt vinden.

want daar zal hij het vinden.
Het eenentwintigste privilege

Dat 21 previlesium is dat sint Joannes als

Het eenentwintigste privilege is dat Sint

sommige doctoren beschrijven glorioselijck

Johannes, zoals sommige doktoren

vander doot verresen is.

beschrijven, glorieus uit de dood is
opgestaan.

Wij lesen in sint Matheus evangelie dat veel

We lezen in het evangelie van Sint Matteüs

lichamen van heijligen die geslapen hadden

dat veel lichamen van heiligen, die

dat is die gestorven waren verresen met

ontslapen waren, dat betekent: die gestorven

onsen heere Jesum.

waren, met onze Heer Jezus verrezen zijn.

Soo ist oock

Daarom is het ook
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wel te gelooven dat onsen heer dese gratie

geloofwaardig dat onze Heer deze genade
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met sijnen uutvercoren discipel gedaen heeft

aan zijn uitverkoren discipel verleend heeft,

en oock met meerder glorien verresen is dan

en dat ook hij met meerdere glorie verrezen

d’ander heiligen die te

is dan de andere heiligen, die tot

vooren verrot waren.

ontbinding waren overgegaan.

Want uit het pulver sijn sij verresen int

Want uit de as zijn zij herrezen tot het

eeuwich leven maer Joannes is verresen

eeuwige leven, maar Johannes is herrezen

sonder corruptien want sijn heijlig vlees en

zonder ontbinding, want zijn heilig vlees is

is noot vande wormen geschent geweest.

nooit door de wormen aangetast.

Tis een presumtie dat ons broosheijt derft

Het is eigenwaan dat onze zwakheid deze

roeren dese hooge exelentie van dese

hoge voortreffelijkheid van genade durft

gratien.

aan te roeren.

Wie cant genoech verwonderen dat desen

Wie kan zich er genoeg over verwonderen

saligen Joannes is alleen met Christum

dat deze zalige Johannes met Christus en

en Maria uut genomen uutter gemeijnder

Maria alleen uitgezonderd is van de

malendixcie die godt gaf over Adam en over

algemene vervloeking, die God uitsprak

al sijn geslecht

over Adam en al zijn nageslacht,

seggende aldus gij sijt eerde ende totter

terwijl Hij zei: “Jij bent stof en tot stof zal
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eerden seldij veranderen.

je wederkeren.”

Siet hier dese gloriosen apostel heeft dese

Ziet hier [dat] deze zalige apostel dit

sententie verwonnen want al was hij vander

oordeel heeft overwonnen, want al was

eerden nochtans en is hij totter aerden

hij van de aarde, toch is hij niet in aarde

niet verandert maer is sonder corruptie met

veranderd, maar [hij] is zonder ontbinding

lijf ende met siele boven die hemelen

met lichaam en ziel boven de hemelen

verheven. Ende dat hij dus verresen en

verheven. Dat hij aldus verrezen en

verheven is dat machmen beprueven met

verheven is kan men overtuigend aantonen

7 redenen.

met zeven redenen.
De eerste reden

Dat eerste is overmits die hooge ende

De eerste is wegens de hoge en bijzondere

sonderlinge gaven sijnder reijnicheijt daer

gaven van zijn zuiverheid: omdat

die blome van reijnicheijt in is ende die der

die de bloem van zuiverheid is, en die vanaf

glorioser maget int cruijce bevolen is

het kruis aan de glorieuze maagd is

soude genaken met hooger gaven

toevertrouwd, zodat hij door deze hogere
gaven
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Jesum ende Maria. En want Jesus ende

Jezus en Maria nabij zou komen. Omdat

Maria sonder corruptie verresen sijn soe is

Jezus en Maria zonder ontbinding verrezen

oock verresen Joannes Jesus bruerder en

zijn, is ook Johannes, de broer van Jezus en

Mariam soen.

de zoon van Maria, verrezen.
De tweede reden

De ander reden is overmits die groote

De tweede reden is wegens het grote

compassie ende dat bitter medelijden dat

medegevoel en het bittere medelijden dat

Joannes gehadt heeft in Jesus doot

Johannes heeft gehad over Jezus’ dood

ende want sijn medelijden scherper was dan

en omdat zijn medegevoel erger is dan

eenige doot waer bij hij oock martelaer

welke dood dan ook, waarbij is hij ook

geweest is in der sielen. Sielen

martelaar geweest in de ziel.
De derde reden

Die derde reden is overmits die groote

De derde reden is wegens de grote liefde en

minne ende charitate die Jesus droech tot

naastenliefde die Jezus koesterde tot deze

desen minnelijcken discipel. Dese liefde

beminnelijke apostel. Deze liefde heeft zijn

heeft sijn heijlig lichaem bewaert totter

heilig lichaam onaangetast bewaard en
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incorruptien en verheven metter sielen inden

met de ziel in de hemel verheven.

hemel.
De vierde reden
Die 4 is overmits sijn hooge en

De vierde [reden] is wegens zijn hoge en

onbegrijpelijcke contemplatie. Wie heeft

onbegrijpelijke overdenking. Wie is

oijt soo hooch geclommen in godts

ooit zo hoog geklommen in de

contemplatien als deses suijveren jongelinck

contemplatie van God als deze zuivere

sint Joannes die inden geest godts gesien

jongeling Sint Johannes, die in de geest van

heeft allen die diepe misterien die voorleden

God alle diepe mysteries gezien heeft, uit het

tegenwoordich en toecomende waren.

verleden, het heden en de toekomst?

Desen geest die den uitvercoren apostel

Deze geest, die de uitverkoren apostel

Joannes noch inden vleesch levende

Johannes, toen hij nog in leven was,

verheven heeft inder speculatien van

verheven heeft tot de beschouwing van

onsterffelijcker dingen heeft hem oock

eeuwige zaken, heeft hem ook toen hij

vanden vleesch scheijdende gepreserveert

stierf beschermd tegen alle

van all corruptien.

ontbinding.
De vijfde reden
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Die 5 reden is overmits die oorberlijckheijt

De vijfde reden is wegens het nut

sijnder predicatien en sijnder

van zijn preken en zijn
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leeringen. Sijn spraeck als

leringen. Zijn vermogen om

Davidt seit was vierich

te spreken was, zoals David zegt: “Vurig

met grooter cracht.

met grote kracht”.

Want d’wort godts Jesus

Want het Woord van God, Jezus Christus,

Christus hadde hem ontstecken

had hem doen ontbranden met het

metten brant der minnen. Met dit vier heeft

liefdesvuur. Met dit vuur heeft hij al zijn

hij verbrant alle sijn vijanden. Hij heeft over

vijanden verbrand. Hij heeft over hen

hen gedondert met woorden en geblixemt

gedonderd met woorden en met mirakelen

met miraklen. En want hij veel menschen

gebliksemd. Want hij heeft veel mensen de

heeft doen sterven de doot der sonden en

dood van de zonden laten sterven en heeft

heeftse verlost vander eeuwiger corruptien.

hen verlost van de eeuwige ontbinding.

Daerom is hij verheven totter incorruptien.

Daarom is hij verheven tot
onbederfelijkheid.
De zesde reden

422

Die 6 reden is overmits sijn

De zesde reden is wegens zijn

onspreckelijcke begeerte die hij

onbeschrijfelijke begeerte, die hij

altijt droeg totter glorien.

altijd koesterde tot [de hemelse] glorie.

Hij versuchten nacht en dach tot Jesus

Hij smachtte dag en nacht naar Jezus’

presentie ende begeerden met siel en met

aanwezigheid en begeerde met ziel en

lichaem bij hem te wesen. En wanter

lichaam bij Hem te zijn. En er staat

geschreven staet men sal den rechtveerdigen

geschreven: “Men zal de begeerten van

sijn begeerten vervullen.

de rechtvaardige vervullen.”

Hier uit mercken wij dat Christus sijn

Hieruit kunnen we concluderen dat Christus

begeerte vervult heeft en hem heeft genomen zijn begeerte vervuld heeft en hem heeft
in opperste Jerusalem.

opgenomen in het hemelse Jeruzalem.
De zevende reden

Die 7 reden is gelijck wij lesen in sijn

De zevende reden is, zoals wij lezen in

legende doen hij verscheijden soude uutter

zijn legende toen hij deze wereld zou

werelt soo dede hij sijn graf maken inder

verlaten: Hij liet zijn graf in de kerk in orde

kercken en int graf staende sonder sieckte

brengen, en toen hij in het graf stond zonder

en sonder pijn is op hem gecomen uutten

ziekte en pijn, is er vanuit de hemel een
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hemel een onbegrijpelijck licht. En met

onbegrijpelijk licht op hem gevallen. En met

dat licht is hij gescheijden en gereijst uut

dat licht is hij uit deze

Folio 101 verso
deser werelt met Jesum die hem opvoerden

wereld vertrokken met Jezus, die

inden hemel en in sijn graf en is anders niet

hem ten hemel voerde en in zijn graf is

dan hemels broot gevonden dwelck niet dan

niets anders dan hemels brood gevonden,

van onder uutspruyten als water doet uutter

dat alleen van beneden opwelde zoals water

fonteijnen. Wie heeft oijt desgelijckx

doet uit een bron. Wie heeft ooit iets

gehoort oft gelesen. Hier uut wort ons van

dergelijks gehoord of gelezen? Hierdoor

godt gecondicht sijn heijlig leven sijn

worden ons door God zijn heilige leven, zijn

geestelijcke predicatie sijn dierbaer doot

geestelijke prediking, zijn kostbare dood,

en sijn eeuwich verrijsen en sijn hooge

en zijn eeuwige verrijzenis en zijn hoge

glorie.

glorie bekend gemaakt.

Aenmerckt hier hoe betamelijck het was dat

Merk hier op hoe passend het was dat het

dat hemels licht int graf op sint Joannes

hemelse licht in het graf op Sint Johannes

geschenen heeft die dat opperste licht

heeft geschenen, die ons het hoogste licht
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der heijliger drijvuldicheijt ons verclaert

van de heilige Drieëenheid heeft verklaard

heeft en die ons dat licht der salicheijt met

en die ons het licht van de zaligheid in

exempelen getoont heeft en die den tempel

beeldspraak heeft beschreven en die de

des eeuwichs lichts geweest heeft.

tempel van het eeuwige Licht geweest is.

Tis rechtveerdich dat desen suijverlijcken

Het is rechtvaardig dat deze zuivere tempel

tempel met groot licht opgevoert is inden

met een groot Licht is in de hemel gevoerd,

hemel uut den welcken dat goddelijck

van waaruit het goddelijk Woord, Christus,

woort Christus is aldereerst gevloeijt

als eerste gevloeid is, om ons te

om ons te verlichten totter salicheijt.

verlichten tot de zaligheid,

En want dan desen aertschen mensch

omdat deze sterfelijke mens

goddelijck is gewoorden doort goddelijck

goddelijk is geworden door het goddelijk

woort d’welck hij gecondicht gesien getast

Woord, dat hij verkondigd, gezien, gevoeld

en in sijn hert beseten heeft. Daerom is hij

en in zijn hart bezeten heeft. Hij is daardoor

der corruptien des doots ontgaen en is

de verrotting van de dood ontgaan en is

verresen in die salige incorruptie.

opgestaan in zalige onbederfelijkheid.

En daerom ist dat godt hemels broot

Daarom heeft God hemels brood

heeft doen springen

laten ontspringen

425

Folio 102 recto
uit sijn graf.

uit zijn graf, waarbij

Waer bij in oude testament Christus lichaem

in het Oude Testament Christus’

gefigureert was als ons den prophet

lichaam was geprefigureerd, zoals de

beschrijft. Hij heeft hem verleent broot

profeet het ons beschrijft: “Hij heeft hun

uutten hemel.

brood uit de hemel gegeven.”

Ende d’broot der engelen

En de mens heeft het brood van de engelen

heeft den mensch genut en Christus int

genuttigd en Christus [zegt] in het

evangelie ik ben dat broot des hemels

evangelie: “Ik ben het brood van de

d’welck gecomen is uutten hemel. Soo wie

hemel, dat uit de hemel is gekomen.

mij etet die en sal niet sterven inder

Wie mij eet zal in eeuwigheid niet sterven.”

eeuwicheijt. En dat hemels broot datter

En het hemels brood dat uit Sint Johannes’

vloeijt uut sint Joannes graf soo geeft men

graf vloeit geeft ons te verstaan dat

ons te verstaen dat Christus diet hemels

Christus, die het hemels brood is, zijn

broot is heeft sijnen wel beminden apostel

welbeminde apostel met zichzelf heeft

bij hem willen gelijcken inder contemplatien

willen gelijkstellen in de contemplatie,

426

int verrijsen en inder glorien.

in de verrijzenis en in de glorie.

En soo sij beijde een moeder gehadt

En zoals zij beiden een moeder op aarde

hebben in der aerden soo hebben sij nu

hebben gehad, zo hebben zij nu ook

beijde eenen vader en een moeder inden

allebei een Vader en Moeder in de

hemel daer dien hoogen evangelist Sint

hemel daarboven, waar de hoge evangelist

Joannes daer boven met sijnen minnaer

Sint Johannes met zijn minnaar Christus

Christus regneert int rijck vaders.

regeert in het rijk van de Vader.

Laet ons ons herten opheffen

Laten wij ons hart opheffen van

van der aerden totten hemel vande

de aarde tot de hemel, van de

verganckelijcke dingen tot die dingen die

vergankelijke dingen tot

eeuwich sijn. Op dat wij

de eeuwige zaken, zodat wij

met behulpelijcker

met bereidwillige kracht in staat

cracht mogen geraken totter glorien dwelck

zijn tot de glorie te komen, die de

ons will verleenen den vader den soen en

Vader en de Zoon en de heilige Geest

den heijlige geest.

willen verlenen.

Amen.

Amen.
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HOOFDSTUK 3
EEN TEKSTANALYSE VAN GEBRUIKTE PASSAGES UIT HET MANUSCRIPT

3. A. Inleiding
In dit hoofdstuk zal in kort bestek een analyse gegeven worden van de belangrijkste passages uit
het manuscript. Waar nodig zullen Bijbelteksten ingevoegd worden en zal aandacht gegeven
worden aan Middelnederlandse teksten voor zover ze gereflecteerd worden in Jacomijne’s
geschriften, waarvan zij of haar omgeving kennis van gehad kunnen hebben.

Voordat we aandacht geven aan de twee visioenen die Jacomijne Costers ervoer en de
gesprekken die Mechtild van Rieviren met Christus voerde, moeten we stil staan bij deze
religieuze verschijnselen. Velen hebben tegenwoordig weinig of geen geloof of ervaring met
godsdienstige fenomena en daarom kunnen visioenen, wonderen of het horen van stemmen
volgens hen niet echt zijn. Het bovennatuurlijke, dat niet gezien, gevoeld of gehoord kan worden,
bestaat in hun denkraam niet. De genoemde verschijnselen worden dan afgedaan met
argumenten als natuurlijke oorzaken, zoals het optreden van condenswater bij “wenende
madonna’s”. Ook worden psychologische verklaringen als wishful thinking aangewend, om uit
te leggen dat ingesloten, celibatair levende kloosterzusters verlangen naar het bereiken van het
moederschap. Een moderne verklaring is dat personen, die visioenen krijgen, verkeren onder de
invloed van drugs of medicijnen en daardoor hallucineren. Vasten, onthouding en het houden
van een nachtwake, mede onder invloed van wierook, kunnen soms ook een hallucinatie
veroorzaken. Wanneer velen toestromen als een wonder heeft plaatsgevonden wordt dit afgedaan
als massahysterie. We laten de beschuldiging van fraude, die soms voorkomt en waarover de
media niet uitgepraat raken, buiten beschouwing.
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Gelovigen weten dat Gods openbaring en tussenkomst niet gestopt is bij de dood van
Christus, want de Bijbel leert ons dat Christus zei: De Helper die de Vader jullie in mijn naam
zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten
begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.260 en Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie
leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts
zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.261

Al het water van de zee wast echter niet af dat sommige voorspellingen in visioenen vaak
vele jaren later uitkomen. Genezingen vinden tegenwoordig nog steeds plaats, al zijn Sint
Bernadette Soubirous (1844-1879) en anderen die een visioen hadden al jaren overleden.
Bovendien hebben deze visioenen vaak een heilzame werking op hen, die ze kregen.
Bijvoorbeeld Bernadette Soubirous, aan wie Maria verscheen, en Lucia Santos (1907-2005), die
in Fatima een verschijning kreeg, traden in het klooster, wat hun geestelijk leven zeker verdiepte.
Deze intrede zou waarschijnlijk nooit hebben plaatsgevonden als ze hun visioenen niet hadden
gekregen.

Anderen, die de heilige plaatsen bezoeken, ondervinden soms een verandering in hun stijl
van leven. Dit was het geval met een man die zijn vrome vrouw naar Knock in Ierland
begeleidde op haar pelgrimstocht waar in 1879 dorpelingen verklaarden afbeeldingen van Maria,
Josef en een bisschop gezien te hebben op een kerkmuur. Hij kwam zo onder de indruk dat hij
zijn alcoholisme opgaf. Men kan hierbij velen, die anoniem voor ons zijn, toevoegen.

260
261

Johannes 14,26.
Johannes 16,13.
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De opmerking dat er geen foto’s van de verschijningen gemaakt zijn, kan weerlegd
worden met de uitspraak van Sint Theresa van Avila, die verklaarde dat zij Christus niet met haar
fysieke, maar spirituele ogen gezien had.262 Tegenwoordig zouden wij dat verwoorden als “ in het
onderbewustzijn” van voordien bekende feiten en/of afbeeldingen.263

Ten slotte kunnen we zeggen dat zij, die geloven, geen verklaring of uitleg willen hebben
omdat ze al zeker zijn, en degenen, die ongelovig zijn, menen dat ze dit ook niet nodig hebben
omdat ze het bovennatuurlijke niet aanvaarden.

262

Lisa J. Schwebel, Apparitions healings, and weeping madonnas. Christianity and the
paranormal, New York: Paulist, 2004, 43.
263
Simon Schama, The power of art, New York: Ecco, 2006.
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3. B. Commentaar op visioen en exempel van Jacomijne Costers
In de zeventiende eeuw stelde Elisabeth Silvoorts een moralistisch geschrift samen dat deels
gebaseerd was op de geschriften en mondelinge overleveringen van Jacomijne Costers met de
bijnaam Ziericx, die in 1489, stervende aan de pest, een visioen kreeg. In dit visioen
waarschuwde Christus op Golgotha Jacomijne voor wat de gevolgen waren van het verbreken
van de geloften en het begaan van andere zonden door religieuzen, zodat zij haar medezusters na
haar terugkeer op aarde daarvoor kon waarschuwen.

De verschijningen en functies van de duivel in het visioen van Jacomijne Costers
In het visioen dat Jacomijne Costers had, verscheen de duivel in twee verschillende gedaanten en
vervulde hij diverse functies. Eerst verscheen de duivel in de vorm van een zevenkleurige, grote
pad, zo groot als een kat,264 uit wiens bek vurige projectielen schoten en die een afschuwelijke
stank265 verspreidde.266 Deze pad werd al spoedig vervangen door een vreesaanjagende,
gevleugelde, reusachtige draak met een staart in de vorm van een slang, die ook vuur uit zijn bek
spuwde. Die draak had een leeuwenkop, waarop twee horens stonden in de vorm van pijlen,

264

De kat in de Middeleeuwen werd vaak ook gezien als een hels dier in de samenhang met het
kwaad. Vooral zwarte katten golden als ongeluksbrengers. Heksen hadden ook vaak een zwarte
kat.
265
Zie voor de duivel en stank: Robert Muchembled, A History of the Devil, 101-107. Reindert
Leonard Falkenburg, "De duivel buiten beeld. Over duivelafwerende krachten en motieven in de
beeldende kunst rond 1500", Gerard Rooijakkers en Margreet Geerdes (eds.), Duivelsbeelden.
Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen, Baarn: Ambo, 1994, 107-122.
266
Folio 2 v.–2 r. Zie voor de pad ook: Geertruida de Moor, “De pad een duivelsdier”, Van
Mensen en Dingen. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, VII (2009), 62-72.
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terwijl uit zijn twee ogen vurige vlammen kwamen, die op vlammende zwaarden leken. Zijn
klauwen waren als ijzeren priemen.267

Het feit dat de pad zeven kleuren had is op zichzelf van betekenis omdat men al aan het
begin van het christendom kleuren beschouwde als een instrument van de duivel. Paus Gregorius
I de Grote stelde dat kleuren een bedrieglijke voorstelling van de realiteit gaven. Men zag de
samenhang tussen color (kleur) en celare (verbergen), wat ongetwijfeld beïnvloed was door
Plato (+ 427 –347).268

Sint Bernardus van Clairvaux, die, zoals uit Jacomijne’s manuscript blijkt, in Facons
werd gelezen, stelde zich hardnekkig teweer tegen de verleiding door middel van kleuren. Toen
Bernardus van Clairvaux na de dood van Sint Stephanus Harding (1109-1133) tot vierde
generale abt van de cisterciënzer orde verkozen was, schreef het Generaal Kapittel voor dat de
cisterciënzer kerken niet mochten worden versierd met veelkleurige beelden en schilderijen. Het
gebruik van gekleurde glasramen werd verboden, terwijl in boeken slechts initialen in één kleur
(unius coloris) werden toegestaan.269 Bernardus was in het bijzonder tegen de verleidingen door
vrouwen die gebruik maakten van kleurrijke opsmuk. Toen Sint Bernardus’ zuster, Hombeline
(1092-1141), naar Clairvaux kwam, gekleed in prachtige kleuren en vergezeld van een luisterrijk

267

Folio 2 r.–3 r. Zie voor afbeeldingen van de duivel als draak in vijftiende eeuwse
manuscripten in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag: Claes Heynenz., Hollantsche cronike
Utrecht; c. 1460-1470 (RMMW, 10 C 14); Book of Hours in Dutch, Utrecht; + 1465-1470
(RMMW, 10 F 3); Ferial Psalter. And other texts: Utrecht; + 1460-1480 (KB, 133 G 28); Book
of Hours in Dutch, Utrecht(?); South Holland(?); + 1460-1480 (KB, 74 H 42.
268
Herman Pleij, Colors Demonic and Divine. Shades of Meaning in the Middle Ages and After,
New York: Columbia Unversity Press, 2004, 63.
269
Georges Michel Claude Duby, Saint Bernard, l'art cistercien,10-11. (Ook verschenen in een
Nederlandse vertaling Renée de Roo-Raymakers, Bernard van Clairvaux en de
cisterciënzerkunst, Amsterdam: Agon, 1989).
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gevolg, beschimpte en vervloekte haar broer haar, terwijl hij zei dat ze het spel van de duivel
speelde door onschuldige zielen te verstrikken.270 Ook Johannes Ruusbroec, die een grote invloed
had op de Moderne Devotie, stelde zich teweer tegen de duivel, die met gekleurde kleding zelfs
argeloze religieuzen wist te verleiden.271

De duivel als verleider en aanklager
Volgens zijn eigen zeggen fungeerde de duivel als verleider tot doodzonden, in het bijzonder
door religieuzen over te halen om hun geloften te verbreken, hun regels slecht te onderhouden en
slechte voorbeelden te geven.272

Deze duivel deed ook dienst als aanklager, want hij had een groot boek bij zich, waarin
alle zonden van Jacomijne stonden, zoals zij die met woorden, daden en gedachten had begaan.273
Jacomijne zag wat de duivel tegen haar inbracht en werd wanhopig. Thomas van Aquino

270

Geoffrey Webb en Adrian Walker (vert), St. Bernard of Clairvaux. The story of his life as
recorded in the Vita prima Bernardi by certain of his contemporaries, William of St. Thierry,
Arnold of Bonnevaux, Geoffrey and Philip of Clairvaux, and Odo of Deuil. A first translation
into English by - Westminster, MD., Newman Press, 1960, 51.
271
Pleij, Van karmijn, purper en blauw, 101-121. Pleij noemt geen bron, maar hij kan dit onder
meer ontleend hebben aan Ruusbroec, “Oorspronc der eerster dolinghen, daer alre menschen in
bevaen zijn. … Ende dat zijn alle die gheene die leven in wellust des lijfs ende der zinne: …, in
cleederen van scoonder varwen ende in zonderlinghen maecsele van abite…, op datmen den
duvel behaghe ende sinen boden die hen dienen. … Siet, dat es die eerste dolinghe die alder
ghemeynst es. Want si heeft wel na die relegie der heyligher kerstenheit verdreven ende verderft.
Want si regneert in cloestere ende in clusen, in ordenen ende in prelaten, ende in alden state der
heiligher kercken vanden oversten totten nedersten”. (Ruusbroec, “Vanden vier becoringhen”,
267-268).
272
Folio 2 v.
273
Folio 3 r.
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beschouwt wanhoop, als twijfel aan Gods genade, als een doodzonde die niet kan worden
vergeven.274

Jacques de Vitry (1160-1240) was een mens, die de duivel ten tonele voert als een
assistent van God, die hem helpt door de menselijke zonden in het oog te houden en ervoor te
zorgen dat de zondaars later hun verdiende straf krijgen. Een dergelijk voorbeeld is te vinden in
cisterciënzer kringen, namelijk Caesarius von Heisterbach (1170-1240),275 in diens werken
Dialogus miraculorum en het Exordium magnum ordinis cisterciensis (1119).276 In het
mirakelspel Mariken van Nieumeghen, geschreven tussen 1485 en 1510, komen twee soorten
duivels voor: Moenen, de verleider, en Masscheroen, de aanklager.277

De duivel voert Jacomijne naar Christus om berecht te worden

274

Thomas Aquinas, Summa theologica II-II, q. 14, art. 3, translated by Fathers of the English
Dominican Province, 5 volumes, Westminster, MD: Christian Classics, 1981 (Reprint. Originally
published: New York: Benziger Bros.,(1947- 1948).
275
Caesarius von Heisterbach, Dialogus.
276
Bruno Griesser, Exordium magnum Cisterciense, sive : Narratio de initio Cisterciensis
Ordinis, auctore Conrado ; ad codicum fidem recensuit -, Turnholti : Brepols, 1994: (Corpus
Christianorum. Continuatio Mediaevalis; 138), Boek 3, hoofdstuk 24;. Zie ook De Vooys,
Middelnederlandsche legenden en exempelen, 166-167; Luther Link, The Devil. The archfiend in
art from the sixth to the sixteenth century, New York: Harry N. Abrams, 1996, 48.
277
Herman Pleij, “Mariken van Nimwegens twee duivels”, Gerard Rooijakkers en Margreet
Geerdes (eds.), Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen, Baarn:
Ambo, 1994, 89-106, aldaar 91, en Piet Eligh, "Duivelsfiguren in Mariken van Nieumeghen”,
Duivelsbeelden, 123-131. Zie ook: Jacobus Johannes Mak, “Het proces in de hemel als
strijdgedicht”, Uyt ionsten versaemt retoricale studiën, 1946-1956, Zwolle: Tjeenk Willink, 1957
(Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, nr. 6) (Herdrukken Verzameling eerder
verschenen opstellen), 7-27.
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Op de morgen van het feest van Sint Bernardus (20 augustus) rukte de duivel de ziel van
Jacomijne uit haar lichaam om door de rechtvaardige rechter, Christus,278 te worden
veroordeeld.279 Maria treedt echter op als haar advocaat omdat Jacomijne haar op zaterdagen, de
dag gewijd aan de heilige Maagd,280 een dienst, hoe klein ook, had bewezen.281 Dit soort hemelse
processen vormt een topos in de Middelnederlandse literatuur.282 Het middelaarschap van Maria
stoelt op een lange traditie in de Kerk, te beginnen met Irenaeus (+ 115-+ 202), Adversus
Haereses, V:19,1 (A.D. 180).283

Maria neemt de leiding284 en leidt Jacomijne met een schare engelen, die allemaal voor
haar bidden, naar Christus aan het kruis op Golgotha.285 Na drie keer smeken, waarbij zij haar
borsten toont waaruit Christus zoog,286 verkrijgt de Koningin van de Hemel287 en van de Aarde

278

Zie Christus Judex justus in Dies Irae (Dies irae, dies illa [vert. uit het Latijn], Moergestel:
Van Kempen, 1997).
279
Folio 4 v.
280
Zie bijvoorbeeld voor de Mariadevotie op de zaterdag: Trivulzio-getijdenboek, folio 110 v. –
111 r.: available on-line 3 juli 2007: URL http://www.kb.nl/galerie/trivulzio/.
281
Folio 8 r.
282
De Vooys, Middelnederlandsche legenden, 268-290; Jacobus Johannes Mak, Uyt ionsten
versaemt. Retoricale studiën, 1946-1956, Zwolle: Tjeenk Willink, 1957 (Zwolse reeks van taalen letterkundige studies, 6), 268-290; Herman Pleij, Nederlandse literatuur van de late
Middeleeuwen, Utrecht: HES, 1990, 195-198; Frits Pieter van Oostrom, Maerlants wereld,
Amsterdam: Prometheus, 1998 (Oorspronkelijke uitgave 1996), 41-46.
283
Tradition Church Fathers. The Blessed Virgin Mary. VI. Mary is our Powerful Intercessor.
available on-line 18 maart 2007 . URL http://www.scripturecatholic /com/blessed-virgin-mary
html#tradition VI.
284
Folio 8 v.
285
Folio 9 r.
286
Lucas 11,27.
287
De antiphoon Ave regina coelorum (Wees gegroet Koningin des Hemels) werd vanaf de
twaalfde eeuw vermeld in St. Alban’s Book en daarna in verscheidene manuscripten. Zie The
Catholic Encyclopedia, II, New York: Robert Appleton Company, 1907, 149, sub voce Ave
Regina.
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genade voor Jacomijne.288 Sinds de twaalfde eeuw treedt Maria op als middelares voor de
zondaren, terwijl ze op haar borsten wijst. De cisterciënzer Abt Arnold van Bonneval (+ > 1156)
preekte over de bemiddelende rol van zowel Maria als Jezus. Christus toont God de Vader en
Maria zijn wonden en Maria ontbloot haar borsten voor haar Zoon.289 Dit werd in Mariken van
Nieumeghen aldus verwoord: Denckt om die borstkens die ghi hebt ghesoghen. Dit mirakelspel
dateert uit de vijftiende eeuw.290

Maria krijgt van haar Zoon gedaan dat Jacomijne geen mild vagevuur zal moeten
ondergaan, maar terug mag keren naar de aarde om haar medezusters te vertellen welke straffen

288

Folio 9 v.-11 r.
Salvador Ryan, “The persuasive power of a mother’s breast. The most desperate act of the
Virgin Mary’s advocacy”, Studia Hibernica, 32 (2002-2003), 59-74, aldaar 63; Zie ook Thomas
Aquinas, Summa Theologica, Tertio Pars, die dit toeschrijft aan Sint Bernardus: Unde
Bernardus: Securum accessum habes, o homo, ad Deum, ubi habes Filium ante Patrem, Matrem
ante Filium, Filius ostendit Patri latus et vulnera; Mater ostendit Filius pectus et ubera, nec ulla
poterit ibi esse repulsa ubi tot caritatis occurrunt insignia. Abbot Ernaldus geeft in het Libellus
de laudibus B. Mariae Virginis: Securum accessum jam habet homo ad Deum, ubi mediatorem
causae suae Filium habet ante Patrem, et ante Filium matrem. Christus, nudato latere, Patri
ostendit latus et vulnera; Maria Christo pectus et ubera. (Migne, PL, CLXXXIX), Paris: J.P.
Migne, 1854. Zie ook Dat Scaecspel, Gouda: Gerardus Leeuw, 1479 (vertaling van Jacobus de
Cessolis, De ludo scachorum), XCIII en 91 en Jan van den Berghe (ed.), Dat Kaetspel
ghemoralizeert, Leiden: W.A. Sijthoff, 1915 XXXIX en 10. Dirk van Delf nam aanzienlijke
passages uit het werk van Jacobus de Cessolis over, terwijl hij zelf voor de vertaling zorgde,
onder de titel: "Van speel of tijtverdrijf der heren of der vrouwen, dairmen nochtant guede
exempelen bi mach versten ende leren." Somerstuc, cap. XLVI). Jan Matthijssen nam in Het
Rechtboek van den Briel verschillende exempelen op om zijn werk voor leken meer leesbaar te
maken. Dat Scaecspel verwoordt een aristocratische moraal. Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys,
Middelnederlandse legenden en exempelen: bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het
volksgeloof der Middeleeuwen, Groningen: Bouma's Boekhuis, 1974 (Oorspronkelijke uitgave
als proefschrift Leiden, 's-Gravenhage: Nijhoff, 1900), 362-363). De Facons zusters waren ook
uit de "betere" kringen afkomstig.
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Dirk Coigneau (ed.), Mariken van Nieumeghen, DBNL, 2002 available on-line 14 december
2009, verso 838, URL http://www.dbnl.org/tekst/_mar001mari01_01/.
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er staan op het breken van hun geloften en het begaan van andere zonden.291 Sinds de negende
eeuw is er sprake van zielen, die door een engel door het vagevuur worden geleid en na
terugkomst vertellen wat ze hebben gezien. Dit was bijvoorbeeld het geval met Wetti, Abt van
Sankt Gallen in Zwitserland (+ 824).292 Christina de Wonderbare of de Angstaanjagende was na
een aanval van epilepsie schijndood en toen zij weer tot leven kwam kon zij over haar ervaringen
vertellen in hel, vagevuur en hemel, waar zij bekenden ontmoet had.293

Mogelijk heeft Jacomijne kennis gehad van het liturgische spel Die eerste bliscap van
Maria, dat + 1455 voor het eerst opgevoerd werd in Brussel en daarna in Antwerpen. Hierin
wordt Maria’s triomf over de duivel uitgebeeld.294

Jacomijne’s engelbewaarder
Na de beslissing van Christus ontbiedt Maria Jacomijne’s engelbewaarder, die onmiddellijk
verschijnt, zeven maal helderder dan het licht van de zon.295 Hij vertelt Jacomijne dat hij voordat
zij geboren werd aan haar gegeven was.296 De eerste Christelijke theoloog die stelde dat iedere
ziel een beschermengel werd toegewezen op het moment van zijn geboorte was de theoloog,
291
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Vrouwen, Culemborg: Tjeenk Willink/Noorduijn, 1978 (Oorspronkelijke uitgave 1973) (Teksten
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Nederlandse Letterkunde), 54-141. Wilhelmus Theodorus Jacobus Maria Kuiper en Rob Resoort,
Maria op de markt. Middeleeuws toneel in Brussel (vertaling uit het Middelnederlands,
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filosoof en encyclopedische schrijver Honorius van Autun (+ 1080-1137).297 Volgens Thomas
van Aquino en andere theologen wordt aan de mens zijn engelbewaarder toegevoegd bij zijn
geboorte. Voor zijn geboorte wordt de mens beschermd door de engelbewaarder van zijn
moeder. Sint Thomas beschouwde een engelbewaarder als de laagste in de rangorde van
engelen.298 Iedereen behalve Christus heeft op aarde een engelbewaarder, want volgens Matteüs
had Christus engelen, die hem dienden.299 Jacomijne’s engel benadrukt de waardigheid van het
menselijk ras en de dienstbaarheid van de engelen als voorbeeld van de mensheid.300 De
engelbewaarder verlaat ons nooit, al kan hij zich tot onze straf voor kortere of langere tijd
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London: Variorum Reprints, 1988, 63-238.
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terugtrekken. De engel is dan niet altijd actief maar hij waakt.301 Dit overkwam Jacomijne toen zij
in zonde leefde eveneens.302

Maria verschijnt ten tonele
Plots zag Jacomijne van verre een licht naar zich toe komen, dat onuitsprekelijk groot en helder
was, meer dan duizend keer helderder dan de zon.303 Dit beeld is ontleend aan de Apocalyps:

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan
onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd,304 en aan het Hooglied:

Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon,
zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?305

Op het feest van Maria Geboorte wordt het volgende gebed gebeden:
Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo Gaudium annuntiavit universo mundo:
Ex te enim ortus est Sol justitiae, Christus Deus noster.306
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(Uw geboorte, Maagdelijke Moeder Gods, heeft vreugde verkondigd aan het hele universum,
want uit U is de Zon der gerechtigheid opgegaan, Christus onze Heer).307

Deze beschrijving kwam ook voor in de Middelnederlandse literatuur.
Die Eerste Bliscap van Maria, vangt aan met: Maria, voncke ende rayende licht,308 en in De
Spieghel der menscheliker behoudenesse, dat in 1483 in druk verscheen, werd het aldus
verwoord:

In Pathmos, een heylant,
Daer men in den hemel up enen dach
Een harde wonderlic teekin zach:
Een wijf, also den oghen dinct,
Met der zonnen al ommerinct.309
Maria werd op verschillende plaatsen vereerd door middel van zulk symbolisme. Bij
voorbeeld in de vijftiende eeuw bevonden zich in het dicht bij Antwerpen gelegen Breda en
Bergen op Zoom devotieplaatsen voor Onze Lieve Vrouw in de Zonne.310 Bij het verschijnen van
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Onser Vrouwen (DBNL, 2004) 54, regel 1.
309
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Breda, O.L. Vrouw: 'Onser Liever Vrouwen in de zonne'; 'Zwarte Lieve Vrouw', available online 14 sept. 2007 http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1298, en Bergen op Zoom
O.L. Vrouw, 'Hoge Lieve Vrouw', 'O.L. Vrouw in de Zon', available on-line 14 september 2007
URL http://www.meertens.nl/ bol/fulltext_detail.php?id=79&zoekstring=maria +in+de+ zonne+
breda. Zie voor een Duitse afbeelding uit ca.1490 van Maria in de Zon The Madonna & Child in
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Maria nemen de duivels de vlucht, waarbij ze vermijden haar naam uit te spreken,311 terwijl
Christenen grote genade ontvingen door het uitspreken van haar naam.312 Maria, als middelares,
verwijst naar haar Zoon, Christus, die Jacomijne genade verleent.

De vredeskus tussen Maria en Jacomijne
Daarna staat de heilige Maagd aan Jacomijne toe haar voeten te kussen als een teken van
oprechte vrede tussen hen beiden.313 De vredes- of verzoeningskus (osculum pacis) gaat
vermoedelijk terug op 2 Korinthiërs 13,12, waar Sint Paulus de christenen van Corinthe opdraagt
elkaar te groeten met een heilige kus. Paus Gregorius I de Grote beval dat deze kus tijdens de
heilige Mis direct na het bidden van het Agnus Dei plaats moest vinden. Hierdoor werd het
verzoenende karakter van de eucharistieviering benadrukt. Deze kus benadrukte enerzijds de
vrede tussen de gelovigen en anderzijds de vrede van de gelovigen met God door bemiddeling
van Christus.

Dit ritueel werd ook in de wereld nagevolgd, want bij de leenhulde kusten leenheer en
vazal elkaar. Ook werd de verzoeningskus na doodslag gebruikt. Deze gewoonte raakte in
Frankrijk in de veertiende eeuw in onbruik, maar in Antwerpen werden er nog in de vijftiende

a Glory on a Crescent Moon (Single-leaf woodcut) in Hugh of Floreffe, The Life of Yvette of
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eeuw voorbeelden van mondkussen aangetroffen.314 In de late Middeleeuwen golden in
Vlaanderen het stichten van vrede, christelijke boete en nederigheid als vereisten voor
verzoening. De rituele kus was het symbool van de kosmische eenheid van aardse en hemelse
orde.315

Het kussen van de vloer en de voeten van de zusters, wanneer men korter of langer
geknield lag en om vergeving vroeg, was een veel voorkomende boetedoening in kloosters. Dit
heet een "lange of diepe venie."316 Met dit gebruik zal Jacomijne zeker in aanraking gekomen
zijn. Pas wanneer Jacomijne volledig gezuiverd zou zijn van haar zonden zou ze waardig worden
bevonden Maria op haar mond te kussen.317

De devotie tot het Heilig Hart van Jezus
Daarna zei Christus tot Jacomijne: “O ziel, aanschouw nu mijn heilige Binnenste en merk daarin
mijn grote liefde tot u.” Hier treffen we de middeleeuwse devotie tot het Heilig Hart van Jezus
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aan, hoewel het woord niet werd gebruikt. Dit was wel het geval bij Sint Bonaventura (12211274), Sint Albert de Grote (+ 1206-1280), Sint Geertruida de Grote (1257-1302), Sint Catherina
van Siena (1347-1380) en de gelukzalige Hendrik Suso (1295-1365).318 Mechtild van
Maagdeburg (1207– + 1285) schreef Das fließende Licht der Gottheit.319 Hierin gaf Mechtild
aandacht aan de Brautsmystik, Jezus’ liefde in zijn menselijke natuur tot de menselijke ziel, de
geliefde Bruid. Zij baseerde zich op de commentaren van Sint Bernardus van Clairvaux’ op het
Hooglied.320

Maria en Jacomijne bidden Christus om de zondige zusters van Facons genade te verlenen
Maria, de Moeder van Barmhartigheid321 en de Bron van Genade,322 en Jacomijne baden
vervolgens tot Christus om de zusters in Facons, die in zware zonde leefden, genade te
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De titel Moeder van Barmhartigheid, die niet voorkomt onder de aanroepingen van de litanie
van Loretto, is ontleend aan het Salve Regina, mater misericordiae (Meertens Instituut
Databanken, available on-line 13 december 2009, URL search?q=cache: xpGPYolSHkwJ:www.
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verlenen.323 Jacomijne bad ook voor anderen, die spoedig zouden sterven aan de pest zonder een
goede biecht te hebben gesproken, terwijl ze anderen maande om penitentie te doen.324
Jacomijne’s beschermengel begeleidt haar op de weg door de hel
De beschermengel, die zich aan haar goede rechterzijde bevond, voert Jacomijne langs een
donkere weg naar de hel,325 waar ze een afschuwelijke stank rook, de geur van de duivel.326
Jacomijne zag daar de martelingen,327 waaraan ze door de genade van haar Bruidegom was
ontsnapt. De duivels wierpen de zielen als kaatsballen naar elkaar.328
In de veertiende eeuw bereikte het kaatsspel vanuit Picardië (Frankrijk) de Nederlanden
en vanaf 1431; wij vinden hier het bewijs van in geschriften.329 In de Dialogus Miraculorum van
de cisterciënzer Caesarius van Heisterbach komt een iets gewijzigde versie voor. Er wordt
verteld dat een priesterstudent in Parijs door de duivel in bekoring werd gebracht. Omdat hij een
steen in zijn hand had, die de duivel hem gegeven had, wist hij alles wat de professoren hem
meertens. knaw.nl/bedevaart/bol plaats/ 1395+moeder +van+barmhartigheid+ titel& cd=1&hl=
en&ct=clnk&gl=us).
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vroegen. In zijn stervensuur biechtte hij deze zonde op, maar hij had geen berouw hierover. Als
straf speelden de demonen in het vagevuur handbal met zijn ziel.330
Pek en zwavel
Jacomijne zag een ketel, gevuld met zwavel en pek, waarvan de vlammen ten hemel stegen.
Hierin werden ontelbare zielen gemarteld. Zij moet goed op de hoogte geweest van deze
gruwelijke voorstelling, die in de Bijbel vermeld wordt bij De Verwoesting van Edom. De beken
van Edom veranderen in pek, de grond verandert in zwavel; één en al ziedende pek wordt het
land.331 Dit verhaal komt ook voor in Daniël 3,23.332 De vernietigende kracht van zwavel en pek
was al in de Oudheid bij de oorlogvoering in gebruik.333
Theologen hielden zich ook met dit onderwerp bezig. Johannes Ruusbroec, die
waarschijnlijk in Facons niet onbekend geweest zal zijn, schreef dat gulzigaards en drinkebroers
als spijs en drank na hun dood pek en zwavel voorgezet zou worden.334 Een weinig bekende
broeder van het Gemene Leven, Dirc van Herxen (1361-1457), schreef in zijn Eerste
330
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Collatieboek dat aan tafel voor broeders en leken gelezen moest worden over dood, oordeel, hel
en hemel. Een ridder, een dronkaard, werd veroordeeld in de hel eeuwig pek en zwavel te
drinken.335 Het kan zijn dat dit boek ook in Facons aan tafel gelezen werd.
Dionysius de Kartuizer (1402-1471) dacht dat het vagevuur er als volgt uitzag: een
uitgestrekte dorre vlakte, door vele vuren verbrand, vol diepe kuilen en nauwe putten, die met
zwavelachtig vuur waren gevuld, vol rook van vurige ovens.336 Hij trad toe tot de kartuizers van
Onze Lieve Vrouwe van Bethlehem in Roermond. Hij was één van de belangrijkste scholastici
van de Late Middeleeuwen en raadsman van kerkelijke leiders en vorsten. Hij vergezelde
Nicolaas van Cusa (1401-1464) op zijn visitatiereis in de Nederlanden in 1451.337 Waarschijnlijk
was Dionysius om deze redenen geen onbekende in Facons.
In de exempel-literatuur worden de verdoemden in de hel gefolterd met pek en zwavel.338
In Het Sterfboek is er alleen sprake van barnen int fornays der hellen.339 In Die spiegel der
sonden (1434-1436), die het bezoek van de Ierse ridder, Claas, aan het vagevuur beschrijft, werd
het aldus verwoord: Hier nae wart hi gevuert recht west wart. Daer hij sach dat een vlam recht
op quam stigen, stinckende oft al peck ende swevel geweest weer. Ende daer sach hi minschen
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sonder getal inder vlammen opvaren gelijc voncken ende die vlamme weder neder wart gaende
in den wallenden put.340
Zo zag Sint Patrik, die ook de hel bezocht:
Van desen velde scheidense ende trocken den ridder teynen anderen velde dat was noch van
mere katijvicheiden. Dit selve was oec al vol van mannen ende van wijven jonc ende alt
genagelt in derde Mer tusschen dit velt / ende dandere. [was dit ondersceit] daer lagen
hoere buyke op derde ende [...] dese lagen op ten rugge genagelt ende op selke saten
vuyrighe draken. Diese mit hoeren vuyrighen tanden ontfermelic alse ocht sijse geten
hedden ontwey scoerden. Ende oec waren omme sulke[r] halse ende arme ende omme
hoeren lichame vuyerighe serpenten ghewonden die hoer hoeft staken in derre
onghevalliger herten. Padden van wonderliker groetheit al vuyerich saten op sulker herten
ende pijnden hem mit hoeren ongescapenen beckenen die herten uut te trecken. Die daer
aldus genagelt ende gegeeselt waren en rusten gheynen tijt van weynen ende van schryen.
Die ongeesten over hem loepende pijndense starclic mit geeselen ende mit vlegelen te
slaen.341
Het is niet onmogelijk dat Jacomijne kennis had van één of meerdere bovengenoemde
beschrijvingen van de hel.
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De duivel trekt Jacomijne in de hel
De duivel kwam op de rand van de ketel zitten en trok Jacomijne met zijn drietand in de hel,
waar hij haar een bekende liet zien. Deze had met Jacomijne gezondigd en wilde dat zij dezelfde
straf zou ondergaan als zij zelf. Jacomijne ontmoette veel bekenden, geestelijke en wereldlijke
personen. De assistente van de overste was met haar tong aan de aarde geklonken omdat ze
onwaardige zaken aan de overste had verteld.342
De engelbewaarder geeft Jacomijne een stok
De engelbewaarder geeft Jacomijne, die flauw dreigde te vallen, een stok met vijf knoppen,
waarbij een ster, die de goede hoop betekent, die zij moet hebben. De punt onderaan betekende
dat Jacomijne zich zou moeten inspannen moedig te leven.
Op de stok stonden de volgende Bijbelteksten:343
1. Misericordiam et iudicium cantabo tibi Domine344
2. Deus ultionum Dominus [Deus ultionum ostendere].345
3. Beati inmaculati in via [qui ambulant in lege Domini].346
4. Sacrificium Deo spiritus; con [cor contritum et humiliatum Deus, non despicies].347
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5. [Quia melior est dies in atriis tuis super milia elegi] abiectus esse in domo Dei [mei
magis quam habitare in tabernaculis impietatis].348
Hier is sprake van de kardinale deugd fortitudo (volharding).349
Het advies op de stok betekent dat men moet beginnen met het loven van de trouwe en
rechtvaardige God, die ook als God van vergelding verschijnt in luister. Gelukkig zijn zij, die de
volmaakte weg gaan en de wet van de Heer onderhouden. Maar bij God is vergeving voor de
zondaar met een gebroken en verbrijzeld hart. Zoek daarom bescherming bij de Heer, want het is
beter één dag in uw voorhoven (te zijn) dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van
Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Men moet echter dit advies standvastig
opvolgen.

Jacomijne komt op de plaats van vleselijke zondaars, die tot de geestelijke stand behoorden
Jacomijne arriveert op een plaats waar mannelijke en vrouwelijke overspelige zielen onder luid
misbaar elkaar schijnen te verscheuren. Over hun ledematen kruipen slangen, padden en andere
duivelse dieren. Hier ondergaan priesters, monniken, religieuzen en begijnen tortuur, omdat ze
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hun geloften hebben gebroken. Ze liggen op gloeiende ijzeren bedden en ondergaan martelingen
in hun schaamdelen.350
In Spiegel der sonden werd het aldus verwoord:
Ende eer si quamen over dat velt, docht hem dat hi hoerden off alle die minschen, die sijn, te
samen een geluyt hadden gegeven, roepende, wenende ende karmende, mer hy en sach niet Ende
doe hi quam aen dat velt dat scheen soe groet dat hy dat eynde niet oversien en mocht Daer sach
hy soe grote pijn ende rouwe beide van wijfs ende mans, van alden ende van jongen Die daer op
die eerde |8d| lagen uyt gerecket mitten aensicht ter eerden, mit gloienden nagelen genegelt in
mennigherhande wise doer buyck, doer hande ende doer voet geslagen, ende van groeten rouwe
beten si in die eerde End riepen wenende dese woerde: "Ontfarmet, ontfarmt ende spaert ons!"
Mer hem en halp roepen noch wenen Want daer en is gheen ontfermen Die duvelen liepen daer
om slaende ende deden vreselike pijn Si spraken totten Ridder: "sich, dit moetstu oec liden Off
du moetste onsen raet doen.351
In het Bienbouc wordt verteld over een Brusselse priester, om zijn onkuisheid verdoemd,
die men na zijn dood in de put hoorde jammeren.352 Jacomijne kan dit boek zeker gekend hebben,
want Zuster Margarita van Goes, ingetreden in 1486 en overleden in 1501, was in het bezit van
Thomas van Cantimpré’s Bienbouc, dat in 1488 in Zwolle in de volkstaal uitgegeven was.353

Jacomijne komt aan bij het vagevuur waar zij bekenden ontmoet
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Jacomijne komt in het vagevuur en ontmoet bekenden. Ridder Claas had dezelfde ervaring. Dese
ridder kenden daer die sommighe, die sijn gesellen hadden geweest.354 Sommigen waren erg blij
want ze zouden spoedig het vagevuur mogen verlaten, omdat vrienden en verwanten voor hen
baden en vooral omdat goede priesters missen voor de zielen in het vagevuur opdroegen.
Anderen, die door hun nabestaanden waren vergeten, waren erg bedroefd. Daarom werd het
bidden voor de zielen in het vagevuur aanbevolen. Vooral het belang van het bidden van een Ave
Maria werd benadrukt.355

Jacomijne wordt door de duivels in de hel getrokken
Jacomijne wordt door twee duivels voor de tijd van de zeven boetepsalmen356 met de litanie in de
hel getrokken. Het komt haar echter voor dat het een heel jaar lang geweest is.357 Er is in de
hemel, en waarschijnlijk ook in de hel en het vagevuur, sprake van een ander begrip van tijd.
Boethius (+ 480-+ 525 A.D.) merkte op dat God in staat is met zijn goddelijke intelligentie alle
zaken vanuit de eeuwigheid te bezien, terwijl de menselijke rede deze alleen kan zien vanuit een
tijdelijke zienswijze.358

Jacomijne ontmoet een voormalige overste van haar klooster
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Jacomijne ontmoet een overste van haar klooster, die daar lang verbleven had, en nog onzeker
was over haar oordeel. De onzekerheid over de straf is meestal erger dan de penitentie zelf. De
overste had bij het aannemen van novicen niet op hun bekwaamheid, maar op hun bruidsschat
gelet. Bovendien was ze niet rechtvaardig geweest met straffen.359

Twee priorinnen kunnen bedoeld zijn. Tijdens het bewind van priorin Elisabeth van
Daesdonk, die tussen 1477 en 1486 het klooster bestuurde, was er sprake van een schandaal in
het klooster. Toen in 1477 Catharina Steeyncx intrad, wenste zij voor de 32 pond erfrente, die
Catharina bezat, dat men die zou gebruiken voor het uitbesteden van het spinnen en weven. Dit
werd toegestaan, tegen de wil van de prior van Windesheim omdat dit nederige werk voordien
door de zusters zelf gebeurde.360 Elisabeth stierf in 1486 en Jacomijne ontmoette haar in 1489,
toen ze haar visioen had, terwijl de tekst zegt dat de priorin al lange tijd aan het dwalen was. We
vermeldden echter al dat tijd in het hiernamaals een relatief begrip is.

Het kan ook zijn dat er sprake was van priorin Elisabeth Willemans (1459-1470).
Jacomijne heeft haar niet in het klooster ontmoet, maar het volgende kan haar zijn verteld. In
1461 werd Wilhelmina, Jan Peter Ketsdr, als novice aangenomen, terwijl ze geen zwaar werk
hoefde te doen dat normaal door jongere zusters werd verricht. De donatie van haar vader zal een
reden geweest zijn, waarom ze pas jaren later, in 1466, haar gelofte aflegde.361 En in 1468
vermaakte Geertruida van Heiligenlande 8 Beierse guldens tot pitantie voor alle zusters, op
voorwaarde dat aan haar dochter, zuster Maleisisch, na haar moeders dood het overschot van het
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Ibid, noot 185.
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geld aan wijn gegeven zou worden. Deze voorwaarde werd toegestaan, maar niet aan de grote
klok gehangen, omdat het een slecht voorbeeld was. Het was kennelijk slecht gesteld met de
kloosterdiscipline, iets waarvoor de priorin verantwoordelijk was. In 1464 werd Wilhelmus
Zeghers, een rustig en vreedzaam man, als prior aangesteld. Hij kon de narigheden van de
lichtgeraakte zusters slecht verdragen en bad God met succes, dat hij van deze “zonderlinge
monsters verlost zou worden.”362
Jacomijne bereikt het aardse paradijs
Langs een steeds beter begaanbare baan, terwijl het steeds lichter werd, bereikte Jacomijne met
haar engel het aardse paradijs.363 In vele culturen en ook in het christendom bestonden er
voorstellingen van een toestand van geluk aan het einde der tijden, wat de overgang van
vagevuur naar hemel was. Adam was uit het paradijs verdreven, maar het bestond nog steeds en
diende als tijdelijke verblijfplaats voor de uitverkorenen, die van het vagevuur naar de hemel
gingen. Paus Gregorius I de Grote beschreef het als een met bloemen bezette groene weide
waarin wit geklede zielen verbleven. De woningen waren vol licht en er was een huis met
gouden muren aanwezig. Deze voorstellingen vormden de grondslag voor de verhalen van
Tondalus en anderen. (Tondalus is het twaalfde-eeuwse verhaal van een Ierse ridder die een
werelds leven leidde. Hij had meer vertrouwen in geld en macht dan in het bevorderen van zijn
zielenheil. Het stierf plotseling en bleef drie dagen schijndood en vertelde daarna dat hij door een
engel door hel en hemel gevoerd was.364 In dit aardse paradijs kon men nog niet de genade van
de aanschouwing God ervaren. Dit was voorbehouden aan hen die in de hemel verbleven: de

362

Ibid, noot 192.
Ridder Claas bezocht ook het aardse paradijs (Spiegel der sonden, 22.)
364
Tondalus Visioen, available on-line 30 januari 2010, URL http://oud. literatuurgeschiedenis.
nl/ teksten.asp?ID=11.
363

454

engelen en de heiligen.365 Hier werd Jacomijne een onvoorstelbare blijdschap gewaar. Zij
behandelde dit summier, omdat het allemaal in Tondalus, die in zijn droom een rondreis maakt
door hemel, hel en vagevuur, te lezen was.366
Jacomijne had gemakkelijk toegang tot het verhaal van Tondalus want sinds 1389 werden
vertalingen van Tondalus in het Nederlands vervaardigd.367 Het verhaal van Tondalus moet erg
populair geweest zijn in de Nederlanden, zoals ook blijkt uit de schilderijen van Jeroen Bosch,368
want de volgende uitgaven zagen eind vijftiende eeuw het licht:
1. Boeck van Tondalus vysioen, Antwerpen: Mathijs van der Goes, 1472, 34 folios.
2. Boeck van Tondalus vysioen, 's Hertogenbosch: Gerardus Leempt, 1484, 32
folios.
3. Boeck van Tondalus vysioen, Delft, Kerstiaen Snellaert, 27 november 1495, 24
folios.
4. Dat boec van Tondalus visioen, Antwerpen: Govaert Back, z.d.369
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(1919), 152-165.
367
Nigel F. Palmer, "Visio Tnugdali," the German and Dutch translations and their circulation
in the later Middle Ages, München en Zürich: Artemis, 1982 (Ph.D. thesis van de University of
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Margaretha van York (1446-1503), de derde vrouw van Hertog Karel de Stoute, liet + 1475 een
door Simon Marmion (+ 1425-1489) geïllustreerd Visio Tnugdali, het voorbeeld in het Latijn van
Tondalus in het Nederlands, vervaardigen, dat nu aanwezig is in het Getty Museum in Los
Angeles, CA.370 Het lijkt waarschijnlijk dat men in Facons een boek over Tondalus zal hebben
aangeschaft.
In het aardse paradijs ervoer Jacomijne de Aanschouwing Gods.371 Dit was zo
overweldigend dat geen oog het heeft gezien, geen oor het heeft gehoord en het in geen
mensenhart is opgekomen,372 wat God bereid is te doen voor wie hem liefhebben. De hemel werd
ook uitvoerig beschreven in Des Coninx Summe.373 Jacomijne besefte echter dat ze naar de aarde
terug moest keren.374
Jacomijne bedankt Christus en Maria geeft Jacomijne instructies
Jacomijne bedankt Christus voor Zijn genade en Hij staat haar toe zijn voeten te kussen. Uit
dankbaarheid moet Jacomijne gedurende een jaar zijn wonden vereren met vijftien
rozenkransen375 en met de gebeden van de hand van Sint Brigitta van Zweden.376 Deze gebeden
370
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bestonden al veel eerder, maar ze werden in de vijftiende eeuw aan Brigitta van Zweden (1303–
1373) toegeschreven.377
Omdat Jacomijne nu was gezuiverd stond Maria toe dat Jacomijne haar op de mond
kuste, zoals zij haar had beloofd. Jacomijne moest dagelijks drie Ave Maria’s bidden om zich te
behoeden voor hovaardij,378 haar godsvrucht te vermeerderen en anderen daartoe te inspireren.
Jacomijne moest ook driemaal per dag het Magnificat379 bidden, als een afweermiddel tegen de
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verleidingen van de duivel.380 Hierna keerde Jacomijne in haar lichaam terug, na drie uren
hiervan gescheiden te zijn.381
Jacomijne’s leefwijze na de terugkeer in haar lichaam
Elisabeth Silvoorts vertelt dat, nadat Jacomijne weer in haar lichaam terug was, haar levensstijl
meer leek op die van een serafijn dan op die van een sterfelijk mens. De term serafijn was
ontleend misschien aan de Bijbel of aan Pseudo-Dionysius de Areopagiet (vijfde eeuw), die
onder meer schreef over de hiërarchie van de engelen.382 Een handschrift uit + 1465 uit het bij
Windesheim aangesloten klooster Ter Nood Gods in Tongeren (België) vermeldt: Van der
ordinancie der enghelen: Die overste ierarchie hielt in: Seraphin, Cherubin ende Thronos.
Seraphin is gheseet alsoo veel als bernende of ontfinckende, want hen eyghen es sunderlingen te
bernen in der minnen Gods ende die andere te verwecken ende te gheven forme ende maniere
God te minnen.383
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Jacomijne lachte nooit maar weende vaak en legde zich toe op een grondig versterven.
Zij bezat dus de gave der tranen.384 Dit was een genade van veel heiligen.385 De Zondenspiegels
bevatten waarschuwingen tegen (overmatig) lachen.386 Jacomijne stierf 28 april 1503.387
Jacomijne’s karakterbeschrijving
Jacomijne gaf na haar terugkeer in haar lichaam goede voorbeelden en onderrichtingen in
brieven aan anderen. Ondanks zware geestelijke en lichamelijke beproevingen onderwierp zij
zich steeds aan Gods wil en ontving vaak vertroostingen en openbaringen, vooral tijdens het
zingen van het Magnificat. Uit nederigheid liet Jacomijne niets van haar exaltatie blijken, maar
zij paste zich aan bij de gemeenschappelijke koorzang. Zij wilde altijd, in armoede en
nederigheid, de gekruisigde Jezus volgen. Zij hield ook de gaven, die ze van God ontvangen had,
verborgen.388
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Onder de gaven van God verstond men: Dese eerste gave is die gave der natueren,
die ander gave der avontueren, die derde die gave der gracien. Die gave der natueren
ghevet god in dryen manyeren, als inden live, inder sielen, ende in beyde. Eerst in den live,
als in scoenten, in ghesontheden, in crachten, in gheringhicheit, in coenheit, in edelheit, in
wel singhen ende des ghelijcs. Dit sijn die gaven der avontueren, als: hoecheit, rijcheit,
gheluc in allen hoecken van tijtliken dinghen, daermen in menigherhande manyeren in
sondighet. Die derde gave, diemen die gave der gracien heet, dat sijn duechden ende goede
werken, daer die wijnt der ydelre glorien alre hertste teghen waeyt.389
In één van haar brieven moedigde Jacomijne aan om tot Sint Anna te bidden
Jacomijne vertelde in een brief over haar ontrouw aan Maria, maar dat zij door Marias moeder,
Sint Anna, van haar problemen verlost was; Sint Anna zei haar, dat de duivel in het spel geweest
was. Dit gebeurde twee dagen voor Allerheiligen, op een maandag. In de vijftiende en begin
zestiende eeuw viel Allerheiligen (1 november) in de jaren 1402, 1475, 1486 en 1497 op een
woensdag, dus twee dagen ervoor viel 30 oktober op een maandag.390 Dit was ook het geval in
1503.391 Jacomijne kreeg haar visioen in 1489 en stierf in 1503 op 28 april. Het jaar 1497 komt
dus alleen in aanmerking. Jacomijne’s spirituele medezuster, Mechtild van Rieviren, was veertig
dagen hiervoor, op het feest van de Kruisverheffing (14 september) 1497, overleden. Toen
Jacomijne uit haar moeilijkheden verlost was droeg haar biechtvader iedere dinsdag, de weekdag
waarop het wonder had plaats gevonden, een lof op ter ere van Sint Anna.392
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Kennelijk was op meer plaatsen de dinsdag aan Sint Anna gewijd. Deze devotie had een
lange adem. Een uit 1668 daterend visitatieverslag vermeldt, dat op elke derde dag van de week
(dinsdag) een mis wordt gezongen in de kapel in Blitterswijk (Limburg), ter ere van Sint Anna.393
Tot 1965 werd er op elke dinsdag van het jaar, behalve op feestdagen, een mis opgedragen in de
Sint Annakapel behorend tot de parochie St. Sebastianus te Herpen in de gemeente Ravestein
(Noord Brabant).394 In 1908 vond in vier kerken in Rome een devotie in de morgen en avond
plaats ter ere van Sint Anna.395
De verering van Sint Anna in de vijftiende eeuw
Diverse oorzaken droegen aan het eind van de Middeleeuwen bij tot de vergrote devotie voor de
moeder van Maria en dus de grootmoeder van Jezus:
1. Geestelijken en humanisten zagen in de verering van Sint Anna een middel om de leken- en
in het bijzonder de vrouwelijke vroomheid te controleren. De heilige Anna trad niet alleen op
als middelares, maar garandeerde wie haar aanriepen een zekere toegang tot de hemel.
2. De verering van Sint Anna had ook een economisch aspect. Kunstwerken, wonderbaarlijke
relikwieën, laagdrempelige broederschappen en aanlokkelijke aflaten stimuleerden bezoeken
aan kerken en het geven van giften, waardoor sommige zodoende geestelijke instellingen uit de
schulden geraakten.
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3. Er waren weinig getrouwde vrouwelijke heiligen in de Vroege Middeleeuwen en Sint
Anna, die niet alleen op een voornaam voorgeslacht, maar ook op een rijkelijk nageslacht kon
bogen, appelleerde aan de veranderde huwelijksmoraal van de middenklasse.
4. Volgens de traditie was Sint Anna Maria’s moeder en dus de grootmoeder van Christus. Zij
werd volgens de traditie op hoge leeftijd nog zwanger. Dit is de reden dat zij werd aangeroepen
en vereerd als voorspraak van alle onvruchtbare vrouwen en dat zij gold als patrones van
zwangere vrouwen. Omdat Sint Anna driemaal getrouwd was en haar een talrijk nageslacht
werd toegeschreven werd zij een volksheilige voor kinderrijke gezinnen.396
Sint Anna verklaarde zelf in haar openbaring aan Sint Brigitta: Ego sum mater omnium
coniugatarum, quae sunt post legem, quia Deus voluit de mea generatione nasci (Ik ben de
moeder van alle gehuwde vrouwen onder het nieuwe verbond, omdat God zelf uit mijn geslacht
heeft willen geboren worden). Zij beval aan Sint Brigitta het volgende gebed aan: Propter preces
Annae miserere omnibus qui in coniugio sunt, ut frucificent Deo (Ontferm U, omwille van de
voorbeden van Anna, over allen die in de huwelijkse staat zijn, opdat zij vrucht voor God
dragen.) In 1519 verscheen in Keulen Dye history und das Leben ... der heyligen Anna, van de
hand van Nicolaus Simonis. Op folio 117 vindt men het volgende hoofdstuk: Das LXVII capitel:
Wie Sant Anna erschynen ist der heiliger Sant Birgitten und bat sie gelernt eyn besonder gebet
zu irer irwyrdigkeit.397
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Hoewel zij niet in de evangeliën voorkomt, wordt Sint Anna, volgens het apocriefe ProtoEvangelie van Jacobus, geëerd als de moeder van Maria.398 De verering van Sint Anna kwam
vanuit het Oosten tijdens de kruistochten naar het Westen. Jacobus de Voragine (+ 1298)
vertelde in zijn Legenda Aurea399 over haar leven en was de oorzaak van een diepe devotie, die in
de vijftiende eeuw haar hoogtepunt beleefde. 1378 beval Paus Urbanus VI (1378-1389) om in
Engeland het feest van Sint Anna op 26 juli plechtig te vieren. In 1478 beval de franciscaanse
Paus Sixtus IV (1471-1484)400 dit feest op de heiligenkalender voor de hele Kerk te plaatsen.401
Het valt niet te verwonderen dat door de bloeiende wol- en lakenhandel met Engeland dit
feest naar Vlaanderen overgebracht werd.402 Omdat de heilige Anna onder meer de patrones was
voor de lakennijverheid werd er een straat naar haar genoemd.403 Het is aan de invloed van de
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franciscanen te danken dat Paus Sixtus IV in 1478 het feest in het Romeinse Calendarium liet
opnemen, zodat de viering verplicht werd voor de hele Kerk.404
De vijftiende eeuw was een tijd van oorlogen en pest en de reactie hierop was boete en
gebed. Dit had tot gevolg dat in deze tijd veel devoties en broederschappen en bedevaarten
gehouden werden. Zo ook ter ere van Sint Anna. De uitvinding van de boekdrukkunst droeg er
sterk toe bij dat het leven en de mirakelen van Sint Anna een ruime verspreiding kregen. Zo
verscheen in 1485 in Antwerpen bij Gerard Leeu De Legende van de H. Moeder Anna, dat in
1496 herdrukt werd bij Adriaan van Liesveld en opnieuw in 1498 bij Godfried Back. Reeds in de
jaren tachtig van de vijftiende eeuw pelgrimeerden vele Antwerpenaren naar Sint-Anna in het
Belgische Zwijndrecht, dat toen in het Land van Waas lag.405 Er waren vele plaatsen voor devotie
tot Sint Anna in Antwerpen.406 In de Middeleeuwen gebruikten gelovigen afbeeldingen van
heiligen voor hun persoonlijk gebed en die van de heilige Anna waren rijkelijk voorhanden.407
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Wenende Madonnas
Jacomijne werd ook gewaar dat er na haar ontrouw ten aanzien van de heilige Maagd druppels
water uit de ogen van Maria vielen. Zij hoorde ook een stem, die zoals later bleek van Sint Anna
was; die beval haar om na drie dagen naar het Mariabeeld terug te komen.408 In de bijbel is
tweemaal sprake van de smart van Maria:

1) Tijdens de opdracht van haar Zoon in de tempel. Simeon zegende hen en zei tegen zijn
moeder Maria: ‘Dit kind zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een
omstreden teken zijn; ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden
wat er in veler harten omgaat.’ 409
2) Toen Hij aan het kruis hing droeg Jezus zijn Moeder Maria over aan de beminde leerling,
Johannes, om ook zijn Moeder te zijn. Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn
moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala.
Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn
moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon.’ Vervolgens zei Hij tegen de leerling: ‘Daar is je
moeder.’ Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.410 Deze smart
werd ook verwoord in het Stabat mater dolorosa (De moeder stond bedroefd), dat
mogelijk gedicht werd door de franciscaanse Bisschop en Kardinaal Bonaventura (1221–
1274).411 Stabat Mater dolorosa werd in de veertiende eeuw in het Nederlands vertaald.412
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In 1482 werd Bonaventura door de franciscaanse Paus Sixtus IV heilig werd verklaard en
werd hem de titel Kerkleraar verleend. Deze zelfde paus liet in 1478 het feest van Sint
Anna op de heiligenkalender voor de hele Kerk plaatsen,413 zoals hierboven vermeld
werd.
De devotie tot de Moeder van Smarten
De devotie voor Onze Lieve Vrouwe van Smarten begon in de twaalfde en dertiende eeuw in de
Serviten orde. Dit feest dat bij de Serviten gevierd werd op de derde zondag in september werd
in 1667 pauselijk erkend. Paus Pius X (1903-1914) verplaatste dit feest voor de hele Kerk naar
15 september,414 een dag na het feest van de Kruisverheffing.
In de loop van de vijftiende eeuw werd de Moeder van Smarten door verschillende
schilders afgebeeld. Dit was het geval bij:
•

Rogier van der Weyden (1399/1400–1464),

Pietà (+ 1455-1464), aanwezig in het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, Brussel, inv. nr. 3515.415
Mater Dolorosa (vijftiende eeuw), Privé Verzameling aangekocht door Bridgeman Art
Library.

gebe: Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie. Met bijzondere aandacht voor
produktie en receptie in Brugge, 1380-1450, 2 volumes, Amsterdam: Prometheus, 1995
(Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 12), R 88. De cisterciënzer Paul
Benedictus XII resideerde tussen 1332 en 1342 in Avignon. Pope Benedict XII, available on-line
5 maart 2010, URL http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XII.
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•

Dirk Bouts (+ 1410-1475)

Atelier Dirk Bouts, Mater Dolorosa (+ 1470-75).416
•

Hans Memling (+ 1430–1494) De bewening van Christus met een schenker, 1475

Galleria Doria Pamphilj, Rome.417
•

De Man van Smarten in de armen van de Maagd, 1475

Granada, Capilla Real.418
Het kan zijn dat Jacomijne’s visioen door deze beide pauselijke afkondigingen en de Legenda
Aurea werd beïnvloed en dat zij dit combineerde met het beeld van Sint Anna en de Vrouwe van
Smarten dat zij zag en het Stabat Mater Dolorosa dat zij hoorde.419 In de Middeleeuwen werden
geen wenende madonna’s in relatie tot bedevaarten of actieve heiligenculten in de Nederlanden
aangetroffen. Pas in de twintigste eeuw dienen die zich aan, onder invloed van zulke madonna’s
buiten Nederland.420
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Jacomijne heeft een bloedende wond in de buurt van haar hart
Behalve het wonder van Sint Anna ervoer Jacomijne nog een ander wonderteken: “Zij kreeg een
wond in de buurt van haar hart. Hieruit liep dunne etter en op vrijdag, de dag waarop Christus
aan het kruis stierf tijdens de noen, het negende uur, waarop Jezus de geest gaf, helderrood
bloed. Dit staat in relatie met: ‘Maar één van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen
vloeide er bloed en water uit,’421 en ‘Hij [Jezus Christus] is gekomen door water en bloed – niet
door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de
Geest de waarheid is’.422 Hoe meer Jacomijne met God verenigd werd, hoe zoeter de geur
werd.423 Dit in tegenstelling met de stank, die de duivel en de hel verspreidde.”424 Het was niet
mogelijk de doeken, die het bloed gestelpt hadden, te wassen. De zusters van Facons bewaarden
een paar van deze doeken, maar deze gingen verloren toen de zusters uit hun klooster verdreven
werden.425 Mogelijk zijn de doeken tijdens de Beeldenstorm in 1566 verloren gegaan, want op 21
augustus 1566 werd het klooster zwaar beschadigd.426 In 1567 vluchtten de kloosterlingen voor
korte tijd naar Zichem.427 Lang zal dit verblijf niet geduurd hebben want op 13 maart 1567 vond
de slag bij Oosterweel plaats, nabij Antwerpen. De principiële calvinist Jan van Marnix van
Toulouse, broer van Philips van Marnix van Sint Aldegonde, bekend als schrijver van het
“Wilhelmus”, het Nederlandse volkslied, werd toen verslagen door Spaanse troepen en liet er het
leven.428

421

Johannes 19,34.
1 Johannes 5,6.
423
Folio 31 r.-v.
424
Zie noot 6.
425
Folio 31 v.
426
Caers, Kroniek, folio 45 v.- 46 r.
427
Polyd Daniëls, Onze-Lieve-Vrouw "in d'Elze" te Sichem, Diest: F. Uten, 1904, 28.
428
J. Decavele, De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed, Zwolle:
Waanders Uitgevers 2004, 34 en 168-170.
422

468

Het bekendste bloedwonder is dat van de Napolitaan Januarius.429 Verschillende
bloedwonderen vonden in de vijftiende eeuw in de Nederlanden plaats, onder andere in Alkmaar
(in Holland) in 1429-30.430 Al eerder, in de veertiende eeuw, had in Boxmeer (Brabant) een
bloedwonder plaats gevonden.431
Meditaties bij de zeven wonden van Christus
Het valt te begrijpen dat Jacomijne een grote behoefte voelde om te bidden voor de zielen in het
vagevuur omdat ze hun lijden van nabij had aanschouwd. Zij was gewoon om daarvoor zeven
432

missen, die opgedragen waren aan de zeven bloeduitstortingen van Jezus, bij te wonen.
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waren in de vijftiende eeuw diverse meditatieboeken over dit onderwerp in omloop.
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19 november 2007 URL http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2005/ detail_ objectID
572334_F Jaar2005.html.
430
P. Herbermann, Geschiedenis over het heilig bloedwonder van Alkmaar, Alkmaar:
Gezelschap van de Stille Omgang, 1986; Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het
Klooster Leeuwenhorst in de Noordwĳkse regio (1261-1574), Hilversum: Verloren, 1994
(Middeleeuwse studies en bronnen, 42), 365.
431
N.N., Kort verhaal van het mirakuleus Heilig Bloed van Jezus Christus, hetwelk zich eertijds
vertoond heeft te Boxtel in het omstooten van den geconsakreerden Kelk, onder het H. Sacrificie
der Missen, ’s-Hertogenbosch: J.B. van Gulpen, 1841; L. Simonis, Boxmeer en het wonder van
het H. Bloed. 1400-1900, Boxmeer: F. Schoth, 1900; W. van der Ven, Het Miraculeus H. Bloed
te Boxtel. Geïllustreerde geschiedenis van het wonder der H.H. bloeddoeken, Leiden: “Ars
Catholica”, 1924. Boxmeer, Heilig Bloed, available on-line 7 augustus 2007 URL
http://www.meertens.nl/bol/detail .php? Typ =verering &id=119.
432
Folio 31 v.
433
Fritz Oskar Schuppisser, “Schauen mit den Augen des Herzens. Zur Methodik der
spätmittelalterlichen Passionsmeditation, besonders in der Devotio Moderna und bei den
Augustinern”, in Walter Haug und Burghart Wachinger (eds.), Die Passion Christi in
Literatur und Kunst des Spätmittelalter, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1993, 169-210;
(Fortuna vitrea.12), available on-line 19 november 2007 URL
http://mypage.bluewin.ch/schupposc/ devmo.htm.
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•

Heinrich Suso (+ 1295-1366). Mevrouw Van Aelst vermeldt dat Heinrich Suso’s
meditatieve Hundert Betrachtungen met zekerheid kort voor 1350 in een ZuidNederlandse bewerking verschenen.

•
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Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398),435 Manuel de la réforme intérieure = Tractatus devotus
de reformacione virium anime.436

•

Thomas a Kempis, De navolging van Christus. 437 Thomas a Kempis was zeker in Facons bekend
want de zusters wisten dat hij in 1471 overleden was. 438

De zonden van priesters worden nogmaals onderstreept
Jacomijne vroeg haar engelbewaarder wie het waren, die zij had zien branden in het vagevuur.439
Het antwoord was dat het geestelijken betrof, die geen doodzonden gepleegd hadden, maar die
ook geen moeite gedaan hadden om God met ontzag en respect te dienen. Zij lieten dit na in hun
levenswijze en kwamen ook de voorschriften van de (klooster-)tucht niet na en ze waren ook niet
bereid de stilte (het silentum) te bewaren. Ze deden op heilige dagen geen moeite om te bidden
en te waken en de psalmen naar behoren te bidden. Zij waren nieuwsgierig, losbandig, gulzig, lui
en eerzuchtig. Bovendien deinsden ze er niet voor terug om met wonderlijke verzinsels en
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Johanna Josina van Aelst, Passie voor het lijden. De "Hundert Betrachtungen und
Begehrungen" van Henricus Suso en de oudste drie bewerkingen uit de Nederlanden, Leuven:
Peeters, 2005 (Miscellanea Neerlandica, 33) (Ook verschenen als proefschrift Universiteit
Utrecht, 2003), 81-101 en 102-132.
435
Zie hoofdstuk: 1. E. Korte biografieën van een aantal schrijvers van de Moderne Devotie die
tot de Windesheimer congregatie behoorden, noot 234.
436
Tractatus devotus de reformacione virium anime, Turnhout: Brepols, 2001 (Sous la règle de
saint Augustin, 8). Introduction par Johanna Josina van Aelst; édition critique et traduction [du
latin] par soeur Francis Joseph Legrand.
437
Thomas van Kempen, Navolging van Christus. Naar het oorspronkelijke handschrift (1441)
vertaald uit het Latijn en toegelicht door Rudolphus Theodorus Maria van Dijk van Dijk en Kees
Waaijman, Kampen: Ten Have, 2008.
438
Sectie 1. E. Korte biografieën van een aantal schrijvers van de Moderne Devotie die tot de
Windesheimer Congregatie behoorden, noot 237.
439
Zie noot 92
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kinderachtig vermaak de zuiverheid van de kloosterlijke geloften geweld aan te doen. Pas als zij
gezuiverd zouden zijn zouden zij geleid kunnen worden naar de eeuwige rust.440 Het heeft er de
schijn van dat Jacomijne kon putten uit eigen waarneming van dit gedrag van priesters en andere
geestelijken.
De kopiïste eindigde haar verhaal met: Amen.
Een nieuw traktaat, mogelijk genomen uit een florilegium van Jacomijne en een boekje dat
aan haar werd toegeschreven
Nadat de kopiïste haar vorige traktaat beëindigd had, begon zij aan een nieuwe (folios 32 r.–45
r.), waarbij de nadruk lag op het lijden van Christus. Zij gaf een aantal Bijbelteksten en citaten
van heiligen.441 Elisabeth Silvoorts schreef op het schutblad van een boekje, dat nu in de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel aanwezig is: Elisabeth van Couwerven, een religieus
onweerdig. Dit boeckxken heeft self geschreven onse beminde mede suster Jacomijne Costers
met de bij naam Zirix die drij uren heeft geweest uut haer lichaem voor d’oordel godts daer sij
veel wonderlicke dingen heeft gehoort en gesien.442 Het boekje begint met O devote herte ende
geminde in Christo Jesum, om dan uwen gemijnden te gebruken in dat bijnnenste uwer sielen.443
In deze folios beval Jacomijne concentratie op eeuwige zaken aan: “Luister altijd naar de
ingevingen van God voordat het te laat is,” en “Zolang als je volhardt in de gewoonte om je hart
tot de schepselen te wenden, zolang zal je nooit ofte nimmer intiem met God worden.”444
Daarom was Sint Franciscus gewoon om stil te blijven staan wanneer hij de genade van God
440

Folio 31 v.-fol 32 r.
Folio 32 r.-34 r.
442
Koninklijke Bibliotheek Brussel, nr. IV 50.
443
Ibid, folio 1.
444
Folio 35 v.
441
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gewaar werd.445 Sint Bernardus zei: Degene die zegt het is genoeg blijft in gebreke,446 en Wanneer
de mens een lichtzinnig woord uitspreekt brengt hij zich zelf in gevaar van doodzonde. Jacomijne
waarschuwde ook voor het uitspraken van lichtzinnige woorden.
Het aangeven van enige passages in de voetnoten
l. “ Iedereen, die slaapt als men moet zaaien, vindt geen vrucht als men zal maaien.
Wie slaapt als hij zou moeten bidden, die wordt geweigerd als men zal geven.
Wie ook slaapt als hij voor zijn levensonderhoud moet zorgen, die krijgt niets als men zal eten.
Wie slaapt als hij moet werken, die zal vasten als men zal eten.”447
2. “ Een mens die ingekeerd is, is verlost van drie aanvechtingen, namelijk van horen, van
spreken en van zien en hij heeft maar één strijd, namelijk zijn hart goed te behoeden. Let hier
goed voor op!”448
3. “Het is veel vreselijker te horen: ‘Ga weg van mij, jij vervloekte, in dat eeuwige vuur’, ·waar
alle pijnen, die daar worden geleden. De vervloekte zielen zouden liever honderdduizend mijl
neerdalen in de hel dan het verwijt van Jezus’ wonden te ervaren.”449

445

Hélène Nolthenius, Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten,
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij BV, 1988, 111 en 134.
446
Folio 33 r. Dit werd door Hadewych (13e eeuw) in strophisch gedicht nr 33 aldus verwoord:
Als ane sine werken wale scijnt: Het dunct hem emmer onghefijnt (J. van Mierlo (ed.)
Hadewijch, Strophische gedichten, 2 delen (Antwerpen/Brussel/Gent/ Leuven: StandaardBoekhandel, z.j. [1942]; Drie en dertigste lied [on-line] 5 november 2007 URL http://www.
dbnl.org/tekst/hade002stro01_ 01/hade002stro01_01_0034.htm.)
447
Folio 34 r. Dit is geïnspireerd op Psalm 125,5-6: Degene die in tranen zaait zal blij zingend
de oogst binnenhalen. Degene die in tranen op weg gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij
zingend naar huis terug gaan met schoven op zijn rug.
448
Folio 34 r. Mogelijk is hier ook sprake van de slotzin van een citaat. Nota bene: Dit staat wel
vaker onder wijze uitspraken.
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4. “O mens, ga toch iedere dag eenmaal in gedachten in de kwellingen [van de hel/het vagevuur]
en laat uw ziel die aanschouwen, opdat gij er na dit leven niet komen moet. Dit hebben veel
heiligen, religieuzen en heilige mannen [vroeger] gedaan en ook doen dit tegenwoordig nog.
Zoals het goud in de oven wordt gezuiverd, zo moet ook de ziel gezuiverd worden. Er is geen
woord, werk of gedachte, hoe gering ook, of het moet hier of in het hiernamaals gezuiverd
worden. Och, wat zullen wij toch een grote wroeging hebben over wat wij nu nauwelijks van
belang achten.”450

449

Folio 34 r. Matteüs 25,41: Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat
aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige
vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Zie voor de hele context Matteüs 25,31-46.
Dit thema komt ook voor in het Dies Irae:
Confutatis maledictis,
Wanneer de vervloekten zijn verslagen
flammis acribus addictis:
en aan de verterende vlammen prijsgegeven
voca me cum benedictis
roep mij dan onder de gezegenden
Zie voor de geschiedenis van de interpretatie van deze tekst, die een enorme invloed heeft gehad
op christelijk preken, praktijk, literatuur en kunst:
W. Sherman, The least of my brothers. Matthew 25,31-46. A history of interpretation (Atlanta,
Ga.: Scholars Press, 1989) (Dissertation series Society of Biblical Literature, no. 114), Matteüs
25,41.
450
Folio 34 r-34 v. Jeremia 9,6: Daarom – dit zegt de Heer van de hemelse machten: Ik ga hen
smelten en zuiveren. Wat kan ik anders doen met mijn volk? Velen zullen zich laten reinigen,
zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen
zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen.
Daniël 12,10: Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad
blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht
krijgen.
Zacharia 13,9: Die derde zal Ik in het vuur brengen en smelten zoals zilver wordt gesmolten en
louteren zoals goud wordt gelouterd. .
Maleachi 3,3: Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt: de Levieten reinigt en loutert
Hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergaven brengen zoals het hoort.
Jacobus 4,8: Nader tot God en Hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart,
weifelaars.
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5. “O arm mens, waarom loopt gij naar de schepselen of door de schepping? Komt tot inkeer en
gij zult God in uzelf vinden.”451

6. “O mijn meest beminde, laten wij toch dankbaar zijn, want indien wij niet dankbaar
dank
zijn voor zulke grote weldaden en zoveel liefde, die Hij ons heeft bewezen, zullen wij
ons in een al te groot gevaar begeven; want Hij heeft geen voetstap op de aarde gezet,
geen traan gelaten, geen druppel bloed vergoten en geen klap ontvangen of Hij zal ons
strenge rekeningschap vragen als tegenprestatie voor dergelijke grote weldaden.” Deze
tekst is ontleend aan Richard van Sint Victor (+ 1173) waarvan bekend is dat hij
ij
betrekkingen onderhield met Bernardus van Clairvaux
Clairvaux.452

451

Folio 34 v. Jeremia 31,19: Ik ben nu bekeerd en heb berouw. ik ben tot bezinning gekomen en
sla mij op de borst. Ik sta diep beschaamd en ga gebukt onder de zonden van mijn jeugd.
jeugd
452
Folio 34 v. Richard van Sint Victor, “Of the four degrees of passionate charity” (vertaling
van De quattuor
ttuor gradibus violentae caritatis) Selected Writings on Contemplation. Translated
with an Introduction and Notes by Clare Kirchberger (New York: Harper & Brothers Publisher,
1957), 213-233,
233, aldaar 215: “For the soul is surely and undoubtedly bound when it cannot forget
this one thing or think about anything else. Whatever it does or says, it is always turning this
over in its mind and keeping it continually in memory.” Richard van Sint Victor overleed in
1173. Dit beeld vindt men ook in Hadewijch (haar werken werden vooral gelezen in kloosters):
49 Nu, ic bevele der heylegher mi
minnen

Welnu beveel ik aan de heilige liefde

50 U allen die minne wilt bekinnen,
nen,

u allen aan die de liefde wilt leren kennen

51 Ende daer voren en spaert inn ghenen sinnen
52 Met nuwen vlite te wonen daer
aer binnen

En daarvoor niets nalaat

Om binnen te wonen met heel Uw streven

53 Met nuwen verlichtenne
ne hebdt nuwe
nuwen vlijt Met uw verlichting hebt u uw streven
54 Met nuwen werkens sat nuwe delijt

Met uw werken volop vreugde(Van
Mierlo (ed.) Hadewijch, Strophische
gedichten).
474

Jacomijne’s advies voor het beste gebed was, dat men devotie tot God moest hebben,
niet door de woorden ten volle uit te spreken, maar door ook het hele hart tot God te
richten. Dat is volmaakt. Een zuiver hart merkt veel dingen op. Wie een onberispelijk
leven leidt, beseft dat er nog veel aan hem te berispen valt. Zolang wij geen behagen
scheppen in ons kloosterleven, zolang zal God geen behagen scheppen in onze goede
werken. Het is niet genoeg dat een ondergeschikte zijn overste in alle eenvoud,
blijmoedig en gewillig gehoorzaam is. Hij moet ook boven alles een positief gevoel
hebben ten aanzien van zijn overste.453

453

Folio 36 r.
475

3.C.

Commentaar

op

Elisabeth

Silvoorts’

opmerkingen

over

de

gebeurtenissen na Jacomijne Costers’ dood
Na Jacomijne Costers’ overlijden schenkt de kopiiste Elisabeth Silvoorts aandacht aan de
mirakelen na haar overlijden. (Terwijl elders als overlijdensdatum van Jacomijne Costers 28
april 1503 wordt aangegeven,454 vermeldt Elisabeth dat Jacomijne in 1514 overleed.455 Het heeft
er de schijn van dat Elisabeth een vergissing maakte.
Het lege graf van Jacomijne Costers behalve groene palmen
Elisabeth citeert haar zegsvrouwe Geertruida Matthijsdr, die meedeelde dat ongeveer vijftig jaar
na Jacomijne’s overlijden men slechts groene palmen in haar graf aantrof, waarbij men een zeer
lieflijke reuk gewaar werd. Dat opgraven zou dus in 1566, vlak voor de Beeldenstorm gebeurd
zijn.
Soms ging het lichaam van iemand die in de geur van heiligheid gestorven was en
anderen niet tot ontbinding over. Dit kon het gevolg zijn van de substantie van de grond en de
afwezigheid van zuurstof. Dit fenomeen kon ook het gevolg zijn van de medicijnen, die iemand
voor zijn dood gebruikt had.456 Het kon ook zijn dat het lichaam begon te “verzepen,” waarvan de
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Naem en Doot Boeck, folio 85 r.-v.
Folio 37 r.
456
Piero Camporesi, The incorruptible flesh. Bodily mutation and mortification in religion and
folklore, Cambridge, enz.: Cambridge University Press, 1988 (translated by Tania Croft-Murray;
Latin texts translated. by Helen Elsom) (Cambridge studies in oral and literate culture, 17)
(Vertaling van: La carne impassibile, Milan: Saggiatore,1983); Dag Øistein Endsjø, Primordial
landscapes, incorruptible bodies. Desert asceticism and the Christian appropriation of Greek
ideas on geography, bodies, and immortality, New York: P. Lang, 2008 (American university
studies. Series VII, Theology and religion, volume 272).
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medische term is adipocere of graf-was, namelijk een wasachtig stof ontstaan door de ontbinding
van lichamen in vochtige begraafplaatsen of onder water.457
Als het stoffelijk overschot van Jacomijne echter opgebaard zou zijn, dan zouden de
Beeldenstormers het zeker vernield hebben. Er zijn geen grafstenen van Jacomijne of van andere
zusters die in 1489 of in 1503/04 aan de pest stierven en ter aarde besteld waren in of bij het
klooster, bewaard gebleven.458 Het is ook mogelijk dat deze gestorven zusters elders begraven
werden om besmetting te voorkomen.
Het opgraven van het lichaam vijftig jaar na haar dood had Jacomijne gemeen met
Catharina van Siena (1347-1380), die in 1430 geheel intact werd aangetroffen, nadat er
wonderen rondom haar graf gebeurd waren. Catharine van Siena werd in 1461 heilig verklaard.459
Groene palmen
De palmboom symboliseert de vruchtbaarheid, de schoonheid, de rechtvaardigheid en een lang
leven: De rechtvaardige groeit als een palmboom op, hij schiet omhoog als een Libanonceder.460
De palmtak is het symbool van de zege, de vreugde en de deugd: De Judeeërs hielden er
(in Jeruzalem) hun intocht, onder gejuich en het wuiven met palmtakken.461 Bij de intocht van
Jezus in Jeruzalem ‘trokken ze Hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: Hosanna!
457

Dictionary-com Adipocere, available on-line 28 oktober 2010, URL http://dictionary.
reference. com/browse/adipocere.
458
Pierre Marie Nicolas Jean Génard et alii (eds.), Verzameling der graf- en gedenkschriften van
de provincie Antwerpen. Antwerpen. – Kloosters. = Inscriptions funéraires et monumentales de
la province d'Anvers. Anvers. – Couvents, Antwerpen: Drukkery J.-E. Buschmann, 1884, 324.
459
Edmund Gardner,. “St. Catherine of Siena”, The Catholic Encyclopedia. New York: Robert
Appleton Company, kolom 447-448 Retrieved October 26, 2010 from New Advent:
http://www.newadvent.org/cathen/03447a.htm; Sjef Klijsen, Gods onderricht aan Catharina van
Siena, Tilburg: Klijsen, 2010.
460
Psalm 92,13.
461
1 Makkabeeën 13,51.
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Gezegend die komt in de naam van de Heer: de koning van Israel.462 Zie ook de Openbaring van
Johannes: De martelaren in de hemel stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en
met palmtakken in de hand.463
In het algemeen geldt de palm om haar slanke, rechte stam en weelderige kroon als een
verwijzing naar opstijgen, zege en wedergeboorte.464 De groene palmtak is een attribuut van
Johannes de Apostel. Hij droeg een palmtak bij Maria’s lijkkist.465
Geur van heiligheid
In de vroege Christentijd, net als in de Oudheid, werden geuren gezien als krachtige sublimaten
voor goed en kwaad. Stank wordt veroorzaakt door zonde en parfums kunnen deze overtreding
ongedaan maken.
Om zich spiritueel te vervolmaken zochten heiligen stank – in verschillende soorten – op.
Deze heiligen leden ook vaak aan afschuwelijke ziektes, die vaak ondraaglijker waren voor de
verzorgers en vrienden dan voor de zieke zelf. De ziekte werd echter uiteindelijk genezen door
de dood, het wapen van de duivel, dat te herkennen was aan stank,466 terwijl het verloste lichaam
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Johannes 12,13.
Openbaring 7,9.
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Paal Pijler, Boomwoordenboek, available on-line, 15 november 2007 URL
http://users.telenet. be/bomen met een verhaal/boomwoordenboek/P%20 Boomwoordenboek.
html; Joris Reynaert, “Het vroegste Middelnederlandse palmboomtraktaat”, Ons Geestelijk Erf,
52 (1978), 296-310.
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Jos Swiers Van Acacia tot Woud Index Arboretum [on-line] 15 november 2007 URL http://
www.cubra.nl/ bomen/tekstenoverbomen/josswiers/lexicon.htm.
466
Zie noot 6.
463

478

overging in eeuwig leven, dat zich aan de achterblijvende manifesteerde als een zoet geurende
hemelse geur.467
We vinden het motief van de “geur” terug bij Sint Bernardus van Clairvaux. In Preek 23
spreekt hij over de bruid, die wordt aangetrokken [naar de vertrekken van de Koning] door de
geur die Hij [Christus] verspreidde.468
Het gegeven ‘geur’ komt ook terug bij verschillende cisterciënzer religieuzen die leefden
in de buurt van Antwerpen. De anonieme schrijver van de Vita van de gelukzalige melaatse Alice
van Schaerbeek (+ 1250), die waarschijnlijk tot stand is gekomen vijfentwintig jaar na haar dood,
was bekend met Sermoen 23 van Sint Bernardus,469 want de vertaling van deze Vita luidt: Alice
was smitten, almost wounded by the scent of this pleasing odor of the object of her desire, and
that since mere buds had a scent beyond reckoning, she sighed and gasped in wonderment at
what it actually would be to taste the fruits of the Land of Promise (Alice was geraakt, bijna
verwond door deze heerlijke geur van het voorwerp van haar verlangen, en omdat alleen al de
knoppen een geur hadden voorbij het voorstellingsvermogen, zuchtte ze en vroeg zich in
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Susan Ashbrook Harvey, “On Holy Stench. When the Odor of Sanctity Sickens", M.F. Miles
and E.J. Yarnold with the assistance of P.M. Parvis (eds.), Papers presented at the thirteenth
International Conference on Patristic Studies held in Oxford, 1999, Leuven: Peeters 2001, 90109. Ibid, Scenting salvation. Ancient Christianity and the olfactory imagination, Berkeley:
University of California Press, 2006, 6. Resurrection. Sensation and Knowledge, 222-239;
Suzanne Evans, “The Scent of Martyr”, Numen, 49 (2002), 193-211; Constance Classen, David
Howes en Anthony Synnott, Aroma. The cultural history of smell, Londen en New York:
Routledge, 1994, Hoofdstuk: The Odour of Sanctity, 52-54.
468
Kilian Walsh, The Works of Bernard of Clairvaux, 3, On the Song of Song, II, translated by Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1976 (Cistercian Fathers Series: Number Seven), 25.
469
Eleanor Campion, “Bernard and Alice the Leper: An Odor of Life for Some”, Cistercian
Studies Quarterly 39 (2004), 127-142, aldaar 128.
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verwondering af wat het zou zijn om daadwerkelijk de vruchten van het Beloofde Land te
proeven).470
De begijn Juliana van Cornillon (1192-1258), die het initiatief nam tot de instelling van
het feest van Sacramentsdag (10 dagen na Pinksteren), vindt na een leven van vervolging
toevlucht in de cisterciënzer abdij te Villers, in het hertogdom Brabant. Zij sterft op 5 april 1258
in Fosse (bij Namen) en wordt, volgens haar wens, op 7 april van dat jaar in Villers begraven. In
1260 wordt haar stoffelijk overschot, samen met dat van zes andere religieuzen die in de geur
van heiligheid gestorven waren, bijgezet in een grafkelder achter het hoogaltaar.471
De gelukzalige cisterciënzer religieuze Ida van Leuven (1219-1290) ontving de
stigmata en een liefelijke geur die tijdens haar leven vaak werd opgemerkt door degenen
die haar naderden.472 Al tijdens Ida’s noviciaat vond een “geur-wonder” plaats. Tijdens Ida’s
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Martinus Cawley, Alice the Leper: Life of St. Alice of Schaerbeek by Arnold II of Viller [?],
translated by - (Guadalupe Translations, 2000); Biografisch-Bibliografisches Kirchenlexikon
[on-line] Januari 8, 2008 URL http://www.bautz.de/bbkl/a/aleydis_v_s. shtml. vermeldt onder
het lemma Aleydis von Schaerbeek († 1249): Hl. Zisterzienserin, gest. 11.6. 1249 in Mariä
Kammeren bei Brüssel, Fest: 11.6: “Als Zisterzienserin des Klosters von Mariä Kammeren bei
Brüssel wurde sie eines Tages vom Aussatz erfaßt. Diese Krankheit brachte viel Einsamkeit mit
sich und Aleydis wuchs zu einer großen Dulderin heran. Hohe mystische Gnadenerweise
bereiteten ihr viel Tröstung. Der Tradition nach soll bei Aleydis schließlich ihr ganzer Körper
eine ‘einzige Eiterbeule’ gewesen sein.” Literatuur: Torsy H. J. Kracht: Der Große
Namenstagskalender, Freiburg-Basel-Wien 2002, 180-181; V. Schauber ,PattlochNamenstagskalender, Dokumentation, Augsburg: H. M. Schindler, 1994, 156.
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Jos Coenen, Heiligen van onzen stam. Juliana van Cornillon, Brugge en Brussel: "De
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Pub. Co., 1990-1993.
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ziekte bad zij met een moniale de completen. Plotseling kwam een onverklaarbare geur uit Ida’s
mond en verspreidde zich door haar hart en andere lichaamsdelen.473
Na de dood van Sint Lutgart van Aywières, een religieuze van het cisterciënzerklooster
Aywières (1182–1246), genas de geur van lelies op haar graf een zieke religieuze.474
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Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) uitgeven door Maurits
Gysseling, met medewerking van en van woordindices voorzien door Willy Pijnenburg, Reeks
II: Literaire handschriften. Deel 6, Sinte Lutgart, Sinte Kerstine, Nederrijns Moraalboek
(Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse Taal), 's-Gravenhage: Martinus
Nijhoff, 1987 Sinte Lutgart 3-103, aldaar 101-102.
Hoe dat een nonne har macht proefde in den lylien
875 Hier moghdi horen wonder groed
Een nonne si had zo cranc har hoed
dat si en conste geliden nyet
den roeke van lylien en twinteken yet..
Doen haer dees crancheit ende dit verdriet
880 langh had ane gehangen, gescied
dat men op sinte lutgarden graf
lylien sette daer har af
eysde in den siene allene
dat benam har die maget rene
885 want doen si har hoed stac in de doere
om dat si proeven woude ocht hoere
die roeke yet deren soud daer af//
ent hare en geen beswernes en gaf
so ginc si toet opt graf te hant
890 ende nam de lylien in de hant
ende hiltse voer haren nese gereet
ende en gevuelde pine noch leet
noch oec swere in har hoed
die so was har bliscap groet...
Zie voor een moderne studie over Sint Lutgart: De verering van de Heilige Lutgart van Tongeren
door de eeuwen heen in Vlaanderen en wereldwijd. Boek 1,Verering 1246-1791 (Sint-Niklaas:
Gilde van Sint-Lutgart, 2003) (Archief Gilde van Sint-Lutgart 1946-2003; jaarboek 2001-2002).
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Anderen die de genade van een zoete geur ten deel viel
Christina van Luik of van Sint Truiden, ook wel genoemd de Wonderbare of de Angstaanjagende
(+ 1150-1224), werd in het Zuid-Nederlandse Brusthem nabij Luik geboren. De eerste die van de
genade van de zoete geur melding maakte was Thomas van Cantimpré (1201-1272).475
Omstreeks 1170 kreeg Christina waarschijnlijk een aanval van epilepsie. Men nam aan dat zij
overleden was en zij werd in een open kist naar de kerk vervoerd waar een Requiemmis
opgedragen zou worden. Plotseling, tijdens het Agnus Dei, kwam Christina uit de kist en steeg op
naar het plafond van de kerk en ging er op een balk zitten. De priester gebood Christina naar
beneden te komen. Zij vertelde dat zij inderdaad dood was geweest en hel, vagevuur en hemel
had gezien, waar zij oude bekenden tegengekomen was. In de hemel kon zij kiezen: blijven of
terug naar de aarde gaan om daar door gebed en nederigheid haar vrienden uit het vagevuur te
verlossen. Christina koos voor het laatste. Zij stierf in 1224 in het Sint Catharina klooster te Sint
Truiden (Belgisch Limburg). Toen men zeven jaar na haar dood haar graf opende ontwaarde men
een zoete geur.476 In de veertiende of vijftiende eeuw verscheen een vertaling van Thomas van
Cantimpré’s werk over Christina de Wonderbare van de hand van Willem van Afflighem.477
Hiervan kunnen Jacomijne en Mechtild kennis genomen hebben.
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collected saints’ lives. Abbot John of Cantimpré, Christina the Astonishing, Margaret of Ypres,
and Lutgard of Aywières, translations by -,. Turnhout: Brepols, 2008, 127-128.
476
† 1224 Christinina de Wonderbare, available on-line, 15 november 2007 , URL http://
www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/24/07-24-1224-Christina-Wonderbare-St-Truiden.php.
477
Willem van Afflighem, Leven van sinte Christina de Wonderbare, in oud-dietsche rijmen,
naar een perkementen handschrift uit de XIVde of XVde eeuw, met inleiding, aenteekeningen en
andere bijvoegsels, voor de eerste mael uitgegeven door Jean Henri Bormans, Gent, Drukkerij
van C. Annoot-Braeckman, 1850, vers 190-284; N.N.,"Prosalegenden. Die legenden des ms.
Douce 114 (Dialekt von Nottinghammshire?)", 2. (S. Christina Mirabilis), Anglia. Zeitschrift für
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Negen weken na de dood van Margaretha van Ieperen (1216-1237) werd haar lichaam
ongeschonden aangetroffen, dat een aangename geur verspreidde. 478
Sint Lidwina van Schiedam (18 maart 1380 (Palmzondag) - 14 april 1438), die na een val
op het ijs 38 jaar bedlegerig was, werd door een engel door het vagevuur naar de hemel geleid.
Hier schonk de Moeder Gods haar een sluier, die zij mee naar de aarde moest nemen en op het
hoofd van het Mariabeeld moest plaatsen. De sluier was geel- of goudkleurig en verspreidde een
wonderbaarlijke zoete geur.479
De woorden goud en geel hebben een zelfde oorsprong, verwant aan het Angelsaksisch
en afgeleid van het oud Indo-Europese woord ghel, dat betekent geel of geel zijnde.480 Goud staat
in de christelijke mystiek voor de Transfiguratie, de Opstanding en de Hemelvaart en geldt in het
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Faculty in English in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Philosophy, the City
University of New York, 2003), 111-157; Suzan Folkerts, “Een vrome vrouw als rolmodel voor
geestelijken. Christina de Wonderbare van Sint-Truiden”, Ons Geestelijk Erf, 78 (2004), 5-22.
Margot H. King en Barbara Newman, “The Life of Margaret of Ypres", Translated by -, in
Thomas of Cantimpré, The collected saints' lives. Abbot John of Cantimpré, Christina the
Astonishing, Margaret of Ypres, and Lutgard of Aywières, edited and with an introduction by
Barbara Newman. Translations by Margot H. King and Barbara Newman (Medieval women,
volume 19), Turnhout: Brepols, 2008, 159-206, aldaar 204.
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Thomas a Kempis, St. Lydwine of Schiedam Virgin. Translation and introduction by Vincent
Scully, London: Burns & Oates; New York: Benziger, 1912, 129-133. Zie voor de Latijnse
uitgave. Thomas Hemerken a Kempis, "Vita Lidewigis Virgines", Opera omnia, volvminibvs
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bijzonder voor Christus' glorie in de hemel.481 Het edele metaal goud wordt gebruikt als het
symbool voor puur licht, het hemelse element waarin God leeft.482
Thomas a Kempis heeft het Vita Prior van Lidwina van Schiedam in 1448 bewerkt onder
de titel: Vita Lidiwigis virginis [Het leven van Liedewij, maagd].483 Thomas was subprior van het
Augustijnenklooster de Agnietenberg bij Zwolle, een onderdeel van de Congregatie van
Windesheim, dat de richtlijnen van de Moderne Devotie volgde.
Volgens een geschreven verklaring van de bestuurders van Schiedam vraten maden in
Lidwina’s ingewanden, maar hier was geen sprake van stank of slechte geur.484 Deze uitgave
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uitgave is vertaald door Cornelis Nicolaas Bernardus Nuijen, Leven van de maagd Lidewijde
(Liduina), Amsterdam: Thöne, 1924 (Tweede druk). Zie ook over Lidwina van Schiedam: Joris
Karel Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam, Paris: P.-V. Stock, 1901; Ibid, Saint Lydwine of
Schiedam, London, K. Paul, Trench, Trőbner & Co., ltd en New York, E.P. Dutton & Co., 1923.
(Translated from the French by Agnes Hastings).
483
Michael Johannes Pohl (ed.), Thomae Hemerken à Kempis, Opera omnia voluminibus septem
edidit additoque volumine de vita et scriptis eius disputavit, 6 (Freiburg: Herder, 1905) 315-453.
(Pohls uitgave is vertaald door Cornelis Nicolaas Bernardus Nuijen, Leven van de maagd
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vermeldt de schoonheid van Lidwina’s lichaam na haar dood, maar schenkt geen aandacht aan de
geur hiervan.485
Het lichaam van Coletta van Corbie (Nicolette Boillet) (1381-1447), die de clarissenorde
hervormde en in Gent stierf, gaf een lieflijke geur af die zich door het hele klooster
verspreidde.486
De lieflijke geur van haar lichaam na haar dood heeft Jacomijne ook gemeen met Sint
Rita van Cascia (1381-1457). Omdat de Turken oprukten op de Balkan kondigde Paus Eugenius
IV (1431-1447) een kruistocht af tegen de Turken. De Franciscaan Sint Jacobus le Marche487
(1391-1476) preekte in het klooster van Sint Rita, gewijd aan Maria Magdalena Cascia (Bisdom
Spoleto) in Italië.
Onder de indruk van zijn preek op Goede Vrijdag, de dag waarop herdacht wordt dat
Christus aan het kruis stierf, vat Rita het verlangen op om op de een of andere manier deelgenote
te worden in het lijden van de Zaligmaker. Zij hoort dat Christus binnenin haar zegt: Ik ben de
Weg, de Waarheid en het Leven.488 Als zij in haar cel terug komt, knielt zij voor het Kruisbeeld
en smeekt de Heer om haar toe te staan om tenminste de pijn van een van de doornen uit de
doornenkroon te voelen. Zij ontvangt de genade van een zeer bijzonder stigma: een doorn uit
485

Ibid, 100-101; Zie voor Lidwina van Schiedam ook: Charles Caspers, “Lidwina, the virgin of
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Christus’ kroon verwondt haar voorhoofd en die wond geneest niet. Omdat de wond verergert
en overgaat in gangreen en een vreselijke geur afgeeft, schuwt zij de omgang met de andere
zusters. Dit duurde vijftien jaar tot haar dood in 1457. Na haar dood op 25 mei 1457, echter,
verspreidt zich een zoete paradijselijke rozengeur vanuit haar cel door het hele klooster.489
Enige maanden na haar dood werd Sint Francisca van Rome’s (1384-1440) tombe
geopend en dezelfde geur, die ook voor haar dood waargenomen was, verspreidde zich door het
hele gebouw.490
Achttien dagen na Sint Catherina van Bologna’s (1413-1463) dood werd haar lichaam
opgegraven omdat er een zoete geur zich verspreidde.491 Toen zij overleden was gaf haar huid
een zoet geurend zweet af. Na enige tijd was de zijden tuniek, waarin de heilige gekleed was,
doordrenkt met een zoet vocht.492
Elisabeth van Hongarije (1207–1231) stond tijdens de hongersnood van 1226 de armen
heldhaftig terzijde. Hoewel haar man, de graaf, haar de wacht had aangezegd, ging zij door met
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of Cascia, New York: Alba House, 2002; St. Rita of Cascia, religious available on-line 15
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Rome, New York: St. Paul Publications, 1960, 239. Zie voor de processtukken omtrent de
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het bakken en uitdelen van broden. Op een dag kwam ze op straat de graaf tegen, die zag dat ze
haar schort gevuld had. Hij liet haar het schort openen, maar in plaats van broden liggen er rozen
in, die natuurlijk een geur afgaven. Zij overleed op 16 november en werd drie dagen erna, op
woensdag 19 november, ter aarde besteld. Haar lichaam vertoonde geen tekenen van
ontbinding en bleef soepel en gaf een wonderlijke geur af, die verfrissend was voor allen die de
geur inademden.493
De geur van heiligheid verspreidde zich net voor en na Sint Teresa van Avila’s dood.494
Het aroma viel niet nader te bepalen. Sommigen zeiden dat het deed denken aan lelietjes van
dalen, anderen dat het de geur was van viooltjes, jasmijn of klaver.495 Deze lucht was nog steeds
waarneembaar toen men haar lichaam, dat niet tot ontbinding was overgegaan, opgroef.496
Jacomijne Costers leefde voor de geboorte van Sint Teresa van Avila en kan haar dus niet
gekend hebben.497
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Jacomijne Costers’ kopiïste, Elisabeth Silvoorts, beëindigt haar traktaat met: “God is
wonderbaarlijk en ondoorgrondelijk in zijn werken. Hij moet voor alles en in alles geloofd
worden en tot in eeuwigheid.498
Amen.”499
Elisabeth vervolgde haar traktaat met enkele losse opmerkingen.
Jacomijne’s advies te leven in een kloostergemeenschap
Jacomijne adviseert een religieuze die wil uittreden, zich te laten leiden door de geest Gods.
Want God heeft iemand geroepen en zal hem leiden op de goede wegen. Leven in een
kloostergemeenschap heeft tot voordeel dat men door zijn medebewoners beoordeeld en berispt
wordt en zelfs soms belasterd. Hoewel dat soms pijnlijk kan zijn, de aangesprokene groeit er
door.
Wij moeten lijden net als Christus, ons voorbeeld, die ook belasterd werd. God wordt
mens, als een van de aller-geringste onder de mensen. Als we dit in overweging nemen, smelten
we van liefde. God eist niets anders dan liefde en dankbaarheid, want we moeten hem navolgen.
Om Christus na te volgen moeten we een eenvoudig hart hebben en alles wat ons overkomt
accepteren als Gods wil. Heb vertrouwen in God en dien Hem eenvoudig. Men moet een
eenvoudig hart hebben om de weg van de Heer te volgen.500 Voor die liefde, die vervuld is in
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Psalm 145,1-3. Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam
prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid:
Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.
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of Matteüs 5,8: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
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Christus, hebben de aartsvaders en profeten zo vurig gebeden.501 Liefde zal alles zoeter maken en
de vrede van het hart zal u leren hoe zoet het is de Heer te dienen en zijn lieve Moeder Maria en
Sint Anna.502
“God zal u niet verlaten.”503 Mogelijk wordt gerefereerd aan de brief aan Titus 2,11-14 of
de eerste brief van Petrus 5,7.504 We moeten de duivel weerstaan, die ons aanraadt, dat alle boete
die we doen en onze ouders verlaten om Gods wil tevergeefs is.505 Dit corrupt citaat heeft wel
verwantschap met wat er staat in Lucas: Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en
moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn
leerling zijn.506
Neem in de kloostergemeenschap de gewoonte aan van korte vurige gebedjes, die men
schietgebeden noemt, met een diep verlangen om bij Hem te zijn en om met Hem te zijn.507
Hendrik Herp (1410-1478), de franciscaanse leerling van Ruusbroec, verwoordt het aldus: so sal
hi laten staen sijn dencken, ende oefenen hem alleen in die begherten ende hebben daertoe bereit
veel corte ghebedekijns inder memorien, die daer verwecken dese toegeestinghe. Ende
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Augustinus hietse ghescutten, want het sijn ghescutten der minne, daer men mede sciet in dat
herte ons Heeren, ...508
Verschijningen van Jezus
Een niet met name genoemde religieuze had gedurende acht jaar haar Bruidegom gebeden om
Hem als een klein kindje te mogen zien. Toen het echter op een zaterdag, die gewijd was aan
Maria, gebeurde, moest de zuster net, in gehoorzaamheid, het teken voor het aan het werk gaan
volgen. Toen ze terugkwam zag ze Christus in zijn volwassen gedaante verschijnen in een groot
licht.509 Haar Bruidegom vertelde de zuster dat deze verandering gebeurd was door haar
gehoorzaamheid.510
Verschillende heiligen en gelukzaligen hebben de genade om Christus als een klein kindje
of een jonge man te zien
Hildegard van Bingen (1098-1179) vertelt dat zij in haar drieënveertigste levensjaar een visioen
in een helder schijnsel krijgt waarin Jezus aan haar verschijnt511 De stem des lebendigen Lichtes
verklaart haar de Drievuldigheid.512
De gelukzalige cisterciënzer religieuze Ida van Leuven (1219-1290) ziet in een
visioen tijdens de Heilige Mis op het feest van Johannes de Doper (24 juni) Jezus als een
508

L. Verschueren (ed.): Hendrik Herp, Spieghel der Volcomenheit. Dl. 2: Tekst. Antwerpen,
1931. (Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, II) 186 Capittel 32 Vander oefeninghen die men
hiet toegeest.
509
Er zijn veel bijbelteksten die verwijzen naar Christus als het Licht. Johannes 1,4,5,7,9;
3,19,20.21; 5,35; 8,12; 9,5; 11.10.11; 12,35, 36, 46; Handelingen 9,3; 22,6; 26,13; Efeziërs 5,8
en 5,13; Kolossenzen 1,12; I Tessalonicenzen 5,5; De Openbaring van Johannes 21,23-24.
510
Folio 41 v.-42 r.
511
Änne Bäumer-Schleinkofer, Wisse die Wege: Leben und Werk Hildegards von Bingen. Eine
Monographie zu ihrem 900. Geburtstag, Frankfurt am Main en New York: Peter Lang, 1998, 11,
47-48, 81, 83 en 152.
512
Ibid, 88-89.
490

baby, die haar getoond wordt door de Heilige Maagd Maria. De Moeder Gods vertrouwt
haar Zoon aan Ida toe. Bovendien is de moeder van Johannes de Doper, Elizabeth,
aanwezig. Beiden zetten het Kind in het voorverwarmde badwater, waarin Hij met plezier
speelt. Na het bad neemt Ida het kind, in doeken gewikkeld, op haar schoot. Als het Sanctus
tijdens de mis gezongen wordt wil Maria haar Zoon terug, maar Ida weigert. Een
woordenstrijd ontstaat, die eindigt als de priester de woorden Qui pridie quam pateretur (Hij
die voor Zijn lijden) voorafgaande aan de woorden van de consecratie en elevatie van de
heilige Hostie uitspreekt. Hierop neemt Maria haar Kind weer tot zich.513
Op het feest van de Geboorte van Christus (Kerstmis) ontvangt Sint Geertruida van
Helfta (1256-1302) geestelijk de opnieuw geboren Zoon van de Moeder Gods.514 Op maandag 27
januari 1281, voorafgaand aan het Feest van de Purificatie van Maria (2 februari), verschijnt
Jezus aan Sint Geertruida als een knappe, elegante jongeman van zestien jaar.515
Catherina dei Vigri (Sint Catherina van Bologna, 1413-1463) was een begenadigde
kunstenares, die er een voorkeur voor had om het Goddelijk Woord af te beelden als een baby
gewikkeld in doeken. Catharina’s werk werd verspreid in kloosters in Bologna en als miniaturen
in boeken.516 Sint Catherina schilderde het Heilig Kind, waarvan ze verklaarde dat het model
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geen sterfelijk kind was geweest, maar een uitbeelding van een visioen dat zij had gekregen in de
kerstnacht. Zij schrijft in haar Spirituele Instructies dat de piccola operetta tot stand kwam
door goddelijke hulp en inspiratie.517

Een opmerkelijke voorbeeld heeft plaats gevonden in de cisterciënzer orde
Er was een broeder van de cisterciënzer orde die onder een hevige stank stierf, die vier punten
aan zijn abt kenbaar maakte waarom hij eeuwig verdoemd was:
1) Zijn geroddel;
2) Zijn gemor;
3) Zijn geklets (Als hij iets nieuws vernomen had, vertelde hij dat aan zijn medebroeders.);
4) Zijn ongehoorzaamheid.
Zijn overste begreep dat hij, als abt, te toegevend voor de broeder was geweest, dat de abt de
broeder gehoorzaam was geweest, meer dan andersom. Na dit gehoord te hebben trad de abt
direct af.518
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Door lijden deelgenoot worden aan Christus’ verlossing519 -- Citaat van Sint Paulus
Sint Paulus zegt: “Zolang als je enig genoegen hebt beleefd in schepselen of in uw natuur, wat
menig spiritueel mens van geringe waarde acht, dan kunt u de vertrouwelijkheid tot God niet
leren kennen.”520 Dit staat nergens letterlijk in de brieven van Paulus. Mogelijk heeft Jacomijne
conclusies getrokken uit wat Paulus wel schrijft: Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een
ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde
man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, dus zijn aandacht is verdeeld.
Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de
Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde
vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang,
niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde
toewijding aan de Heer te brengen.521
Kloosterlingen moeten het goede voorbeeld geven
Sommige goede religieuzen werden in Facons verheven boven Sint Agnes,522 die patrones was
voor de kloosterlingen, met de feestdag 21 januari. Zij was een meisje dat op 12- of 13-jarige
leeftijd de marteldood stierf.523 Volgens de traditie sprak de visitator bij de professie van
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Louise André-Delastre, Saint Agnes, New York: The Macmilllan Company, 1961 (vertaald door
Rosemary Sheed); Piet Penning de Vries, De heiligen volgens het nieuwe altaarmissaal voor
Nederland en Vlaanderen,, Brugge: Tabor en Vught: Richt 1981 (Theologie en spiritualiteit. Een
reeks publicaties ten dienste van geloofsinzicht en geloofsbeleving onder redactie van het groot520
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religieuzen een gebed, toegeschreven aan Sint Willibrord en dat als volgt luidt: De Almachtige
God, de allesbeheersende Geest en Heer der heerschappijen, verlene u, dat gij zodanig in
deugden bloeit als Thecla, zo kloekmoedig als Agnes, en dat gij na uw dood met Maria het beste
deel in alle eeuwigheid bezit.524 Een belangrijk klooster van de Windesheimer Congregatie was
de Agnietenberg bij Zwolle.525
Verscheidene zusters in Facons droegen de naam Agnes. Dit was het geval met subpriorin Agnes
Thomas, die op 8 juli 1464 overleed, priorin Agnes Hagemans, die op 25 april 1477 stierf, en
Agnes Tyrens, die op 5 augustus 1590 intrad en 14 oktober 1639 overleed.526 Een andere zuster
met de naam Agnes komt niet voor op de Lijst religieuzen, maar er was zeker daar een
kloosterlinge, want op 21 september527 ondertekende Zuster Agnes, onorberlike dienster der
susteren van Façons binnen Antwerpen, een vertaling van een brief in het Latijn van Walter
Vliet, kapelaan van de zusters, aan Karel de Stoute (+ 5 januari 1477) aangaande hun
goederen.528
Zij werden zonder omwegen naar de hemel gedragen.529
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Uit de Middeleeuwen zijn verhalen bekend over een ziel die het lichaam verliet, bijvoorbeeld in
de vorm van een duif, of over een ziel die door engelen naar het paradijs gedragen werd. Bij de
dood van Sint Martinus, bisschop van Tours (316-397) wordt het gezang van engelen gehoord,
die hem naar het paradijs droegen.530 Paus Gregorius I de Grote rook in het voorportaal van de
hemel de geur van voorjaarsbloemen.531
Vanaf de vroegste tijden wordt de ziel afgebeeld als een klein mannetje of een naakt
kindje. Dit was ook het geval met de kunst in de klassieken. Volgens Irenaeus van Lyon, die +
200 stierf, en Sint Augustinus van Hippo hebben zielen dezelfde vorm als het lichaam. Deze
algemeen geaccepteerde opvatting vindt men ook terug in de Divina Commedia van Dante
Alighieri (1265-1321).532
In het Psalter van Hildesheim bevindt zich een afbeelding van de ziel, die door Christus uit
de mond getrokken wordt.533 Eenzelfde afbeelding bevindt zich in het Sint Albans psalter.534 Zie
voor een andere afbeelding van de ziel die de mond verlaat Gerd Jütteman, afbeelding 53, en
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Heinrich Schipperges , afbeelding 75.535 Vanaf de negende tot de zestiende eeuw werden zielen
afgebeeld als kleine naakte mensen, zowel op schilderijen als in beeldhouwwerk, met name bij
afbeeldingen met betrekking tot de dood. Zie Donat de Chapeaurouge, "Die Darstellung der
Seele in der bildenden Kunst des Mittelalters".536
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3. D. Commentaar op Christus’
openbaringen aan Mechtild van Rieviren

537

Mechtild van Rieviren was een (geestelijk) intieme vriendin van Jacomijne Costers. Mechtild
leidde een onopvallend leven, terwijl God haar erg lief had. Zij hield zich consciëntieus aan de
regels, was erg minzaam en trad waar mogelijk op om conflicten uit de wereld te helpen en
mensen te verzoenen.
Zij was waarschijnlijk kosteres, wat herleid wordt uit het volgende. Een niet nader
genoemde religieuze was uitgetreden en werd buiten het klooster ziek. Toen wilde zij, als ze
genas, in het klooster terugkeren en daar penitentie doen en zij verlangde ook daar begraven te
worden. Omdat zij voor haar terugkomst aan haar ziekte stierf, maakte Mechtild bezwaar om de
naam van de religieuze op haar sterfdag op te lezen, omdat zij niet in het klooster overleden
was.538 De kosteres moest zorg dragen voor de kerk, het heilig vaatwerk en de liturgische
gewaden van de priesters en iedere morgen en avond moest zij de slaapzalen, de kerk en het
klooster van licht voorzien. Zij luidde de klokken en onder haar toezicht werden de hosties
gebakken. Bovendien was het oplezen van de naam van een gestorvene één van haar taken.539
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Mechtild stief op 13540 of 14 september 1497 (het feest van de Kruisverheffing).541
Mechtild ontving visioenen en openbaringen van Christus en Maria, waarvan de kopiïste er een
paar vermeldt. Mogelijk werden de ervaringen van Mechtild opgeschreven om als stichting van
haar medezusters te dienen.
Visioenen en openbaringen van Mechtild van Rieviren
Visioen 1
Iedere keer dat Mechtild van Kerstmis tot Maria Lichtmis naar de kribbe kwam, kwam het
Mechtild voor dat Maria haar toestond het Kerstkind in haar armen te nemen. 542 Uit de door
Mechtild gebruikte woorden kunnen we opmaken dat zij het niet “zag”, want er staat :
“kwam het mij voor”. Mogelijk is hier sprake van een waarneming uit het onderbewuste.
Bovendien zal Mechtild zich ervan bewust zijn geweest dat een waarneming van God
afkomstig kon zijn, maar ook van de duivel of een sterfelijk persoon.
In haar visioen beval Maria Mechtild, bij wijze van zinnebeeld, het Kerstkind met
haar “binnenste borsten”, die Maria in die heilige nacht van melk hadden voorzien, de borst
te geven, terwijl Maria haar ook beval in haar schoot te slapen.543 Op Maria Lichtmis, dat is
op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis, wordt de Opdracht van Maria in de Tempel
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gevierd.544 Aan het begin van de mis van die dag vindt een processie met gezegende kaarsen
plaats.
Maria Lichtmis is op de eerste plaats een Christusfeest en pas daarna een Mariafeest.
Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren
straalt’. Maria, Jezus’ moeder, is de draagster van dit goddelijk licht. De lichtprocessie
voorafgaande aan de mis werd als hulde aan Maria beschouwd en daarom kreeg dit feest in
het Nederlands de naam Maria Lichtmis.
Waarschijnlijk moet “binnenste borsten”’ hier worden gelezen als geestelijk of
spiritueel. In ieder geval wordt “borsten” hier in overdrachtelijke betekenis gebruikt, daar
Christus er Mechtild’s liefde voor Hem uit zuigt. De spirituele liefde voor Christus wordt
hier vermengd met lichamelijke en ook wel erotische beeldspraak. De “inwendige borsten”
laten zich verklaren als het “doorwonde hart.” Het hart is de zetel van de liefde, die
gekwetst is door de zonde. Dit gebeurt tijdens en na de kruisdood van Christus letterlijk. De
samenvoeging van het geestelijke adjectief ‘inwendige’ met het lichamelijke ‘borsten’
maakt de geestelijke liefde voor Christus tastbaar,
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zoals Thomas, toen hij zijn handen in

Christus zijde legde, tot geloof kwam. 546

De vrouwelijke borst is letterlijk een middel van de moederzorg en figuurlijk een
zinnebeeld van de moederlijke liefde, in casu de Moeder Gods en genade. De metafoor melk, het
vrouwelijk vocht bij uitstek, samen met honing, komt meerdere malen in het Oude Testament
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Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de
Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: Elke eerstgeboren
zoon moet aan de Heer worden toegewijd.
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voor547 en wordt begrepen als voedend en smakelijk voedsel waarvoor geen geweld tegen
levende wezens noodzakelijk is.548
In Jesaja werd het belang van melk als volgt onder woorden gebracht:
De melk van de volken zult u drinken, door koninklijke borsten wordt u gezoogd. Dan zult u
erkennen dat Ik, de heer, uw redder ben.549
In het Nieuwe Testament werd melk beschouwd als het begin van een leerproces:
Na zoveel tijd had u reeds leermeesters moeten zijn, terwijl u weer iemand nodig hebt om u te
onderrichten in de eerste beginselen van het woord van God. Het is zover gekomen dat u melk
nodig hebt in plaats van vaste spijs. Wie van melk leeft, heeft nog geen weet van de rechte leer,
want hij is een zuigeling.550 Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke
melk waardoor u zult groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid
van de Heer.551
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De openingstekst van de Zondag van de goddelijke Barmhartigheid: Verlangt als
pasgeboren kinderen naar melk alleluia, naar zuiver voedsel voor uw geest om als verlosten op
te groeien, alleluia,552 sluit hier goed bij aan.
Patricia M. Davis wijst erop dat men in de Vroege Christentijd leerde dat het spenen van
een kind van de borst naar de fles gebruikt werd als een stijlfiguur voor spirituele groei. Vast
voedsel, bij voorbeeld kaas, werd gezien als een voorafbeelding van martelaarschap.553 Mechtild
stond dus aan de weg van haar spirituele groei.
Wij moeten in dit verband in het oog houden dat men in de Middeleeuwen minder
terughoudend was met afbeelden en beschrijven van lichamelijke functies. Dit veranderde ten
tijde van het Concilie van Trente (1545-1563). Zo werd het afbeelden van Maria, die het kind de
borst gaf, door de Kerk verboden. Zeer onlangs veranderde het Vaticaan dit standpunt door te
verklaren dat de heilige Maagd een gewone vrouw was, die haar kind voedde en als zodanig
afgebeeld mag worden.554 Wanneer de sacramentele functies van het vrouwenlichaam
beschouwd worden kunnen we zeggen dat het beeld van God de Vader in het lichaam van een
vrouw aanwezig is, omdat ze leven en persoonlijkheid aan de mensheid overdraagt zoals de
Vader leven en persoonlijkheid aan God de Zoon en de Heilige Geest overdraagt. Het beeld van
God de Zoon is aanwezig in het vrouwenlichaam, omdat ze haar eigen lichaam als voeding geeft:
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melk. Het beeld van God de Heilige Geest is in het lichaam van een vrouw omdat ze de fons
vitae en het Donum amoris is.555

De laat middeleeuwse traditie omtrent het beeld van Jezus als Moeder
In het algemeen kunnen we zeggen dat Mechtild’s visioenen staan in de laat middeleeuwse
traditie. Het idee van God of Christus als moeder is ook aanwezig in de Vroege Christentijd. Dit
wordt overgenomen door Bernardus van Clairvaux, Willem van Sint Thierry en andere
cisterciënzers, die het begrip van Moeder Jezus mogelijk ontlenen aan de benedictijn Anselmus
van Canterbury (+ 1109).
Bisschoppen, abten en andere prelaten werden voorgesteld als moeders vanwege hun
verzorgende taak. De borsten van Christus moeten niet gezien worden in een sexueel licht, maar
als een moederlijk metafoor, die staat voor verzorging en eenheid. Deze opvatting werd na hen
gedeeld door velen, niet alleen vrouwelijke maar ook mannelijke theologen.
Sinds de twaalfde eeuw wordt de rol van Maria anders gezien. Was zij in de Vroege
Middeleeuwen de middelares tussen de zielen en Christus, nu komt de persoonlijke devotie van
de gelovigen tot Maria. Zij helpt haar loyale volgelingen op een “vrouwelijke” irrationele
manier. Maar niet alleen name de devotie tot Maria toe, maar ook tot vrouwelijke heiligen.
Dit zelfde verschijnsel kunnen we vinden in het visioen van Jacomijne waar Maria het
initiatief neemt zodat Jacomijne geen mild vagevuur hoeft te ondergaan maar naar de aarde kan
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teruggaan om haar zusters de gevolgen van hun wangedrag te vertellen.556 Bovendien wordt het
middelaarschap van de moeder van Maria, Sint Anna, in het verhaal van Jacomijne
onderstreept.557
Maagden die de genade van vruchtbare borsten ten deel vielen
De oudst bekende vermelding van een maagd, die vruchtbare borsten kreeg, was Christina
de Wonderbare of de Angstaanjagende, die 1150 in het Zuid Nederlandse Brusthem nabij
Luik geboren werd. Omdat Christina zich vreemd gedroeg in de ogen van haar tijdgenoten,
werd zij opgesloten en dreigde de hongerdood te sterven. God verhoorde echter haar gebed
en haar borsten werden gevuld met zoete melk zodat zij zichzelf kon voeden. 558 Dit was
sinds de voeding van Christus door de heilige Maagd niet meer gebeurd.559

Een soortgelijke ervaring betreffende het van melk voorzien van borsten van een maagd
werd ook toegeschreven aan Lidwina van Schiedam.560 Kort voor de kerstnacht kwam een
weduwe, Katrijn, naar Lidwina en zei dat God haar had laten weten dat haar maagdelijke borsten
gedurende de heilige kerstnacht met melk gevuld zouden worden. Lidwina moest Katrijn hieraan
laten zuigen. Lidwina, die hierover zeer beschaamd was, begon dit ijverig te ontkennen. Katrijn
maakte hierover bezwaar, want het was haar van Godswege geopenbaard. Lidwina gaf zich
556

Zie sectie 3.B. Commentaar op visioen en exempel van Jacomijne Costers.
Ibid.
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Zie voor Christina de Wonderbare of de Angstaanjagende ook Sectie 3.B. Commentaar op
visioen en exempel van Jacomijne Costers, en sectie 3. C. Commentaar op Elisabeth Silvoorts
vermelding over de gebeurtenissen na Jacomijne Costers’ dood.
559
Margot H. King en Barbara Newman (vert.), "The Life of Christina the Astonishing. Barbara
Newman (ed. en inl.); Margot H. King en Barbara Newman (vert.), Thomas of Cantimpré. The
collected saints' lives. Abbot John of Cantimpré, Christina the Astonishing, Margaret of Ypres,
and Lutgard of Aywières (Medieval women, 19), Turnhout: Brepols, 2008, 132-133.
560
Zie over Lidwina van Schiedam sectie 3. C. Commentaar op Elisabeth Silvoorts vermelding
over de gebeurtenissen na Jacomijne’s dood..
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gewonnen en stemde toe, omdat het een onthulling van God was en bereidde zich voor op deze
grote genade.
In de kerstnacht werd Lidwina naar een wonderbaarlijke plaats gevoerd, waar ontelbare
maagden zoals zij zelf aanwezig waren. Zij was daar in de tegenwoordigheid van Onze Lieve
Vrouwe, de Moeder Gods en iedereen had een engel bij zich als kamerheer. Op de dag dat
Christus’ geboorte gevierd werd (25 december), zag Lidwina haar borsten en die van de anderen
opzwellen door de melk. Alle maagden hadden net zoveel melk in hun borsten als Maria nodig
had om Christus te zogen. Dit was een teken dat alle maagden bekwaam waren om Christus te
voeden. Hierover was een vreugde, als geen oog ooit gezien, noch oor ooit gehoord, noch hart
ooit overdacht, noch tong ooit uitgesproken, noch pen ooit beschreven had. Hierna herinnerde
Katrijn Lidwina aan haar belofte en zij liet haar aan haar borsten zuigen. Katrijn was met drie
teugen zozeer verzadigd alsof zij voor dagen voldaan was, zonder lichamelijke spijs.561
Een soortgelijk gegeven vinden we ook bij de Delftse Begijn Geertruid van Oosten (+
1320-1358), want er wordt over haar het volgende vermeld: Daghelijcks becommerde sy haer
met overdencken van het bitter lijden Jhesu Christi ende daer toe voechde zij haer nae den dienst
vanden heylige kerc sulcx die tijt vereysten, waer uut gebuert is, wanneer sij eens op kersnacht
overdochte die geboorte Christi nae den vleys, met die ghediensticheyt van Zijn weerde moeder:
hoe sy met haer maechdelijcke borsten zoochde den Sone Godts (siet die wonderlijckheyt van
den goedertieren God). Die borsten van Zijn dienstmaecht zijn swellende geworden ende hebben
tot Lichtmis [2 februari] toe daghelijcksx melck ghegheven.562 We moeten hierbij wel in het oog
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Ludo E.I.M. Jongen en Cees Schotel (ed.), Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam,
Hilversum: Verloren, 1994 (tweede druk), 81-82.
562
Het leven van die heylighe ende waerdighe maecht Geertrud van Oosten, baghijnken tot
Delft. Vergadert uut de Cronijck van Holland, onlancx uytghegeven by die eerwaerdighe
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houden dat Mechtild deze lezing uit 1589 niet gekend kan hebben. Het is ook mogelijk dat zij op
een andere, voor ons onbekende manier, dit verhaal gehoord kan hebben.
Visioen 2
Christus staat Mechtild toe om even vrijmoedig tegen Hem te zijn als tegen haar eigen hart
Mechtild kreeg ook toestemming om tegenover Christus even vrijmoedig te zijn als tegenover
haar eigen hart. Mechtild deelde de Devotie tot het Heilig Hart van Jezus met Jacomijne
Costers.563 Christus belooft Mechtild vergiffenis van haar zonden indien zij anderen vergeeft.564
Dit is een veel voorkomende verwijzing in het Nieuwe Testament.565
Visioen 3
Christus leert Mechtild hoe ze zich moet gedragen bij lijden en schaamte

schrijver Laurentius Surius. Ghedruckt tot Loven, by Franciscum Fabri, anno 1589, die twede
edity, regel 24-25. Het enig bekende exemplaar van dit boekje wordt bewaard in de Universiteits
Bibliotheek Utrecht: Collectie Thomaasse, rariora, kast 2, nr. 83. Met dank aan Dr. Ludo E.I.M.
Jongen, Universiteit Leiden. Zie voor Geertruida van Oosten ook: Geertruida de Moor,
"Geertruid van Oosten (± 1320 - 1358)", Delftse vrouwen van vroeger door Delftse vrouwen van
nu, Delft 1975 (Uitgegeven door de Delftse Vrouwen Raad), 13-23. Herdrukt als: Ibid,
“Geertruida van Oosten ca. 1320-1358", A. Meijer-Schaap, enz. (ed.) Delftse vrouwen van
vroeger door Delftse vrouwen van nu, Delft 1996 (Uitgegeven door VOC Delft Vrouwen
Organisatie & Coördinatie Delft), 16-25; Ibid, "De Delftse Begijn Geertruida van Oosten",
Katholiek Nieuwsblad, dinsdag 26 oktober 1993, 8.
563
Zie sectie 3.B. Commentaar op visioen en exempel van Jacomijne Costers.
564
Folio 46 v.
565
Matte s 6,14-15: Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader
ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen
ook niet vergeven. Markus 11,25: En wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je
iets hebt, opdat je Vader in de hemel ook jullie je overtredingen vergeef;. De brief aan de
Efeziërs, 4,32: Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven
heeft in Christus. Kolossenzen 3,15: En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe
bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar; Jacobus 2,13: Want
onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de
barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
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Tijdens een mis op Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (15 augustus), toen Mechtild bang
was Hem boos te maken, troostte Christus Mechtild door haar te zeggen dat tussen hen sprake
was van eeuwige liefde en dat zulke geliefden niet gemakkelijk boos op elkaar worden.566
In 1950 werd bij de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus het Dogma van
Maria ten Hemelopneming gepromulgeerd,567 maar het feest is veel ouder.568 Het begin van het
feest Maria Tenhemelopneming dateert van het einde uit de vierde of het begin van de vijfde
eeuw, terwijl er in het midden van de vijfde eeuw zo’n feest was in Jeruzalem op 15 augustus.569
In De Spieghel der Menscheliker behoudenesse, uitgegeven + 1410, werd in kapittel XXXVI
aandacht besteed aan de Hemelvaart van Maria:
Van marien helighe upvaert,
Hoe zoe hier de werelt liet
Ende zalichlike oec versciet.
…
Hoe dat scrifture niet ne zeit,
Dat onse vrouwe [was] te zamen

566

Folio 49 v.
Documenten van de R.K. Kerk Munificentissimus Deus, Dogma verklaring Maria
Tenhemelopneming available on- line 29 september 2007 URL http://www .rkdocumenten.nl/
index.php?Docid=42&.
568
Het Feest van de Dormition of het Ontslapen van de Moeder Gods herdenkt de dood,
opstanding en verheerlijking van de moeder van Christus (Maria-Tenhemelopneming, available
on-line 21 januari 2010 URL http://www.google.nl/search?q= dormition&hl= nl&tbs
=clir:1,clirtl:en,clirt:en+ Dormition&ei=OBtXS-GDC4GXtgeD5M2qBA&sa= X&oi=clir_
tip&ct=search_link&resnum=11&ved=0CDYQ_ wEwCg).
569
Lexikon für Theologie und Kirche 1, Freiburg, enz.: Herder, 1993, kolom 1216-1223 sub voce
Aufname Marias in den Himmel.
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506

Met ziele ende met lechamen
Ten hoghen hemel ghevoert zi ...570

Christus zei verder dat, als Mechtild in alles op hem wil lijken, ze alles wat Hij onderging ook
moet lijden. Hij deed de wil van Zijn hemelse Vader.571 Het is aan Jezus om kracht te geven of
niet, want het is vaak voor iemand beter lijden te ondergaan, want dan is hij beter bestand tegen
tegenslagen. Iemand kan zich niet uit zichzelf in zijn lijden verheugen, maar het moet hem door
de genade van Christus gegeven zijn. Wat Christus echter niet gegeven heeft, zal Hij niet
terugeisen.572

Visioen 4
Men zal meer ontbranden in Zijn liefde hoe vaker men Zijn gaven bekijkt
Christus zei tegen Mechtild: “Hoe vaker men de gaven van de geliefde bekijkt, hoe meer men
ontbrandt in liefde tot Hem.”573 Het denkbeeld dat schoonheid liefde aanwakkert komt vaak voor
in de middeleeuwse literatuur: In een aan het Frans ontleende Walewein-roman, getiteld De
Wrake van Ragisel, ontrukt Walewein Ydeiner aan haar belagers en zij doet hem door haar
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Daniëls (ed.), De Spieghel der Menscheliker behoudenesse., 209-214, aldaar kapittel XXXVI,
regel 14-16 en regel 145-162.
571
Folio 47 r. Zie hiervoor Johannes 6,38: Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen
wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Johannes 4,34: Maar Jezus zei:
‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Johannes 5,
30: Ik doe niets uit eigen kracht, Ik oordeel naar wat Ik hoor, en het oordeel dat Ik uitspreek is
rechtvaardig, want niet door mijn eigen wil laat Ik me leiden, maar alleen door de wil van Hem
die Mij gezonden heeft.
572
Folio 47 v.-48 r.
573
Folio 48 r.
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schoonheid weldra in liefde ontbranden.574 De hymne aan de heilige Maagd, die ook onder de
titel: Die Clausule van der Bible bekend is, vangt aan met allerlei mystieke allegorieën, gelijk ze
ook in den Rijmbijbel voorkomen, waarop een schildering volgt van de alles overtreffende
schoonheid der Maagd Maria, die God de Vader in liefde deed ontbranden.575
Visioen 5
Wees Christus altijd dankbaar
Christus zei Mechtild dat zij Hem altijd dankbaar moest zijn, want alle rampen gebeuren door de
ondankbaarheid van de mensen, die weinig acht slaan op de liefde van Christus voor de
mensheid. Hij zei ook dat het loon van die dankbaarheid en gehoorzaamheid onbeschrijfelijk
groot is. Werp je zorgen op mij.576 “Ik weet beter dan jij wat goed voor je is en wees niet jaloers
om de genade, die anderen verleend is”.577 “Verricht simpele dingen, zoals slapen, eten en
drinken voor de glorie van God”.578 Mechtild werd hier zeker geïnspireerd door Sint Paulus: Of u
dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God.579
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Willem Jozef Andries Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Deel 1: In de
Middeleeuwen (1), 4e druk, herzien en tot den tegenwoordigen tijd bijgewerkt door Cornelis
Honigh (Groningen: Wolters, 1892, XIII): Verval der ridderpoëzie, 391-430, aldaar 395. Zie ook
Willem Pieter Gerritsen, Die wrake van Ragisel: Onderzoekingen over de Middelnederlandse
bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wrake-teksten,
Assen: Van Gorcum 1963 (Proefschrift Utrecht) (Titel in het Frans: Recherches sur les
adaptations Moyen-Néerlandaises de la vengeance Raguidel, suivies d'une édition des textes de
la Wrake van Ragisel).
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Jonckbloet, O.C., Deel 2: In de Middeleeuwen, 4e druk, herzien en tot den tegenwoordigen
tijd bijgewerkt door Cornelis Honigh, Groningen: Wolters, 1889, VI. Maerlant's leerdichten,
121- 145, aldaar 140, available on-line 17 januari 2010 URL http://www.dbnl.org/tekst/jonc003
gesc02_01/jonc003gesc02_01_0006.htm.
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Dit godsvertrouwen komt voor in de psalmen: psalm 37,5 Leg je weg in handen van de Heer,
vertrouw op Hem, Hij treedt op; psalm 55,23: Geef al uw zorgen over aan de Heer. Hij zal je
leven dragen; Hij laat niet toe, in eeuwigheid niet, dat de rechtvaardige valt; psalm 56,12: Op
God vertrouw ik, ik hoef geen angst te hebben.
577
Folio 50 r.-51 r.
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Folio 50 r.
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I Korintiërs 10, 31.
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Visioen 6
Christus schiep behagen in Mechtild toen hij haar riep tot het kloosterleven.580 Christus sprak tot
Mechtild: Ego sum Via, Veritas et Vita.581 Wij moeten die weg ook gaan en om die weg voor
kloosterlingen plezierig te maken, heeft Hij die weg bekleed met liefelijke bloemen, viooltjes
van ootmoedigheid, rozen van martelaarschap en lelies van de reinheid.582
Bij de Romeinen werden rozen, lelies en viooltjes aangewend om de graven te
bedekken. Zij symboliseren het eeuwige leven.583 Deze praktijk wordt door de Christenen,
beginnend met Sint Ambrosius (338-397) en Sint Hieronymus (347-420), verboden. In de
middeleeuwse poëzie en beschrijvingen van het paradijs werden rozen, lelies en viooltjes
veelvuldig vermeld.584 Ondanks het verbod van genoemde kerkvaders worden vanaf de dertiende
eeuw deze vooral gebruikt als decoraties in de kerkbouw. Het viooltje symboliseert gelovigheid,
nederigheid en kuisheid. De roos staat voor liefde en passie. De lelie betekent kuisheid, puurheid
en onschuld.585 Suster Bertken van Utrecht (1426 of 1427–1514), die zevenenvijftig jaar
ingesloten leefde, verwoordt de lelie en de roos in de volgende strofen:
Die lelyen siet hi gheerne, die minre mijn,

De lelies ziet mijn minnaar graag

Als si te rechte bloeyen ende suver zijn.

Als ze naar de zon toe bloeien en zuiver zijn.

580

Folio 52 r.-v.
Johannes 14,6: Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de
Vader komen dan door mij”.
582
Folio 53 v.-r.
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Parfums van de Oudheid. Bezoekersgids Koninklijk Museum van Mariemont, available online 5 april 2010, URL http://www.musee-mariemont.be/fileadmin/ sites/muma/upload/muma_
super_ editor/muma_editor/pdf/nl/LIVRETParfums_ sans_photo.pdf.
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Jack Goody, The culture of flowers, Cambridge en New York: Cambridge University Press,
1993, 67, 125-129 en 151.
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Symbols Dictionary: Flowers and Plants, available on-line 31 oktober 2007. URL http://
painting.about. com/cs/inspiration/a/symbolsflowers.htm.
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Als die rode rosen daer onder staen, Als de rode rozen daar onder staan
So laet hi sinen sueten dau daer over gaen. Dan laat hij zijn zoete dauw daar overgaan.586
Het Gruuthuse-handschrift vermeldt dat het viooltje de nederigheid symboliseert en ‘violette’
wordt daarom ook gebruikt als naam voor de heilige Maagd, getuige het vers:
God groet u, zuiv're bloeme,
Maria, Maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme:

Lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren,
O reine Maged vrij,
Wij waren allen verloren;
Aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doren,
O violette zoet,
O bloemken blauw in 't koren,
586

Cornelia Catharina van der Graft (ed.), Een boecxken gemaket ende bescreven van suster
Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke naar de eerste
uitgave van Jan Berntsz. Utrecht 1516. Opnieuw uitgeven met een inleiding en aantekeningen
voorzien van -, Zwolle: Tjeenk Willink, 1955 (Zwolse drukken en herdrukken voor de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 9). Dese L[i]edekens heeft suster Bertken
selver gedicht ende ghema[e]ct, dye seer gheestelic zijn ende genoechlic om lesen., [III] Een
lyedeken, 104, regel 150-153, available on-line 18 januari 2010, URL Die lelyen siet hi gheerne,
die minre mijn. Zie ook Suster Bertken, Mi quam een schoon geluit in mijn oren. Het werk van
Suster Bertken opnieuw uitgeven en toegelicht door- José van Aelst, Fons van Buuren en
Annemieke Tan. Hilversum: Verloren, 2007 (Middelnederlandse tekstedities, 10), Lied II, Een
lyedeken, 150.
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Weest, mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig,
Ootmoedig zo zijt gij:
Och, weest mij toch genadig;
Aan u beveel ik mij!

Maria, lelie reine,
Gij zijt mijn toeverlaat,
Zoals een klaar fonteine,
Die nimmer stille staat,
Zo geeft gij ons genade
En staat uw dienaars bij:
Och Moeder vol genade,
Aan u beveel ik mij!587
Ootmoedich is almede een kwalificatie, die speciaal op Maria van toepassing is.588 Vooral de
roos, lelie en viooltje worden beschouwd als bloemen voor de heilige Maagd Maria.589 Maria
zelf werd met een bloem vergeleken.
Visioen 7

587

God groet U zuivere bloeme, available on-line 5 april 2010, URL http://home.planet.
nl/~winke159/12/maria/marialiedjes/06.htm.
588
Klaas Hanzen Heeroma en Cornelis Willem Hendrinus Lindenburg (ed.), Liederen en
gedichten uit het Gruuthuse-handschrift. Uitgegeven voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden door -, Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden, 1966
(Leidse drukken en herdrukken. Grote reeks), 156, available on-line 18 januari 2010, URL
http://www. dbnl.org/tekst/_gru001gruu01_01/index.htm.
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Liturgisch Bloemschikken, available on-line 2 februari 2010, URL http://www. kerktuinen.nl/
kerkjaar/index.html?maria.htm.
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Zichzelf wegcijferen is van groot belang
“Als iemand honderd mark zilver590 om Gods wil geeft en een klooster bouwt, zal dat mij niet
zo aangenaam zijn, dan wanneer hij zichzelf gering acht en wegcijfert om Mijnent wil,” zei
Christus tot Mechtild: Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,591 en Met het oog op allen zei Hij: ‘Als iemand
Mij wil volgen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en met Mij
meegaan. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest,
die zal het redden.592
Toen Mechtild eens ter communie was gegaan voor een ziel in het vagevuur, viel het haar
in: Keert u om Mijnent wil enkel en onbelemmerd tot God en laat de ziel en alle zielen over aan
de wil van God.593 Dit sluit aan bij een uitspaak van Thomas a Kempis: En zolang iemand niet
gans ontbonden is van alle schepselen, zal hij zijn aandacht niet onbelemmerd op het goddelijke
kunnen vestigen.594

Conclusie
Als we het bovenstaande overzien, wordt geconstateerd dat Mechtild van Rieviren’s visioenen en
openbaringen traditioneel zijn en bepaald niet ingaan tegen de officiële leer van de Kerk.
Het thema liefde en nederigheid wordt benadrukt en het navolgen van Christus’ lijden,
waarvoor iedereen Hem altijd dankbaar moet zijn. Bovendien wordt aandacht besteed aan de
590

De Trooise mark was in de Nederlanden gelijk aan 246,084 gram zilver. Zie Het wegen van
het geld, available on-line 18 november 2007, URL http://www.duiten.nl/ wegen.htm.
591
Matteüs 11,29.
592
Lucas 9,23,24.
593
Folio 54 r.
594
Thomas à Kempis, De Navolging van Christus, available on-line 17 januari 2010, URL http://
www.heiligeteksten.nl/De%20Navolging%20van%20Christus%20web.htm.
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verplichting tot vergeving, omdat door de kruisdood van Christus onze zonden vergeven zijn.
Deze onderwerpen zijn deels ontleend aan de bijbel, de commentaren daarop en de geschriften
van Thomas a Kempis, van wie Mechtild door het beluisteren en lezen van preken of
gesprekken met Jacomijne Costers en mogelijk nog andere zusters kennis moet hebben gehad.
Mechtild kan ook religieuze geschriften en gedichten, die in haar tijd voorhanden waren,
zoals de gedichten van Suster Bertken en het Gruthuuse handschrift en heiligenlevens, ter hand
genomen hebben. Als het juist is dat Mechtild kosteres was, is het begrijpelijk dat zij
waarschijnlijk meer dan haar mede-zusters op de hoogte is van mystieke werken en de inhoud
daarvan aan anderen wil doorgeven.
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3. E. Commentaar op voorbereiding tot het Heilig Sacrament
Jacomijne Costers gaf raadgevingen hoe men zich moest gedragen voor het Heilig
Sacrament
Gij zult u presenteren aan Degene, Die u altijd overal tegenwoordig is.595 Jacomijne geeft, min of
meer, hier Sint Vincent van Lérin weer (+ voor 450), die in 434 onder het pseudoniem
Peregrinus een werk schreef, tegen de heterodoxe donastisten bekend als Commonitoria
(Mededelingen of Geheugensteun),596 waarin hij het Katholicisme definieerde als datgene, dat
overal, altijd en door iedereen wordt beleden.597
Het Woord is overal aanwezig
Jacomijne schreef: Want om dit woort datter vleesch geworden is en u spijs gebleven is soo suldij
swijgen en sprecken, arbeijden en ledich wesen begeeren en bidden, lijden en verblijden en geen
plaets en dalder wesen daer u dit wort niet tegenwoordich sijn en sal.598
Jacomijne gaf de Bijbelse fundering van de aanwezigheid van Christus onder de
gedaanten van brood en wijn aan.599 Dit was zeker nodig omdat in haar tijd en daarvoor door
sommigen hieraan werd getwijfeld.600 Johannes Hus (1373-1415) beschouwde het als discustabel
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Folio 64 r.
Zie voor Vincent van Lérin: Vincent of Lerins, The Commonitories (Commonitoria),
Translated by Rudolph E. Morris, J.U.D., Marquette University, The Fathers of the Church, New
York: Fathers of the Church, Inc., 1949, 257-418.
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Catholicism available on-line 15 mei 2008, URL http://en.wikipedia.org/wiki/Catholicism.
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Folio 64 r.-v.
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Johannes 1:14, Matteüs 26: 26, Marcus 14:22, Lucas 22: 19, Johannes 6:53-58.
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Anne Hudson, “Which Wyche? The Framing of the Lollard Heretic and/or Saint”, en Peter
Biller, “Fingerprinting an Anonymous Description of the Waldensians”, Caterina Bruschi and
Peter Biller (eds.), Texts and the Repression of Medieval Heresy, Woodbridge, Suffolk, UK:
York Medieval Press; Rochester, NY: Boydell & Brewer, 2003, (York studies in medieval
theology,4), 163-207 en221-237.
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of Christus tijdens de eucharistie aanwezig was.601 Johannes Wyclif (+ 1330-1384) en zijn
volgelingen, de Lollards, wezen de Transsubstantiatie af. Zijn complete leer werd gepubliceerd in
The Truth of Sacred Scripture (De Veritate Sacrae Scripturae, 1376-1377).602 Wyclif schreef
omstreeks 1380 On the Eucharist, dat beschouwd kan worden als een filosofische aanval op de
Transsubstantiatie.603
William Tyndale (1494-1536), die in zijn traktaat The Obedience of a Christian Man de
Transsubstantiatie verwierp,604 leefde te laat om door Jacomijne gekend te zijn, maar haar
kopiïste kan op de hoogte zijn geweest. Dit zal zeker het geval geweest zijn met de ideeën van
Calvijn (1509-1564), die de aanwezigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn
niet erkende.605
Jezus is altijd bereid om onze vuile smetten met Zijn Heilig Bloed af te wassen
Jacomijne schreef: Soo ist wel recht dadt wij ons haesten naer al ons vermogen te comen voor
den edelen spigel ons oorspronckx daer wij uitgevloten sijn. Deze uitspraak is ontleend aan de
Bijbel: Genesis 1, 26 and Wijsheid 2, 23 waar het geschreven staat dat de mens geschapen is
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naar het beeld en de gelijkenis van God.606 Zij vervolgde, die altoos begeerende is af te wassen,
ons vlecken met sijn vers bloet. Dat hi in dit selve nu begeert inder selver vruchtbaerheit voor
ons te storten als hij ons dagelijkx offerts int Heilige Sacrament.
De cultus van het Kostbaar Bloed van Christus ontstond in de Kerk sinds de dertiende
eeuw. Vanaf deze tijd zien we verscheidene afbeeldingen van de bloedende gekruisigde, waarbij
engelen vroom het kostbare vocht dat uit zijn zijde spuit, opvangen, terwijl Maria Magdalena,
meestal gekleed in het rood, zijn voeten omklemd, terwijl zij haar mond drukt tegen het
vloeiende bloed. 607
Het gevolg hiervan was het ontstaan van legenden, geweven rond Bijbelse vermeldingen.
Dit was in het bijzonder het geval met:
De Queeste van de Heilige Graal. De kelk, die Joseph van Arimathea had gebruikte om
het bloed van Jezus’ wonden voor Zijn teraardebestelling op te vangen was ook de kelk van het
laatste avondmaal.608 Deze gebeurtenis werd onder meer afgebeeld + 1435 door de invloedrijke
Vlaamse schilder Rogier van der Weyden (1400-1464), die in Brussel werkzaam was. De
Kruisafname werd geschilderd voor de kerk van Notre Dame du Dehors en bevindt zich in het
606
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Museo del Prado in Madrid.609 De legende van de Heilige Graal kwam als gevolg van de
Kruistochten naar het Westen en voornamelijk bij de dissidente Albigenzen en Catharen.610
Legende van Longinus. Jacobus de Voragine (+ 1229-1298) schreef omstreeks 1260 the
Legenda Aurea.611 Volgens het werk doorstak de Romeinse Centurion Longinus, op bevel van
Landvoogd Pontius Pilatus, Christus met zijn lans. Door de wonderen na Christus’ dood en
vooral doordat hij van blindheid genezen werd bekeerde Longinus zich. Toen de gouverneur van
Cappadocia hem beval afgodsbeelden te aanbidden weigerde Longinus. Hoewel zijn tanden
werden uitgetrokken en zijn tong uitgerukt was, bleef Longinus in staat te spreken. Longinus
vernietigde de afgodsbeelden, terwijl de demonen zich nu in de gouverneur en zijn hovelingen
nestelden, zodat zij blind en buiten zinnen werden. Longinus zei tegen de gouverneur dat hij
alleen kon worden genezen door zijn [van Longinus] bloed als hij God bad om hem te genezen.
De gouverneur deed penitentie voor het ontzielde lichaam van Longinus en werd genezen.612
Visioen van Gregorius I. de Grote/ Ook in het visioen van Sint Paus Gregorius I de Grote
aan wie toen hij tijdens het opdragen van de mis in de Santa Croce in Rome aan het altaar stond,
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Christus als de Man van Smarten verscheen, omringd door de lijdenssymbolen.613 Het schilderij
Mis van Sint Gregorius de Grote werd omstreeks 1440 door een volgeling van Robert van
Campin (1375–444), die het origineel tussen 1410 en 1415 maakte, gekopieerd. Dit schilderij
bevindt zich tegenwoordig in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.614 De
Duitse graveur Israhel Van Meckenem der Jungere (1445-1503), wiens werk een ruime
verspreiding beleefde door de relatief lage prijzen, maakte een ets van de Mis van Sint Gregorius
de Grote. Dit werk bevindt zich nu in het Museum of Fine Arts in Boston.615
Het is niet zeker of de zusters in Facons bovengenoemde schilderijen of de ets gezien
hebben, maar het kan zijn dat zij de bezitters waren van of toegang hadden van één of meerdere
van de vijftiende eeuwse gebedenboeken, waarin de Mis van Sint Gregorius de Grote was
afgebeeld.616
Het valt niet te verwonderen dat in de Late Middeleeuwen op sommige plaatsen in de
Zuidelijke Nederlanden en daarbuiten het Heilige Bloed ter aanbidding was aanwezig.617 Dit was
in het bijzonder het geval in Brugge618 en plaatsen in de omgeving,619 maar ook in Antwerpen. Dit
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blijkt uit het volgende. Vanaf omstreeks 1380 vond in Boxtel een Heilig Bloedwonder plaats.
Een priester stootte per ongeluk een miskelk met witte wijn om, waarna op de corporale en het
altaarkleed rode vlekken overbleven. Tijdens de religieuze beroerten in de Nederlanden werden
deze relieken op het begijnhof van 's-Hertogenbosch verborgen. Na de verovering van ‘sHertogenbosch in 1629 door de legers van Frederik Hendrik, de stadhouder van de Noordelijke
Nederlanden, werden deze doeken overgebracht naar de abdij van Sint Michiel in Antwerpen,
waarmee Facons banden onderhield, en tenslotte in 1653 naar de kerk van Sint Katharina van het
nabij Antwerpen gelegen Hoogstraten.620 Deze plaats lag ook dicht bij de door de calvinisten
overheerste Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, zodat katholieke inwoners hiervan
in Hoogstraten een mogelijkheid tot aanbidding hadden.
Een wonder van onuitwasbaar bloed vond ook plaats in Facons, want de kopiïste,
Elisabeth Silvoorts, schreef over Jacomijne:
En besonder hadde sij een wonde omtrent haer herte daer liep dagelijkcx uut dunnen
etter half water en des vrijdaechs voor den noen schoon root bloet welck teecken sij ontfangen
hadde naer dat sij voor d’oordeel godts geweest was. Hoe sij meer met godt vereenicht was hoe
die wonde soeter reuck gaf.621 En als sij door menschelijcke cranckheijt haer ievers in ontginck
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soo wert sijt altijt aen dat teecken gewaer. En hoemen die doecken wies die daer op gelegen
hadden soo en costmen het bloet daer niet uut crijgen.622
Jacomijne deelde deze ervaring met betrekkelijk veel heiligen. In Italië waren er al 190
voorbeelden van zulk een genade,623 zoals Sint Januarius van Benevento, bisschop van Napels
(272-305)624 en Sint Laurentius van Rome (+ 258).625
De Mystieke Wijnpers
Toen vanaf de veertiende eeuw de Transsubstantiatie door sommige theologen en hun
volgelingen in twijfel werd getrokken werd in de vijftiende eeuw dit zuiverende bloed een
Leitmotiv, dat onder meer geïllustreerd werd in de Mystieke wijnpers.626 Twee Bijbelteksten uit
het Oude Testament stonden aan de wieg van deze devotie, namelijk Ik alleen heb de wijnpers
getreden en van de volken was er niemand bij Mij. In mijn woede heb Ik hen vertrapt, in mijn
toorn heb Ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat en heel mijn gewaad
heb Ik besmear,627 en […] De Hebreeërs drongen door in het dal Eskol en sneden daar een
wijnrank af met een druiventros, die zij met twee man aan een stok moesten dragen; bovendien
namen zij enige granaatappels en vijgen mee.628 De enorme druiventros, die zij meebrachten uit
Cana, werd gezien als een prefiguratie van het Lijden van Christus. In het Nieuwe Testament
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lezen we: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals
Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.629
Sint Augustinus combineerde deze teksten aldus: De eerste druiventros die in de wijnpers
werd geperst, was Christus. Nadat deze tros gedurende de Passie werd geperst, bleef dit een
[heilige] dronkenmakende kelk.630
In de middeleeuwen werd de afbeelding van de wijnpers, waaruit de wijn in een kelk
vloeide, ook gezien als de verbinding tussen de wijn en het bloed van Christus’ lijden. In de
vijftiende eeuw werd het thema van de Mystieke Wijnprijs niet langer alleen een metaforische
referentie naar het Lijden van Christ, maar werd het een Eucharistische afbeelding waarin soms
de hele Kerk, aards en hemels verenigd was.631
De zusters van Facons waren zeker ten tijde van de kopiïste op de hoogte van de
Mystieke Wijnpers. Op 7 oktober 1647, het feest van de Heilige Rozenkrans,· werd een door
Elisabeth van Couwerven gegeven kunstwerk, genoemd de Perse,632 namelijk Christus de
Mystieke Wijnpers, aan de trap bij de kloostergang opgehangen. Hiervoor moest 43 gulden
worden neergeteld.633
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Het is interessant om in dit hoofdstuk over het Heilige Sacrament nader in te gaan op de
relatie tussen de Mystieke Wijnpers en de Heilige Eucharistie. Sophia Beale is van mening dat de
oudste afbeelding van Christus de Mystieke Wijnpers, zich bevindt in de Romeinse kerk San
Constantia, die + 320 door Keizer Constantijn werd gebouwd. In het centrum van de dom zijn
rond de afbeelding van San Constantia, Constantijns naamheilige, de diverse stadia in mozaïek
aangebracht van het tot stand koming van wijn. Beale is van mening dat deze mozaïeken de basis
werden van de symbolische weergave van het Bloed van Christus tijdens de Eucharistie.634
Men geloofde in de Middeleeuwen dat het huis van Maria in Nazareth, waarin de
Annunciatie, die op 25 maart wordt gevierd, plaats had gevonden, op 10 december 1294 naar
Loretto in Italië was overgebracht. Dit zou dus zijn gebeurd zijn nadat de Kruisvaarders uit het
Heilige Land waren verdreven en de heilige plaatsen moeilijker voor bedevaartgangers
bereikbaar waren. Na het overbrengen van Maria’s woning werd Loretto een belangrijke
bedevaartsplaats. Deze pelgrimage beleefde een hoogtepunt in zeventiende eeuw.635
De ouders van Norbertus van Couwerven, Edward en Sara Haillie die belangrijke
weldoeners van Facons waren, maakten voor 1624636 een bedevaart naar het in Italië gelegen
Loretto. Hier baden zij tot de Heilige Maagd dat hun kinderen in de geestelijke stand zouden
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treden.637 Dit gebed werd verhoord. Het ligt in de lijn van de verwachting dat toen het echtpaar in
Italië was, zij ook Rome zullen hebben aangedaan. Mogelijk bezochten zij toen de San
Constantia, waar, zoals boven vermeld, zich mozaïeken van de Mystieke Wijnpers bevonden.
Moeder Sara kan haar dochter Elisabeth geïnspireerd hebben tot de schenking van het schilderij
van de Mystieke Wijnpers. Zeker is dit echter niet.
Op 26 juni 1652 betaalden Elisabeth en haar zuster Anna van Couwerven aan de
procurator 200 gulden opdat er dagelijks op bepaalde tijden een witte kaars, de kleur van de
zuiverheid, zou branden voor het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Loretto. Om deze kaars te
bekostigen, werd een rente van 7 gulden 4 stuivers van de stad Antwerpen gekocht.638 Het
branden van de kaars moest gebeuren gedurende de vroegmis en de litanie van Onze Lieve
Vrouwe van Loretto en evenzo tijdens het lof in de avond. Bovendien moest de kaars ook op
Onze Lieve Vrouwe Boodschap (25 maart) en op Pasen tijdens de hoogmis en al de getijden,
branden. Dit was volgens de wens van Sara Haillie, moeder van beide zusters, die 200 gulden
had geschonken.639 Haar devotie tot de heilige Maagd van Loretto werd op deze manier
voortgezet.
Conclusie
Als we het bovenstaande overdenken kunnen we zeggen dat Jacomijne zeker op de hoogte was
van de vroomheid van haar tijd en deze ook praktiseerde. In hoeverre haar kopiïste de praktijken
en opvattingen van de zeventiende eeuw invoegde kunnen we niet zeggen.
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3. F. Commentaar op de drie geloften
Inleiding
Voordat we aandacht schenken aan de drie geloften waarover Jacomijne, volgens haar kopiiste,
Elisabeth Silvoorts, schreef moeten we aandacht schenken aan het gebruik ervan en het ontstaan
van deze plechtige eden.
Deze geloften zijn tegenwoordig in gebruik bij religieuze orders of congregaties, waarvan
de (mannelijke en vrouwelijke) leden in publiek of in de gemeenschap de geloften van armoede,
kuisheid en gehoorzaamheid aan de overste afleggen. Zulk een abt(dis) of prior(in) wordt of van
autoriteiten van buiten de kloostergemeenschap benoemd of door de (stemhebbende) leden van
deze gemeenschap gekozen. De leden van de gemeenschap, kloosterlingen genaamd, volgen een
gemeenschappelijke levenswijze, waarbij ze zich, behalve met gebed en meditatie, bezig houden
met bijvoorbeeld ziekenzorg, onderwijs, missie en prediking.
Hoewel de joodse Essenen in gemeenschap leefden, er wordt aangenomen dat de basis
voor het christelijk gemeenschappelijk leven gelegd werd door de Woestijnvaders en -moeders.
Deze levensstijl werd verwoord in het Leven van Antonius door Sint Athanasius (+ 298-373).
Men wilde Christus’ voorbeeld volgen in eenzaamheid, ver van de zondige wereld, waar het
Romeinse centrale gezag meer en meer afkalfde, en ascese.
Na het Edict van Milaan van Keizer Constantijn, waarbij in 313 het christendom als
legitieme godsdienst van het Romeinse Rijk erkend werd, verving men martelaarschap als
gevolg van vervolging door ascese. Dit betekende het niet hebben van sexueel verkeer, soberheid
en het afzien van het stichten van een gezin. Het feit dat meer gemeenschappen voor mannen dan
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voor vrouwen ontstonden kan mede verklaard worden voor de positieve sex ratio voor leden van
het mannelijke geslacht.
In de vierde eeuw waren belangrijke propagandisten voor ascese en als zodanig zelf
kloosters stichten. Dit waren Sint Jerome in Jeruzalem, Sint Ambrosius in Milaan en Martinus
van Tours in Midden Frankrijk, terwijl in Zuid Frankrijk, op twee eilandjes voor de kust van
Cannes, Bisschop Honorables in 410 het zelfde deed in het klooster Lérins.
De Noordafrikaan Augustinus van Hippo gaf spirituele raadgevingen en aanbevelingen
voor de organisatie voor het groeiende aantal kloosters. Hij legde de nadruk op
gemeenschappelijk bezit, het gedurende verschillende tijdstippen per dag bidden in
gemeenschap, eenvoud in voeding en kleding, ongehuwd zijn en gehoorzaamheid.
Deze aanbevelingen werden + 530 verder vormgegeven in de Regel van Sint Benedictus
van Nursia (480-547). Hier kwam de nadruk te liggen op een gelijke verdeling in tijd van gebed,
rust en handenarbeid. De Regel bevatte strenge waarschuwingen tegen de trots en privileges van
priesters. Bovendien mochten de monniken slechts in uitzonderingsgevallen het klooster
verlaten. In deze tijd waren kloosters vaak toevluchtoorden in een gevaarlijke omgeving met
dieven en ander gespuis. Pas in de negende eeuw kwam hier verandering in en werden vrijwel
alle benedictijner monniken tot priester gewijd, wat een radicale wijziging van de
oorspronkelijke Regel betekende.
Chrodegang van Metz (+ 766) hervormde de reguliere kanunniken door de Regel van
Sint Augustinus van Hippo aan te nemen en dit werd door een pauselijke toestemming in 1059
en 1063 bevestigd. Een ander soort kanunniken waren de Norbertijnen, die in 1120 door Sint
Norbertus van Prémontré (+ 1134) gesticht werden. Deze kanunniken vormden
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priestergemeenschappen, die in gemeenschappen leefden en verbonden waren aan een kathedrale
kerk onder een bisschop. Zij hielden zich bezig met prediken en de bestrijding van ketterij, dat in
de groeiende steden welig tierde. Uit de aard der zaak moesten de kanunniken hun gemeenschap
van tijd tot tijd verlaten. Om deze reden waren zij aantrekkelijk voor (mannelijke en
vrouwelijke) leden van de Moderne Devotie.
De Spaanse reguliere kanunnik Sint Dominicus de Guzmann (+ 1170-1221) en
Franciscus van Assisi (1181/82-1226) stichtten de bedelorden, die voornamelijk in de steden
werkten, en niet gebonden waren om op één plaats te verblijven. Dat naast het onderhouden van
armoede, kuisheid benadrukt werd, kan komen omdat in de steden de sexuele verleidingen en
mogelijkheden veel groter waren dan op het platteland.640 De kuisheid werd in het bijzonder ook
benadrukt door Paus Gregorius IX (1227-1241), die in 1233 met de bul Gloriam Virginalem de
begijnen sanctioneerde.641
Het laat zich denken dat een religieuze of seculaire gemeenschap niet kan functioneren
wanneer de leden zich niet onderwerpen aan het gezag van de oversten of de regering.
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Het eigenlijke traktaat
Volgens Elisabeth Silvoorts werd het traktaat over de drie geloften van religieuzen ook door
Jacomijne Costers geschreven. Eerst komt Christus aan het woord.642 Wees dus volmaakt, zoals
jullie hemelse Vader volmaakt is.643 Volgens Jacomijne bestaat die volmaaktheid uit twee zaken:
ten eerste, God boven alles lief hebben en onze medemens als ons zelf. Zoals Christus het
verwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand.644 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.645 Behandel anderen dus
steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.646
Of anders gezegd: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.647 En onze zon laten
schijnen op een ieder, dat is op vrienden en vijanden.648 Dit moet met de Bijbel in gedachten
overdacht worden: En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen
dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over
goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.649
Er zijn er weinigen die het woord van God horen en nog minder die dat onthouden en in
het allerminst die dat beleven. Maar diegenen die het woord van God horen, onthouden en
beleven, in diegenen komt God en Hij slaat zijn woning op in die mens en verlost hem van al zijn
vijanden.650 Deze tekst komt als zodanig niet in de Bijbel voor, maar mogelijk maakte Jacomijne
een compilatie van de volgende teksten: ‘Inderdaad,’ zei Hij, ‘gelukkig zij die het woord van
642
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God horen en het bewaren’651 en Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Als iemand Mij liefheeft, zal Hij
mijn woord ter harte nemen; dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen We bij hem ons
verblijf gaan houden.652
Drie zonden voor hen in het vagevuur
Er zijn drie dagelijkse zonden voor hen, die in het vagevuur branden. De eerste zonde brandt als
hout, het tweede als hooi en de derde als stro. Jacomijne ontleende dit beeld aan de eerste brief
aan de Korintiërs: Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en
edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op
de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht.
Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij
worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter
worden gered, maar door het vuur heen.653
1) Hout. Degenen die branden als hout zijn zij, die bewust zondigen, terwijl ze de gevolgen weten
van hun overtredingen in woorden, werk en gedachten.
2) Hooi. Degenen die branden als hooi zijn zij, die zondigen uit onwetendheid en soms menen dat
zij overtredingen begaan ter ere Gods.
3) Stro. Degenen die branden als stro zijn zij, die anderen volgen en gemakkelijk verleid worden
door praatjes.654

Men moet dagelijkse zonden en doodzonden vermijden
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Men moet niet alleen doodzonden, maar ook dagelijkse zonden vermijden om daardoor God niet
boos te maken. In de eerste brief van Johannes vinden we de zonden opgesomd die leiden tot de
dood: Als iemand zijn broeder een zonde ziet doen die niet tot de dood voert, moet hij voor zijn
broeder bidden, en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen: als zijn zonde hem niet doodt.
Want er is een zonde die tot de dood voert; hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet.
Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood.655 Johannes de
Evangelist maakte niet duidelijk welke zonde hij bedoelde, maar waarschijnlijk gaat het hierom
dat men zich definitief van God afkeert.656 Onder dagelijkse zonden worden verstaan: Kleine
overtredingen van Gods wet.657 Dit geldt in het bijzonder voor de leden van de geestelijke stand,·
want de Bijbel zegt: maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen
heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig,’658 en Ik ben de
Heer, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinig je keel
niet met dieren die op de grond rondkruipen. Ik ben de Heer, die jullie uit Egypte heeft geleid om
jullie God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig,659 en Zeg tegen de gemeenschap van Israël:
Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig.660 Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf
heilig, want ik ben de Heer, jullie God.661

Twaalf punten zijn noodzakelijk om tot heiligheid te komen
Jacomijne verwoordde de twaalf punten aldus:
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1) Dat eerste een verloochenen allen dies dat daer is tegen de gewarige armoede en geen
om die minne christi wat gebreckx te lijden oock somtijts in nootsaeckelijcke dingen op
dat wij mogen comen inden hemel daer geen gebreck en is maer alle dingen
overvloedich.662 Mogelijk kan De brief aan de Filippenzen als achtergrond gediend
hebben.663
2) Dat 2 punt is dat wij ons getijden met aendacht sullen betalen.664 Dit voorschrift werd voor het
eerst geformuleerd in de Benedictijner Regel,665 maar werd later door andere
kloostergemeenschappen nagevolgd.

3) Dat derde punt is in als datment ons heet of gebiet te doen dat wij dan altijt seggen
minnelijck ick salt geern doen mater oft suster.666 Dit werd ontleend uit Thomas a
Kempis, De Navolging van Christus.667
4) Dat vierde dat wij ons in allen de goede wercken die wij doen meer sullen
verootmoedigen dan verhooveerdigen en godt die alleen toe schrijven want sonder de
gratie godts en vermogen wij de alderminste deucht niet te werck te stellen.668 Dit is
volgens de Regel van Sint Benedictus.669
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5) Dat 5 punt uut susterlijcke minne te weenen voor die sonden van onsen even mensch.670
6) Dat 6 punt is in alle tegenheit die op ons mach comen geestelijck oft lichamelijck altijt te
vreden sijn en gedoochsaem sijn in alles.671 Dit is waarschijnlijk genomen uit Thomas a
Kempis, De Navolging van Christus.672
7) Dat 7 punt is dat wij sullen bidden sonder onderlaet.673 Dit is volgens De eerste brief aan
de Tessalonicenzen.674
8) Dat 8 punt is geern te vergeven die ons misdoen hebben sonder eenich herdencken van
dat ons misdaen is.675 Dit komt in verschillende Bijbelplaatsen voor: en vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons.676
9) Dat negenste punt is dat wij alle oorsaekcen der sonden sullen schouwen want met
dootsonden soo cruijftmen onsen lieve heer weder.677 Dit is overeenkomstig met een tekst
uit De brief aan de Hebreeën, waar vermeld is: en na dit alles afvallig zijn geworden,
kunnen zij onmogelijk weer tot inkeer worden gebracht; want zij slaan de Zoon van God
opnieuw aan het kruis en geven hem prijs aan bespotting.678 Dit komt ook voor in de
aprocrife handelingen van Petrus, die toen hij uit Rome vluchtte Christus tegenkwam, die
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zei Eo Roman iterum crucifigi (Ik keer terug naar Rome om opnieuw gekruisigd te
worden).679
10) Dat 10 punt dat wij ons ooren en onsen mont en ons ander sinnen met groote
neersticheijt sullen bewaren ons vensterenen ons deuren wel gesloten houden van ons vijf
sinnen.680 Dit is volgens Thomas a Kempis, De Navolging van Christus.681
11) Dat 11 punt is hoe dattet ons in dit leven gaet siekc oft gesont in voorspoet altijt in alles
verduldich te zijn.682 Dit werd vermoedelijk geïnspireerd op De brief aan de Romeinen683
en de De eerste brief aan Petrus.684
12) Dat 12 punt is dat wij altijt de doot sullen begeeren om met onsen lieven bruijdegom
vereenicht te zijn.685 Dit komt uit De Brief aan de Filippenzen.686
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1) Dat eerste punt is dat wij puntuelijck sullen onderhouden die geboden godts die een
igelijck schuldig te houden op zijn sielen verdommenis687. Dit kan genomen zijn uit De
Eerste brief van Johannes.688
2) Dat 2 is dat wij moeten leven naer die 12 raden der heiliger evangelien.689
3) Dat 3 is dat wij moeten houden dat wij belooft hebben dat sijn ons 3 beloften.690 Deze
geloften komen hier onder aan de orde.
4) Dat 4 is dat wij hem dienen sullen om dat hijt weerdich is en sijn wort geern hooren en
daer naer doen.691 Dit is volgens het Evangelie van Lucas.692
Bij dergelijke punten om tot volkomenheid te geraken staat God centraal. We moeten Zijn
geboden precies onderhouden, Hem waardig dienen en Hem alle eer geven.
De drie geloften van de religieuzen
1) Reinheid. De gelofte van kuisheid moet altijd onderhouden worden, niet alleen
lichamelijk maar ook geestelijk. Zonder zuiverheid kunnen wij onze Bruidegom niet
behagen. Jacomijne citeert de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden.
2) Armoede. Een bruid van Christus moet zich sieren met deugden. Je hebt geen
bevoegdheid om maar iets ter waarde van een mite693 weg te geven. In de gemeenschap
mag niemand iets meer hebben als de anderen en als dat het geval is moet zij dat uitdelen,

687

Folio 84 v.
De eerste brief van Johannes 4, 3: God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden, en
zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden.
689
Folio 85 r.
690
Folio 85 r.
691
Folio 85 r.
692
Lucas 8, 21 Hij antwoordde hun: ‘Mijn moeder en mijn broers zijn zij die het woord van God
horen en doen.
693
Benaming van een zeer kleine koperen munt (WNT sub voce mite).

688

533

zoals dat bij de minderbroeders, die hun muskaatnoten delen, het geval is.694 Jacomijne
geeft hier een voorbeeld van het armoede-ideaal bij de franciscanen.695 Muskaatnoten en
foelie, beide een product van de nootmuskaatboom, waren erg gewild in Europa in de
Middeleeuwen. Zij dienden als smaakversterker en werden ingezet tegen waterzucht,
diarree, huiduitslag en slechte adem.696
3)

Gehoorzaamheid. Iemand, die tot de geestelijke stand behoort zal niets doen in woorden
en werken waarvan hij weet dat het tegen de wil van de overste is.697

Deze geloften zijn in het begin van dit hoofstuk uitvoerig behandeld.
De verplichtingen van de overste
Een godvrezende herder zal zijn schapen ook goed hoeden, liefhebben en voeden met
goddelijke onderwijzingen. Een overste moet het voorbeeld volgen van Jezus temidden van
zijn volgelingen en in het bijzonder simonie vermijden.698 Jacomijne hadde gevolgen van
simonie in Facons met eigen ogen waargenomen.699
Conclusie
Jacomijne besteedde, wat te verwachten was, veel aandacht aan zonden. De drie zonden voor
hen, die in het vagevuur branden, waren: Zij die bewust zondigden, zij die zondigden uit
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onwetendheid en zij die zondigden omdat ze door anderen verleid werden. Niet alleen
doodzonden, maar ook dagelijkse zonden moeten vermeden worden.
De twaalf punten, die Jacomijne vermeldde om tot heiligheid te komen, zijn ontleende uit
Bijbel, de Regel van Sint Benedictus en Thomas a Kempis, De Navolging van Christus.
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3. G. Commentaar op Johannes de Evangelist
De kopiïste, Elisabeth Silvoorts, vertelt dat Jacomijne Costers dit traktaat schreef ter ere van haar
patroon Johannes de Evangelist. Zij riep Sint Johannes, behalve Maria, aan toen zij door de
duivels naar Christus de rechtvaardige rechter gevoerd werd.700
Jacomijne gebruikt niet alleen de traditionele bronnen, die in de Heilige Schrift vermeld
zijn, maar ook legenden die voor de moderne lezer minder toegankelijke zijn. Zij ging ervan uit,
net als haar tijdgenoten dat de Johannes van het vierde Evangelie, de drie brieven en de
Openbaring één en de zelfde persoon waren. Dit wordt tegenwoordig door de geleerden unaniem
in twijfel getrokken.
Het is bepaald onaannemelijk dat Jacomijne door haar genoemde feiten verzon en er is
naar gestreefd om na te gaan waaruit zij haar kennis putte.
De zeven punten waarop Jacomijne’s verhaal over Johannes de Evangelist afwijkt van het
vermelde in de Bijbel
De zeven punten waar Jacomijne niet-Bijbels toegevoegde (latere) gegevens verstrekt zijn:
•

Johannes is altijd maagd gebleven.

•

De vermelding van de broers van Joseph bij het Laatste Avondmaal en de vergelijking
van Benjamin met Johannes de Evangelist.

•

De vergelijking van Johannes de Evangelist met een adelaar.

•

De vermelding van de vier soorten van lijden die Johannes onderging ten tijde van
Keizer Domitianus.

700

•

Johannes was de bruidegom tijdens de bruiloft van Cana

•

De vermelding dat Johannes ongeveer 100 jaar oud werd.

Folio 7 v.-8 r.
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•

De legende toen Johannes op het punt stond de wereld te verlaten het licht van Christus
uit de hemel kwam om hem naar de hemel te voeren. Hierna bleef niets anders in zijn
graf over dan manna.

10.

Johannes is altijd maagd gebleven

Jacomijne schreef: Joannes is gebleven in sijn maechdelijcke suijverheijt en hier mede ginck
hij de ander apostelen te boven.701
Verschillende schrijvers uit de vierde tot de vijfde eeuw benadrukten de maagdelijkheid van
Sint Johannes de Evangelist.
1. Tertulianus (+ 160-+ 230) vermelde het volgende over kuisheid met betrekking tot
Johannes de Evangelist: Sed et Ioannes, monens sic nos incedere debere quemadmodum
et Dominus, utique etiam secundum sanctitatem carnis admonuit incedere. Adeo
manifestius: Et omnis, inquit, qui spem istam in illo habet castificat se, sicut et ipse
castus est. Nam et alibi: Estote sancti, sicut et ille sanctus fuit. Scilicet carne. De spiritu
enim non dixisset, quia spiritus ultro sanctus agnoscitur.702 Dit luidt in de vertaling:
En Johannes, die ons ook vermaande dat wij op dezelfde manier behoren te handelen als
de Heer, is zeker vermaning ons om te handelen als de heiligheid van het vlees.
Inderdaad hij zegt dit nog duidelijker: En iedereen, die hoop heeft om zich te heiligen
[zoals] hij heilig is; en op een andere plek [zegt hij] Gij moet heilig zijn, zoals hij ook
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heilig was – dat wil zeggen, in het vlees. Hij kon niet bedoeld hebben “in de geest”,
omdat iedereen weet, zonder het gezegd te zijn, dat de geest rein is.703
2. Sint Johannes Chrysostomos (+ 347-407) stelde Patriarcha Abraham et uxorem habuit,
et liberos, et opes, et greges, et armenta ; ac post ea omnia Joannes cum Baptista, cum
Evangelista, uterque virgo, et Paulus atque Petrus continentia illustres, in ejus sinum
venire optant.704 Dit luidt in de vertaling: De aartsvader Abraham had een vrouw,
kinderen, bezittingen, kuddes met groot en klein vee; en toch, desondanks dit alles,
Johannes de Doper, Johannes de Evangelist, die beiden maagd waren, en Paulus en
Petrus, schitterend door hun onthouding, baden om in de boezem van Abraham te
vertrekken.
3. Sint Epiphanius van Salamis, bisschop van Constantia op Cyprus (+ 310-320-403), schreef dat
Johannes, zijn broer Jacobus en Jacobus de Mindere alle drie als maagd leefden. 705

4. Sint Aurelius Ambrosius, bisschop van Milaan (+ 337- 397), vermeldde: In navi etiam
una omnibus discipulis positis, Jesus stabat in litore (Joan. XXI, 7) caeteris autem non
cognoscentibus eum. Joannes prior agnovit, et dixit: Dominus est. Decebat revera, et
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satis congruum erat, ut virginitas virginale prius agnosceret corpus. Idem ergo erat et
non idem ab omnibus videbatur.706
Dit luidt in de vertaling: Jezus stond aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het
Jezus was. Johannes herkende hem als eerste en zei: Het is de Heer. Het was, in feite,
genoeg gepast, dat maagdelijkheid als eerste de maagdelijke person herkende. Daarom
was het dat Hij niet aan de anderen verscheen.
5. Sint Hiëronymus (347-420) vermeldde: Et tamen Joannes unus ex discipulis, qui minimus
traditur fuisse inter Apostolos,… virgo permansit, et ideo plus amatur a Domino, et
recumbit super pectus Jesu.707 Dit luidt in de vertaling: Desondanks Johannes, die de
Jongste van de apostels was, een maagd bleef toen hij Christenheid omarmde en daarom
was hij de meest geliefde van onze Heer en op de borst van Jezus lag.
6. Sint Augustinus van Hippo gaf een soortgelijke vermelding door te schrijven: Sunt qui
senserint, et hi quidem non contemptibiles sacri eloquii tractatores, a Christo Joannem
apostolum propterea plus amatum, quod neque uxorem duxerit, et ab ineunte pueritia
castissimus vixerit.708 Dit luidt in het Nederlands: Er zijn degenen, die van mening waren
en deze zijn zeker niet de onaanzienlijkste uitleggers van de Heilige Schrift, dat de
Apostel Johannes meer geliefd was door Christus, omdat hij geen vrouw tot zich nam en
leefde het meest kuis van het begin van zijn kindertijd.
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Migne, P.L., 17, S. Ambrosius, Opera Omnia, Paris: J.P. Migne, 1879, De Trinitate, alias in
Symbolum Apostolorum, Tractatus, column 538-576, caput 30, column 572.
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Migne, P.L. 23, Hieronymus Stridonensis: S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri
Adversus Jovinianum, Libri Duo, Liber unus, caput 26, column 216.
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Migne, P.L, 36, Opera Omnia Augustini Hipponensis, In Joannis Evangelium Tractatus
CXXIV, caput 7; John W. Retting, St. Augustine. Tractates on the gospel of John 112-24.
Tractates on the First Epistle of John, translated by -, Washington, D.C.: The Catholic
University of America Press, 1995 (The Fathers of the Church. A New Translation), Tractate
124, caput 7.
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7. Sint Paulinus van Nola, ook genoemd Pontificus Meropius Anicius Paulinus, was een
tijdgenoot van Augustinus. Hij werd + 354 in Bordeaux geboren en stierf in Nola bij
Napels. Hij was een Romeins senator, die zich in 394 bekeerde tot streng monastiek
leven. Hij werd later bisschop van Nola in 410 en stierf daar in 431. Hij schreef in zijn
vijftigste brief aan Augustinus: et ex discipulis suis adolescentiorem eligit, ut
convenienter adsignet virgini apostolo virginem matrem,709 dit luidt in de vertaling: …
Hij [Jezus] verkoos een jongere man van zijnen discipeln, om zijn maagdelijke moeder
aan een maagdelijke apostel toevertrouwen.710 Dit was waarschijnlijk ontleend aan
Ambrosius.711 De maagdelijkheid van Johannes de Evangelist werd ook in de
middeleeuwen benadrukt.
Als we het bovenstaande overzien moeten we aannemen dat Jacomijne een duidelijke kennis
bezat van de Traditie. Het onttrekt zich echter aan onze waarneming van welke schrijvers zij
direct of indirect kennis had. Zij kan zeker beïnvloed zijn door de Legenda Aurea van de hand
van de dominicaan Jacobus de Voragine (+ 1229-1298),712 waar Johannes’ maagdelijkheid ter
sprake kwam. Een exemplaar van dit werk was in de bibliotheek van de priesters van het
klooster, ten tijde van Jacomijne, aanwezig. Dit boek was in 1486 door de visitator, de Prior van
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Wilhelm August Hartel, (ed.), Epistulae, Vindobonae: Verlag der österreichischen Akademie
der Wissenschaften, 1999 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, v. 30), epistula L,
caput 17, 420-421.
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Patrick Gerard, Letters of St. Paulinus of Nola. Translated and annotated by -,Westminster,
Md., Newmann Press/London: Longmans, Green and Co, 1967, volume 2 (Ancient Christian
writers. The works of the Fathers in translation, no. 36.), 289-290.
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Peter Dückers, Ambrosius, De virginibus = Über die Jungfrauen; Parallel Title: Über die
Jungfrauen, übersetzt und eingeleitet von Turnhout: Brepols, 2009 (Fontes Christiani.
Zweisprachige Neuausgabe christlicher Quellentexte aus Altertum und Mittelalter. In Auftrag
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Granger Ryan and Helmut Ripperger. (translator and adaptor), The golden legend of Jacobus
de Voragine, London/New York. enz./Longmans, Green and Co., 1941) (Based on the Latin
edition of Graesse, published in Leipzig in 1850), 363.
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Corsendonk, Johannes van der Molen, als studiemateriaal voor de kloosterbibliotheek van
Facons geschonken.713 Het is waarschijnlijk dat de priesters Jacobus de Voragine’s werk voor
hun preken en/of religieuze instructies gebruikt hebben.
Jacomijne kan ook toegang gehad hebben tot een vertaling in het Nederlands waarvan er
in de vijftiende eeuw verschillende in Antwerpen of elders het licht zagen.714 Voor deze
dissertatie is gebruik gemaakt van een moderne uitgave.715
11.

De vermelding van de broers van Joseph bij het Laatste Avondmaal en de
vergelijking van Benjamin met Johannes de Evangelist
Jacomijne schreef: S. joannes rusten in jesus schoot op jesus borst op jeus herte ende wat
wonder ist dat hij saechtelijk rust die sijn oorkussen maeckt van dier glorioser borst daer
alle wijsheden en consten in besloten sijn. In deser maeltijt oft avontmael sijn droncken
gewoorden Joseps broeders met hem doen sij droncken van dien costelijcken wijn uut de
vaten die door sijn genade sanderdaechs souden uutgestort woorden ten vijf plaetsen daer
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Sectie 1.D. De geschiedenis van het klooster Facons met de nadruk op de vijftiende eeuw,
noot 18.
714
Jacobus de Voragine [Passionael: Winter-ende Somerstuc.] Legenda aurea sanctorum, sive
Lombardica historia, Gouda: Gerard Leeu, 1478. Dit werd herdrukt als: Passionael geheyten in
Latyn Aurea legenda. Wynter- en Somerstuc/ Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica
historia, Gouda: Gheraert Leeu, 1480. Passionael, winter- ende somerstuc.
Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia, Utrecht:
Johan Veldener, 12 september. 1480. [Passionael, Winter-ende
Somerstuc.] Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia.
Delft: Jacob Jacobszoon van der Meer, 1 maart 1487. Passionael
of gulden legende. Vten latijne in duytsche getranslateert.
Winterstuck. Somerstuck. Legenda aurea sanctorum, sive
Lombardica historia, Delf in Hollant: Christiaen Snellaert,
1489. Passionael, Winter- ende Somerstuc. Legenda aurea
sanctorum, sive Lombardica historia. Delft: Hendrick Eckert,
1499-1500.
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Jacobus de Voragine, The Golden Legend. Readings on the Saints, translated by William
Granger Ryan, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993, volume I, 50-55.
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noot mensch uut en had gedroncken.716 (Hier vergelijkt Jacomijne Jozefs broeders met de
discipelen.)
De vijf wonden van Christus
Het uitstorten van Jezus’ bloed op vijf plaatsen is een verwijzing naar Zijn vijf wonden. Eén of
meer van de volgende devote werken kan Jacomijne mogelijk gekend hebben:
•Getijdenboek Soror Agatha Francisci van Leyden, “Vijf Wonden van Christus (Passie
Gebeden)”; 717
•Getijdenboek, “Gebed tot de vijf wonden van Christus, van Sint Bernardus”;718
• Van die heilige vijf wonden ons liefs Heren. Een devoet boexken van die heilige vijf wonden
ons liefs Heeren;719
•Devote ghebeden van die vijf wonden ons heren Jhesu.720
De heilige dronkenschap
Jacomijne schreef: Die inde taveernen droncken worden die sommige die beginnen onsinnich
te woorden de ander te kijven dander te vechten de vierde te slapen. Soo ist oock geschiet
daer Jesus sijnen wijn getapt heeft.721 Jacomijne vermeldt dat de Apostelen tijdens het Laatste
Avondmaal dronken werden van de wijn van zijn kostbaar lichaam. In de Middeleeuwen had
men een groot geloof in de “heilige dronkenschap”, zoals vermeld werd bij Johannes
Ruusbroec.722 Mogelijk werd dit ook ontleend aan het Hooglied.723
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Folio 89 v. Jacomijne gaf een compilatie van de volgende teksten: Matteüs 26,27-28, Marcus
14,23-24, Marcus 14,23-24. en Lucas 22,20.
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Noordelijke Nederlanden (Utrecht?), + 1435-1460, fol. 121 v.
718
Oostelijk deel van de Noordelijke Nederlanden + 1490-1510, fol. 186 v.-196 v.
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Amsterdam: Hugo Jansz. van Woerden, + 1506.
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Gebedenboek; (Noordelijke Nederlanden (oostelijk deel?), + 1500-+ 1525.
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Folio 89 r.
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Ute sinen wonden vloeyt ons balsame ende wijn; die edele roke ende smaec doet de minnende
dronken sijn. “Een Spieghel der Eeuwiger Salicheit”, G. de Baere (ed.), Jan van Ruusbroec,
542

Benjamin de voorafschaduwing van Johannes de Evangelist
Benjamin werd beschouwd als de voorafschaduwing in het Oude Testament van Johannes,
getuige de tekst: Over Benjamin zei hij (Mozes): ‘De beminde van de Heer woont veilig, Hij
beschermt hem iedere dag, hij woont tussen zijn heuvels.’724 Zowel Benjamin als Johannes de
Evangelist werden beschouwd als de “beminde van de Heer”.725
De beker waaruit Joseph gewoon was te drinken en te profeteren wordt in Benjamins zak
gestopt: Hier wort heijmelijck in Beniamins sack gesteken die gulden schael daer Joseph uut
plach te drincken en te propheteren. Dit is de schael van het heijlig evangelium d’welck den
uutvercoren apostel Joannes gesogen heeft uut Christus borst daer alle geloovige sielen uut
nemen geloof kennisse en minne tot godt. 726
Ambrosius maakte de typologische vergelijking met Josef, die de beker liet verbergen in
de zak van Benjamin met Christus, die aan Paulus bijzondere gaven schonk: (Christus) non

Opera Omnia, Tomus 8, Turnhout: Brepols Publishers, 2001, 191- 413, aldaar 265, regel 714715.
Ute deser welden comt gheestelijcke dronckenheit. Gheestelijcke dronckenheit es, dat de mensch
meere ghevoelecs smaecs ende welheiden ontfeet dan sine herte ochte sine ghelost begheren
ochten[, n] ghevaten mach. Gheestelijcke dronckenheit maect inden mensche menighe vremde
maniere. Ute deser welden comt gheestelijcke dronckenheit. Gheestelijcke dronckenheit es, dat
de mensch meere ghevoelecs smaecs ende welheiden ontfeet dan sine herte ochte sine ghelost
begheren ochten[, n] ghevaten mach. Gheestelijcke dronckenheit maect inden mensche menighe
vremde maniere. “Die Geestelike Brulocht”, J. Alaert (ed.), Jan van Ruusbroec, Opera Omnia,
Tielt: Lannoo en Turnhout: Brepols, 1987, 149-601, aldaar 329, regel 395-399. Zie ook: Willem
Hendrik Beuken, Heilige Dronkenschap. Jan van Ruusbroec, de godschouwer van het
Soniënbos, Arnhem: Van Loghum Slaterus 1951.
723
Zie Handschrift Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I G7, cat. Nr. 547, op papier (c. 1450),
afkomstig uit Delft: Paraphrase van cap. I–III: 11 van het Hooglied. Zie Cornelis Adrianus
Maria Schepers, Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa
Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies, I, Voorbereiding (S.l.: s.n., 1999),
242-243.
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Deuteronomium 33,12.
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Rijmbijbel 3185-3188.
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Folio 89 r.-90 v. Dit ontleende Jacomijne aan Genesis 44,1-4.
543

omnibus tamen donat omnia, tricitum multis datur, scyphum uni, qui profetico et sacerdotali
donatur munere.727
12.

De vergelijking van Johannes de Evangelist met een adelaar

Jacomijne schreef: Al ist dat d’ander apostelen en oock alle heijlige herten godt comtempleren
nochtans soo is desen hoogen godt schouwenden vrint godts verleent sonderlinge gaven van
contemplatien en van te begrijpen die afgrondige diepheijt en hoocheijt godts. En daerom is hij
met recht geleken bij den arent die sonder hinder sijn oogen slaet int claerste schijnsel der
sonnen.728 Jacomijne ontleende symboliek van adelaar aan de vergelijking in Ezechiel729 en de
Openbaring van Johannes.730
In de Vroeg Christelijke kunst werd Johannes de Evangelist afgebeeld als een adelaar om
de hoogten waarnaar hij opreist bij het schrijven van zijn evangelie. Een dergelijke afbeelding is
bijvoorbeeld te vinden in het Mausoleum van Keizerin Galla Placidia (392-450), dat in 425 in
Ravenna voltooid werd.731 De adelaar als symbool van Johannes de Evangelist is in de San Vitale
in Ravenna aanwezig in mozaïek, dat links aangebracht is op de boog van het presbyterium.
Deze kerk werd in 547 afgebouwd.732 De eerste Christelijke schrijver, die de adelaar in verband
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Van Willigen, O.C., 37 vermeldt onder noot 67 AMBR Ios, 11.63
Folio 91 v.
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Patrizia Angiolini Martinelli, Il mausoleo di Galla Placidia a Ravenna/The Mausoleum of
Galla Placidia, Ravenna, Clementina Rizzardi (ed.), Modena: F.C. Panini, 1996, 192, afbeelding
84.
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bracht met een Evangelist, was waarschijnlijk Irenaeus van Lyon (+ 115-+ 202). Hij verbond
echter de adelaar met de Evangelist Marcus.733
Augustinus gaf er een meer theologische verdieping aan, want hij vergeleek Johannes de
Evangelist met een adelaar: “In vier evangelies, of belangrijker vier boeken van een evangelie,
de heilige Johannes Apostel, is niet onverdiend wegens spirituele intelligentie met een adelaar
vergeleken, hoger en veel sublimer gaat zijn prediking dan de andere drie; en hij wil door zijn
verheffing ook ons hart stimuleren.”734
Hieronymus volgde dezelfde gedachtegang van Augustinus, toen hij schreef: Joannes
vero noster quasi aquila ad superna volat, et ad ipsum Patrem pervenit, dicens: In principio erat
Verbum, enz.735 (Onze Johannes vliegt als een adelaar naar de hemelse sferen en dringt door tot
de Vader zelf, terwijl hij zegt: In het begin was het woord, enz.)
Jacomijne was waarschijnlijk op de hoogte van deze vergelijking, maar het valt niet te
zeggen waar zij het ontleende.
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Alexander Roberts and James Donaldson (eds.), Ante-Nicene Fathers, 1., Peabody, Mass:
Hendrickson Publishers, 1994, 428-429. Zie hiervoor ook: http://www.newadvent.org/
fathers/0103311.htm.
734
In quatuor Evangeliis, vel potius quatuor libris unius Evangelii, sanctus Joannes apostolus,
non immerita secundum intelligentiam spiritualem aquilae comparatus, altius multoque
sublimius aliis tribus erexit praedicationem suam; et in ejus erectione etiam corda nostra erigi
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S. Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbtteri, P.L. J.P. Migne, 23, Adversus Jovianianum.
Libri duo, Liber primus, 26, kolom 259.
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13.

De vermelding van de vier soorten van lijden die Johannes onderging ten tijde van
Keizer Domitianus.

Jacomijne schreef: En dit cruijs heeft vier canten of 4 hoecken. Den eersten is persecutie die hij
leet al tot Traiannus tijt die keijser wert na Domicianum.736
Domitianus, die tussen 81 en 98 regeerde, vervolgde niet alleen de Christenen, maar ook
vooraanstaande leden van het Huis van David, waaruit Jezus stamde.737 Domitianus’ opvolger
Trajanus (98-117) is de eerste, die de Christenen in een zekere bescherming nam. Hij
antwoordde Plinius de Jongere (61/62-114, gouverneur van Bithynia, gelegen in het noordwesten
van Klein Azië), die bezorgd was over hun grote aantal martelaren en die Trajanus om advies
vroeg hoe hen tegemoet te treden. Plinius meldde dat de Christenen niets verkeerd deden,
behalve hun weigering om afgodsbeelden te vereren. Trajanus antwoordde dat Christenen niet
nagejaagd moesten worden, maar als ze aangetroffen werden, gestraft moesten worden.738
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Paul L. Maier, Eusebius. The church history. A new translation with commentary, Grand
Rapids, MI: Kregel Publications, 1999, 106-109; Simon Hornblower and Antony Spawforth
(eds.), The Oxford classical dictionary, 3rd edition revised, Oxford, New York: Oxford
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Jacomijne schreef verder: Den 2 is dat hij was int eijlant van Patmos gebannen menigen
tijt.739 Volgens Eusebius van Cæsarea (263-339) werd de Apostel Johannes omstreeks 95
verbannen naar het eiland Patmos,740 in de Egeische Zee. Volgens de Traditie schreef Johannes
de Evangelist in de Grot van de Apocalyps zijn Evangelie.741 Dit wordt echter door geleerden in
twijfel getrokken. Johannes schreef dit aldus in zijn Openbaring: Ik, Johannes, uw broeder en uw
deelgenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus, bevond mij op
het eiland Patmos omwille van Gods woord.
Jacomijne sschreef verder: Ten derde [is] dat hij vergif gedronken heeft. De heidense
opperpriester Aristodemus in Ephese verklaarde te zullen geloven, wanneer de apostel de giftige
drank zou drinken en het zou overleven. Nadat twee ter dood veroordeelden de beker
leeggedronken hadden en stierven, maakte Johannes een kruisteken over de beker en dronk het
gif zonder schadelijke gevolgen.742 Mogelijk heeft Jacomijne over Johannes’ marteling door
Keizer Dominitianus kennis gehad door het werk van Jacobus de Voragine.743
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Eusebius, O.C., Book 3, hoofdstuk 23; Jan Luyken, Johannes de Evangelist naar Patmos
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Als apostel met de kelk komt Johannes voor op de buitenzijde van de vleugels van het
Lam Gods in Gent, geschilderd door Hubert en Jan van Eijck, dat in 1432 voltooid werd en hangt
in de Sint-Baafskathedraal te Gent.744
Jacomijne schreef: Den 4 dat hij in een vat met brandender olien naeckt gestaen heeft.745
Tertulianus (+ 160-+ 220) schreef dat Johannes de Evangelist in Rome tijdens Keizer
Domitianus bij de Latijnse poort gemarteld werd, waar hij in een vat kokende olie werd gezet en
ongedeerd bleef en daarna na een eiland [Patmos] verbannen werd.746 Zittend met het olievat,
waarin hij bij de Latijnse Poort gekookt zou zijn, op zijn schoot kunnen we hem zien op het
reliekschrijn van Sint Remaclus te Stavelot, 747 een dorp in de Belgische provincie Luik.

de Nederlanden, Hilversum: Verloren, 1997 (Published on the occasion of an exhibition held at
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Lannoo,1996, 15.
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inleiding, tekstkritiek en noten door Raymond F. Refoulé en vertaling door Pierre Champagne de
Labriolle Paris: Cerf, 1957 (Sources chrétiennes, 46), caput 36, 3 ... ubi apostolus Iohannes
posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur.
Onder een noot vermeldde Refoulé dat Tertullianus (160-+ 220) de eerste was die dit vermeldde.
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gegen die Häretiker übersetzt [aus dem Lateinischen] und eingeleleitet von Dietrich Schleyer,
Turnhout, Brepols Publishers, 2002 (Fontes Christiani), caput 36. Frits Kerdijk,“Sint Jan voor de
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de afdeling typografie van de eerste technische school te’s-Gravenhage, ‘s-Gravenhage: s.n.,
1962, 19-24. Saffrey, H D.,"Le témoignage des pères sur le martyre de S Jean l'évangéliste",
Revue des sciences philosophiques et théologiques, 69 (1985), 265-272.
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Jan Joseph Marie Timmers, Christelijke symboliek en iconografie (Houten: De Haan, 1987),
nr 747. (Bewerking van de oorspronkelijke uitgave verschenen onder de titel. Symboliek en
iconographie der Christelijke kunst, Roermond, Romen, 1948).
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14.

Johannes was de bruidegom tijdens de bruiloft van Cana
Jacomijne schreef: In den eersten toen hij hem aftrok vander bruijloft dat is vander
welden der onsuijverheijt vander ijdelheijt deser werelt sijn siele godt behaechelijk
was.748 Dat eerste previlesie is dat tot sijnder bruijloft genoot waren Jesus Maria en sijn
apostelen. In deze bruijloft heeft Jesus sijn eerste mirakel gedaen door begeerte van sijn
moeder end d’water in wijn verandert.749 En wat wonder ist datter in sijnen naem veel
kercken gesticht sijn die met grooter giften draecht die figuer vanden bruijdegom der
heijliger kercken in wiens bruijloft Christus water in wijn gebenedijder veranderden.750

Beda schreef: Hodie, fratres charissimi, celebramus festum sancti Joannis evangelistae, non
quando natus in mundo, sed quando reliquit mundum. Iste est frater beati Jacobi, cuius in
Hispania corpus requiesci. Iste est filius Zebedaei, qui propter Deum reliquit patrem suam in
mari, et secutus fuit Christum. Mater autem sancti Joannis evangelistae consanguinea fuit
beatae Marie virginis: et fecit ibi vinum Dominus de aqua, et sanctificavit nuptias, et vocavit
Joannem de nuptiis, et ipse reliquit conjugem, et secutus est eum: et propter hoc amavit eum
Jesus plus omnibus discipulis, quia traxit eum de amore, mulieris, et castus permansit.751
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BedaVenerabilis, Opera Omnia, Tomus Quintus, P.L., 94, Homilia XCII de Sancto Johanne
Evangelista, Parijs: J.P. Migne, 1802, kolom, 493. Dit luidt in de Engelse vertaling: Today, my
beloveth brethren, we celebrate the feast of Saint John the Evangelist, not when he was born in
the world, but when he left the world. He is the brother of Saint James, whose body in Spain has
rested. He is the son of Zebedee, who because of the Lord his father left behind on the sea, and
he had followed Christ. On the other hand the mother of Saint John the Evangelist was a blood
relation of the Holy Virgin Maria: and there the Lord made wine out of water, and he sanctified
the wedding, and he called John away from the wedding, and left his bride behind, and has
749
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Een oude legende vermeldde dat Johannes de Evangelist en Maria Magdalena tijdens de
Bruiloft van Cana zouden trouwen, maar dat Johannes bij die gelegenheid aan Christus’ roeping
om discipel te worden gehoor gaf. Dit laatste werd al in de Vroege Christentijd door meerdere
auteurs vermeld.752 De legende betreffende het huwelijk van Johannes de Evangelist en Maria
Magdalena tijdens de Bruiloft te Cana werd onlangs opnieuw afgedaan als een valse legende
door de kunsthistorica Helen Ronan,753 waarbij zij zich baseerde op de Legenda Aurea van de
dominicaan Jacobus de Voragine.754
In het apocriefe evangelie van Maria Magdalena, dat behalve twee fragmenten, die + 300
tot stand kwamen, dateert uit de vijfde eeuw, is sprake van het feit dat zij een volgeling van Jezus
was.755 Er wordt over gespeculeerd of zij met Christus in het huwelijk was getreden, maar
nergens is vermeld dat Maria Magdalena ten tijde van de Bruiloft van Cana zou gaan trouwen
met Johannes de Evangelist.756 Als er één zou weten dat haar huwelijk met Johannes de
Evangelist in Cana niet doorging, is wel het Maria Magdalena zelf of degenen, die in haar naam
haar evangelie schreven. Beda Venerabilis (673-735) was de eerste, die in het westen aandacht
followed Him: and because of this Jesus loved him more than the other disciples, because he
drew him from love, women, and has remained caste.
752
Louis-Sébastien Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six
premiers siècles, I-VII (Brussel 1694-1715), deel 1 (1701), 331-332 citeert Sint Epiphanius van
Salamis, bisschop van Cyprus (+ 310–320–403), Sint Ambrosius, bisschop van Milaan (+ 338397), Sint Johannes Chrysostom (347–407), bisschop van Constantinopel (398-404), Sint
Augustinus van Hippo, Sint Paulinus of Nola (+ 354 –431) en Sint John Cassianus omtrent de
maagdelijkheid van Johannes de Evangelist.
753
Helen Ronan, "Meditations on a Chapel", The Burlington Magazine, 122, No. 923 (Februari
1980), 118-121 aldaar 121, noot 1.
754
Granger Ryan and Helmut Ripperger. (translator and adaptor), The golden legend of Jacobus
de Voragine, London/New York. enz./Longmans, Green and Co., 1941) (Based on the Latin
edition of Graesse, published in Leipzig in 1850), 363.
755
Evangelie van Maria Magdalena, available on line 5 november 2008, URL
http://nl.wikipedia. org/wiki/Evangelie_van_Maria_Magdalena.
756
Jacob Slavenburg, Maria Magdalena en haar evangelie [deels vert. uit het Koptisch]
(Deventer: Ankh-Hermes, 2002) (derde geheel herziene druk) (Oorspronkelijke uitgave 1995
onder de titel: Het evangelie van Maria Magdalena), passim.
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besteedde aan de Bruiloft in Cana en stelde dat Christus de bruidegom was, die met zijn bruid, de
Kerk, zou trouwen.757
Petrus Comestor (+ 1100-1179)758 had zich al eerder in zijn Scolastica historia over
dit onderwerp gebogen toen hij schreef: Quidam autumant has nuptias fuisse Johannis
evangeliste et dicunt quod Dominus eum volentem nubere ex his nuptiis vocaverit, quod
certum non est.759 (Sommigen vermelden dat bij gelegenheid van dit huwelijksfeest
Johannes de Evangelist was uitgenodigd, en zij zeggen dat de Heer toen Johannes in het
huwelijk wilde treden hem weg van de huwelijksplechtigheid heeft geroepen, wat onzeker
is.)

757

Beda schrijft: Sponsus ergo Christus sponsa eius est ecclesia filii sponsi vel nuptiarum singuli
quique fidelium eius sunt (Bedae Venerabilis Opera, Pars III Opera Homiletica. Pars IV Opera
Rhythmica, Turnholti, Typographi Brepolis Editores Pontificii, 1955 (Corpus Christianorum,
Series Latina, CXXII), Homilia 14 Post Epiphaniam (Joh. ii, 1-11), 95-110. aldaar 96).
758
Petrus Comestor werd rond 1100 geboren in Troyes, gelegen aan de Seine, +150 km zuidoost van Parijs. Comestor ving zijn studies theologie ook in Troyes aan. Later studeerde hij ook
in Tours en Parijs. In 1158 of 1159 werd hij professor aan de kathedraalschool van de NotreDame in Parijs waar hij in 1168 ook kanselier werd. Hij stierf aldaar in 1179. Behalve
verschillende theologische werken en glossen, schreef Comestor tussen 1169 en 1175 het enorme
werk Historia Scholastica, een navertelling van de bijbel, met toepasselijke historische en
geografische informatie. Dit exegetische werk diende ook gedurende vele eeuwen als studieboek
en werd een voorbeeld voor andere historiebijbels. Petrus’ bijnaam, Comestor, is afgeleid van het
Latijnse werkwoord Comedere, dat “helemaal opeten” betekend. Daarom werd hij in de
Middeleeuwen “Peter de Eter” genoemd. Hij werd ook wel als Manducator aangeduid, wat
“kauwen” betekent. Deze bijnamen slaan op zijn enorme werklust en belezenheid. Zie Petrus
Comestor, available on-line 17 sept. 2008, URL http://en.wikipedia.org/wiki/Petrus_Comestor.
759
Petrus Comestor, Scolastica historia Magistri Petri comestoris sacre scripture seriem breuem
nimis et exposita[m] exponentis (Impressa Arge[n]tine: [Georg Husner], Anno domini 1485,
finita post festum sancti Mathie apostoli [after 24 Feb.] en een identieke copie uitgegeven:
Impressa Basilee: [Johannes Amerbach], Anno domini 1486. Finita post festum Katherine [after
25 Nov.]. Historia Evangelica, XXXVIII De mutatione aqua in vinum (Geschiedenis van het
Evangelie, XXXVIII Over de verandering van water in wijn).
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Vincent van Beauvais (Vincentius Bellovacensis) (+ 1190–1264?) schreef de Speculum
Maius, de belangrijkste encyclopedie, die in de Middeleeuwen in gebruik was,760 waarin hij
vermeldde: Itaque ipsa die Epiphanie in Cana, Galileae vicolo, ad nuptias invitatus cum matre
virgine, aquam in vinum convertit: has enim quidam autumant fuisse Ioannis Evangelistae, quem
etiam, ut aiunt, volentem nubere revocavit.761 (En zo juist op de dag van de Verschijning des
Heren Epipanie [6 januari] in Cana, een dorpje in Galilea, toen Hij met zijn maagdelijke moeder
op de bruiloft was uitgenodigd, veranderde Hij water in wijn; zij zeggen namelijk dat Johannes
de Evangelist daar aanwezig was, die door de Heer werd teruggeroepen, toen hij wilde trouwen.)
Jacob van Maerlant (tussen 1230 en 1240–+1300)762 verwoordde het op deze manier:
Hoe God maecte van watre wijn. C. XXVI.
22341 Ene brulocht was daer na

Een bruiloft was daar

In ene stat / ende hiet Chana.

In een stad, die Cana heette.

Maria was al daer ter steden

Maria was daar ter plaatse

Ende Jhesus / ende waerre ghebeden

En Jezus, en daar waren

22345 Ende sulke mede / weet voor waer /
Die sine jongers worden daer naer;

Ook mensen uitgenodigd,
Dat verzeker ik U, die daar zijn

760

Vincent van Beauvais trad in tussen 1215 en + 1220 in het Dominicaanse klooster in Parijs.
(Vincent of Beauvais, available on-line 4 november 2008, URL Vincent of Beauvais).
761
Vincentius Bellovacensis, Speculum quadruplex sive Speculum maius. Bibliotheca mundi.
Vincentii Burgundi ... Speculum quadruplex: naturale, doctrinale, morale, historiale ... (Duaci:
ex officina typographica Baltazaris, Belleri su Circino aurea, 1624). Photographic reprint: Graz:
Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1964-65, Volume 4. Speculum historiale, Liber
Septimus, Caput XI.
762
Frits Pieter van Oostrom, Spiegel historiael. Jacob van Maerlant. Bloemlezing bezorgd door
-, Amsterdam University Press, 1994 (Alfa); Idem, Maerlants wereld, Amsterdam: Prometheus,
1998 (9e druk; 1e druk 1996). Ingrid Erica Biesheuvel en Frits Pieter van Oostrom, Jacob van
Maerlant samengesteld. door - Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999 (Tekst in
context, 2).
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discipelen werden.
Want omme die conden van Janne

Want volgens de berichten van Johannes

So hoordene vele manne /

Hoorden hem vele mannen,

Die hem fident volgheden naer;

Die hem trouw navolgden.

22350 Sulke willen seggen over waer

Die beweren

(Daer ic die warrid gherne af wiste) /

(Waar ik graag de waarheid over wist)

Dat Sente Jan Ewangeliste

Dat Sint Jan de Evangelist

Brudegome was van deser feeste.

Bruidegom was op dit feest

Ende maken daer af .j. jeeste

En daaruit halen ze een verhaal

22355 Dattene hem God volghen dede
Vander brulocht / ende ghinc mede:

Dat hij hem God liet volgen
van de bruiloft, en dat hij meeging.

Maer dat nes niet gheauctoriseert.763 Maar dit staat officieel niet vast.
Het is opmerkelijk dat Van Maerlant geen melding maakt van de aanwezigheid van
Maria Magdalena en zich kritisch uitlaat over de roeping van Johannes de Evangelist ten tijde
van de bruiloft in Cana. Dit laatste was ook eerder gebeurd bij Petrus Comestor. Johannes van
Caulibus764 schreef mogelijk omstreeks 1300 het volgende, omgezet in modern Nederlands:

763

Jean Baptiste David, Rymbybel van Jacob van Maerlant, met voorrede, varianten van hss.,
aenteekeningen en glossarium, op last van het gouvernement en in naem der Koninklyke
akademie van wetenschappen, letteren en fraeije kunsten, Brussel: M. Hayez, drukker der
Koninklyke akademie, 1858, 449-450.
764
Johannes van Caulibus (van San Geminiano), was een spirituele Franciscaanse schrijver, die
omstreeks 1300 in het klooster San Geminiano in Toscane leefde. Hij is mogelijk de schrijver
van de Meditationes vitae Christi, dat aanvankelijk aan Sint Bonaventura (1221-1274) werd
toegeschreven.
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“Hoofdstuk XX Over de verandering van water in wijn bij de bruiloft in Cana:
Het is onzeker van wie het huwelijk was dat in Cana in Galilea werd gevierd werd. Laten we
aannemen voor onze overweging, dat het de bruiloft van Sint Johannes de Evangelist was, welke
opvatting Sint Hieronymus schijnt te ondersteunen in voorwoord voor Sint Johannes omwille
van onze meditatie betreffende Sint Johannes de Evangelist”.765
In de Meditaties over het Leven van Christus, een veertiende eeuws manuscript, vinden
we een soortgelijke vermelding: “De Heilige Maagd was aanwezig, niet, zoals het zou schijnen,
als een vreemdelinge, maar als de leidster van feest, als het ware als bestierster ervan, daarom
was zij zeer waarschijnlijk in het huis van een jongere zuster. Er zijn drie zaken die ons er toe
brengen dat dit was het geval: Ten eerste omdat we verteld worden dat de Moeder van Jezus daar
was en dat Jezus en Zijn discipelen uitgenodigd waren als andere gasten. Vandaar mogen we
veronderstellen, dat toen Maria Salomé, de vrouw van Zebedeus, naar Nazareth ging om Onze
vrouwe over Johannes’ huwelijk te vertellen, Maria met haar enige dagen voor het feest naar
terugging, om haar met de voorbereidingen te helpen. Zodoende was zij daar al aanwezig toen de
andere gasten kwamen.766”

765

Praefatio vel Argumentum Iohannis. Hic est Iohannes evangelista unus ex discipulis dei, qui
virgo electus a deo est, quem de nuptiis volentem nubere vocavit deus; cui virginitatis in hoc
duplex testimonium in evangelio datur, quod et prae ceteris dilectus a deo dicitur, et huic matrem
suam iens ad crucem commendavit deus ut virginem virgo servaret. Denique manifestans in
evangelio quod erat ispse, incorruptibilis verbi opus inchoans solus verbum caro factum esse nec
lucem a tenebris comprehensum fuisse testator, primum signum ponens quod in nuptiis fecit
deus, ut ostendens quod erat ipse legentibus demonstraret, quod ubi Dominus invitatur deficere
nuptiarum vinum debeat, ut veteribus inmutatis nova omnia quae a Christo instituuntur
appareant; de quo singula quaeque in mysterio acta vel dicta evangelii ratio quaerentibus
monstrat. (JohannesWordsworth and Henrico IulianoWhite, Novum Testamentum Domini Nostri
Iesu Christi Latine, I, IV, Oxford: E. Typographeo Clarendoniano, 1889-1898, 485-486).
766
Isa Ragusa and Rosalie Beth. Green (eds.), Meditations on the life of Christ. An illustrated
manuscript of the fourteenth century, Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. Ital. 115 / translated.
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In Het Pseudo-Bonaventura Ludolfiaanse leven van Jesus, dat in de vijftiende eeuw in
het Diets in de Nederlanden verspreid werd,767 kunnen we hierover in modern Nederlands het
volgende lezen: “Toen begon onze Heer met zijn licht in de wereld te laten schijnen met
wonderbare tekenen. Ten eerste om het huwelijk te waarderen ging hij naar een bruiloft en
veranderde daar water in wijn. Al betreft het hier een zaak waarover twijfel bestaat, ... we
kunnen nochtans denken, dat deze bruiloft was van Johannes de Evangelist, zoals de leraar Sint
Hiëronymus in het voorwoord van Sint Johannes de Evangelist schijnt te zeggen, aldus
sprekende: 'want, toen hij zou gaan trouwen, riep onze Heer hem daarvan terug'. Op deze bruiloft
was onze Vrouwe niet als een buitenstaander uitgenodigd, maar als de oudste en de waardigste
van haar zusters, alsof zij in haar eigen huis geweest was.”768
Dirc van Delf (+ 1365-1404) vermeldde slechts:
Dat seste is reinicheit van leven, als hadde Sinte Johannes, Het zesde (feit) is reinheid van leven,
zoals had Sint Johannes

die heilige ewangelist, die geroepen was uter bruloft.

de heilige Evangelist die van de
bruiloft was wegeroepen.769

Dese lesse onthilt sinte Iohan, den Cristus riep vander

Deze lezing onthult Sint Johannes,
die Christus wegriep

[from the Italian] (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977) (first edition 1961)
(Princeton monographs in art and archaeology, 35), 140-151.
767
Cebus Cornelis de Bruin (ed.), Tleven ons heren Ihesu Cristi. Het Pseudo-Bonaventura
Ludolfiaanse leven van Jesus. Leiden, 1980 (Verzameling van Middelnederlandse Bijbelteksten.
Miscellanea. Deel 2), VII.
768
Ibid., 83.
769
L.M. Daniëls (ed.): Dirc van Delf: Tafel van den Kersten Ghelove. Naar de handschriften
uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien. Dl. 2. Antwerpen [enz.], 1937.
(Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf), 16-17.
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bruloft ende ioncfrouwe bleef, den Cristus sijn

van de bruiloft en maagd bleef, die
Christus zijn

ioncfrouwe moeder inden cruce beval.

maagdelijke Moeder aan het kruis
toevertrouwde.770

Dirc van Delf vermeldde niet waar de bruiloft plaats vond.

Het blijft voor ons verborgen waar Jacomijne haar informatie aan ontleende.

6. De vermelding dat Johannes ongeveer 100 jaar oud werd
Jacomijne vermeldde: Wie heeft langer en neerstiger oijt gearbeijt voor de kinderen godts dan
desen getrouwen vader Joannes die bij de hondert jaren leefden om trijck godts te stichten op
der aerden. En dit was hem van onsen heer gegeven en gelooft dat hij de doot niet smaken soude
voor dat hij tryck godts saech in aertrijck.
Jacobus de Voragine schreef dat in het boek van Isidorus geschreven stond: “Toen Sint
Johannes 98 jaar oud geworden was, in het 67e jaar van het lijden van de Heer Jezus, verscheen
deze met zijn discipelen en zei hem: ‘Kom tot Mij, Mijn geliefde, want nu is de tijd dat je zult
eten aan mijn tafel met je broeders!’ En Sint Johannes verhief zich, om op weg te gaan. Maar
Jezus zei hem: ‘Neen, zondag zul je tot Mij komen.’771
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Idem, 380.
Jacobus de Voragine, La légende dorée, I, met medewerking van Teodor Wyzewski en
bewerkt door Françoise Bosquet, Parijs: Diane de Selliers, 2000 (vertaling van Legenda Aurea),
71-75, Saint Jean apôtre et évangéliste 27 décembre, aldaar 75. Jacobus schrijft dit toe aan
Isidorus van Sevilla (+ 560-636: San Isidoro de Sevilla De ortu et obitu patrum = vida y muerte
de los santos, introducción, edición critica y traducción por César Chaparro Gómez, Paris: Les
Belles Lettres, 1985, Collection A.L.M.A).
771
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7. De legende toen Johannes op het punt stond de wereld te verlaten het licht van Christus
uit de hemel kwam om hem naar de hemel te voeren. Hierna bleef niets anders in zijn
graf over dan manna.
Jacomijne vervolgde: Die 7 reden is gelijck wij lesen in sijn legende doen hij verscheijden soude
uutter werelt soo dede hij sijn graf maken inder kercken en int graf staende sonder sieckte en
sonder pijn is op hem gecomen uutten hemel een onbegrijpelijck licht. En met dat licht is hij
gescheijden en gereijst uut deser werelt met Jesum die hem opvoerden inden hemel en in dan
hemels broot gevonden dwelck niet dan sijn graf en is anders niet van onder uutspruyten als
water doet uutter fonteijnen.772
Jacobus de Voragine schreef verder: “Welnu, de volgende zondag, het gehele volk verzamelde
zich in de kerk. En Sint Jan verzamelde zijn krachten, begon bij het kraaien van de haan te
preken en raadde zijn gehoor aan standvastig in het geloof te blijven en vurig de opdrachten van
Christus op te volgen. Hierna werd hij in een vierkant graf kuil dicht bij het altaar ter aarde
gegraven en toen hij in het graf afdaalde strekte hij zijn handen ten hemel en zei: ‘ Ik ben
genodigd aan Uw tafel, Mijn Heer Jezus Christus, hier kom ik, terwijl ik U dank dat U zich
verwaardigd heeft mij uit te nodigen, want U weet dat ik dat van ganser harte begeer’. Toen hij
dit aldus gebeden had omringde een verblindend licht hem. Toen het licht verdween was de
heilige verdwenen en het graf was gevuld met manna; en men zegt dat tegenwoordig dit manna
nog uit het graf komt als een bron.”773

772
773

Folio 101 r.-v.
Jacobus de Voragine, La légende dorée, 71-75.
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Conclusie van de kopiiste Elisabeth Silvoorts
Elisabeth Silvoorts concludeerde uit het bovenstaande dat de liefde van Christus voor Johannes,
zijn allerliefste vriend, secretaris van het Evangelie en prediker van Zijn boodschap, erg groot
was.774 Bovendien kunnen we zeggen dat Jacomijne een gedegen kennis had van de Heilige
Schrift, de Katholieke traditie, de Middelnederlandse literatuur en in het bijzonder de Legenda
Aurea van Jacobus de Voragine.
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Folio 92 r.
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HOOFDSTUK 4
DE DENKBEELDEN VAN JACOMIJNE COSTERS EN MECHTILD VAN RIEVIREN
BINNEN DE HERVORMINGBEWEGING IN DE LATE MIDDELEEUWEN IN DE
NEDERLANDEN

De spiritualiteit van de Moderne Devotie
Bij de Moderne Devotie bestond geen pre-protestantse afwijzing van Maria en de heiligen. Wij
weten dat Jacomijne Costers door tussenkomst van Maria niet naar de hel verwezen werd. Men
oriënteerde zich op Christus door de evangeliën en de werken, die deze uitlegden en ordenden.
Broeders en zusters legden rapiaria aan, die aansloten op eerdere middeleeuwse florilegia. Zie
hiervoor het boekje dat door Elisabeth Silvoorts werd toegeschreven aan Jacomijne Costers.775

De Moderne Devoten zagen geen tegenstelling tussen Schrift en Traditie, iets wat bij de
protestanten wel het geval was. De volgelingen van de Moderne Devotie waren moralistisch en
antispeculatief. Geert Grote wees scholen als een middel om carrière te maken af. Centraal stond
de vooruitgang in deugd, terwijl intellectuele activiteit secondair was. Studie diende voor het
bereiken van persoonlijke heiligheid. Broeders waren constant bezig met kopiëren, lezen,
schrijven en vertalen van boeken. Leden van de Moderne Devotie kwamen meestal uit de lagere
geestelijkheid of waren ontwikkelde stedelingen, maar in het algemeen waren het geen leden van
de universitaire elite.

De ontwikkeling van het innerlijk was ontleend aan Aristoteles, Cassianus en Paus
Gregorius I de Grote. Zij volgden de middeleeuwse traditie van de cisterciënzers en kartuizers,
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Koninklijke Bibliotheek Brussel, nr. IV 50.
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maar legden geen geloften af en leefden vrijwel geheel in de wereld. De Moderne Devoten
zeiden weinig over de mystieke vereniging met Christus. Omdat vanaf de veertiende eeuw het
gezag en de leiding van de Kerk achteruit gegaan waren, legden de Moderne Devoten de nadruk
op de versterkte relatie tussen de mens en God, zonder tussenkomst van de Kerk en haar
priesters. Zij wezen de verwording van de Kerk af, maar in plaats van kritiek in woord of
geschrift te leveren trokken zij zich terug in hun cel.

De elf punten van de Moderne Devotie
De volgende elf punten waren volgens de medievist John H. van Engen van belang voor de
Moderne Devoten.776 Het is een punt van onderzoek in hoeverre elk van deze elf punten
aanwezig is bij de spiritualiteit van Jacomijne Costers en Mechtild van Rieviren. Omdat de
geschriften van Jacomijn veel omvangrijker zijn dan die van Mechtild is meer aan het materiaal
van de eerste ontleend.

We kunnen zeggen dat Jacomijne Costers en Mechtild van Rieviren elkaar aanvulden.
Jacomijne hield zich bezig met een horizontale benadering ten opzichte van haar medezusters en
andere verder van haar verwijderde naasten. Mechtild echter had een verticale, transcendale
relatie met Christus. Deze twee benaderingen vormen samen het Kruis, iets wat goed past in de
beleving van de Devotio Moderna.

1. Conversio: bekering

776

John van Engen, Devotio moderna. Basic writings, translated and introduced by - (preface by
Heiko A. Oberman), New York: Paulist Press, 1988 (The Classics of Western spirituality), The
spirituality of the new devotion, 25-35.
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Bekering betekende het begin van een nieuw leven. Bekering van anderen gebeurde door
prediking en voorbeeld. Als een goed volgelinge van de Devotia Moderna ligt bij Jacomijne de
nadruk op de bekering van medemensen. Zo begint ook haar geschrift, dat werd gekopieerd en

aangevuld en veranderd door Elisabeth Silvoorts.777 Elisabeth sprak de hoop uit dat haar geschrift
door de Goedheid van God en de Drieëenheid zou dienen ter verbetering van de lezers.778

Het optreden van de pest, waaraan Jacomijne bijna ten offer viel, werd verklaard door te
stellen dat door de genade van God de mensen van hun dwalingen moesten worden genezen; dat
het hen dichter bij de liefde van God zou brengen en de deugdzaamheid zou bevorderen.779 Er is
in het manuscript vermeld dat in de hemel een grote blijdschap heerste over de bekering van
Jacomijne.780 Hier herkennen we een Bijbeltekst: Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de
hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die
geen bekering nodig hebben.781 Bovendien wordt de angst van de duivels, de tegenpool van Gods
genade, uitgedrukt omdat Jacomijne veel mensen tot God en Moeder Maria zal brengen.782

777

Folio 1 r. Het is seer notabel en profijtelijck voor alle menschen.
Folio 4 v. Ick hope en betrouwe op de goetheijt godts en der heijliger drijvuldicheijt dat
niemant dit naer geschrift lesen en sal hij en sals naermaels te beter hebben en dat moet oock
sijn.
779
Folio 1 r. Uut rechtweerdicheijt ons liefs heeren Jesu de pestilentie is gecomen om die
sommige meer te trecken van haerder dolender contientien en om de sommige meer te stercken
en te trecken totter minnen godts en tot voortganck in deuchden.
780
Folio 12 r.
781
Lucas 15,7.
782
Folio 14 r. Dit vermoeijden wij wel dat wijer qualijck mede varen souden want daer dit wijf
die den sone godts droech voorspreckt en voor bidt die en mogen niet comen in ons handen … en
veel menschen bekeeren sal tot haren heere en tot dinst van sijn moeder.
778
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Mechtild van Rieviren had gesprekken met Christus. Hier was dus geen bekering
noodzakelijk omdat Mechtild al een relatie met Hem had.

2. Resolutio/intentio: een goede opzet maken
De nadruk lag op het steeds weer nemen van goede beslissingen, waarbij men werd geholpen
door rechtschapen aanmoedigingen.

Voor het proces van de bekering was een “goede opzet” noodzakelijk, namelijk het zich
onderwerpen aan de wil van God. Hieraan ontbrak het aanvankelijk bij Jacomijne, want toen het
leek alsof haar laatste uur geslagen had was zij nog niet berouwvol omdat zij met genoegen haar
vroegere zonden overdacht en zij zich voornam deze opnieuw te doen.783 Toen zij echter
gelouterd was door de genade van Christus en haar tocht door het vagevuur schreef zij haar
traktaat over De Drie Geloften: Zeven punten voor volmaaktheid. Het laatste hiervan, het
zevende, verwoordde zij aldus: Dat 7[punt] is dat wij ons goet opset dick sullen vernuwen en
altijt in deuchden pijnen voorts te gaen.784

3. Excercitum: oefening
Overdenkingen over het leven van Christus, gedurende meerdere keren per dag, gold als een
oefening voor het spirituele zelf. Gehoorzaamheid, weerstand tegen slechte fantasieën, het
accepteren van een kastijding door een broeder of zuster en anderen, zoals priesters, golden als
spirituele oefeningen. Dit werd later nagevolgd door jezuïeten en anderen.

783

Folio 2 r. Sij becommerden haer meer met haer voorleden sonden met genucht te overdencken
en dacht dat weder te doen.
784
Folio 85 v.
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Een belangrijke voorwaarde om tot volmaaktheid te komen, is uit de aard der zaak ook
versterving, wat bereikt kan worden door oefening. Jacomijne schreef dat zij er de voorkeur aan
gaf dat dit in een (klooster)gemeenschap zou gebeuren zodat ze door de anderen van haar zonden
zou genezen.785

4. Profectus virtutem: in doegeden voert gane
De focus van de Moderne Devoten was niet ascese, hoewel verhalen over armoede, vasten,
kuisheid en dergelijke werden verteld. Het werd echter nooit een doel in zichzelf. Hoewel de
mystieke schrijvers, zoals Bernardus, Suso en Ruusbroec gelezen werden, was de mystieke
eenheid met Christus geen doel op zich. Dit doel was voor hen: groei in deugden. Door het
onderdrukken van slechte instincten konden zij in perfecte harmonie communiceren met God en
hun naasten. De nadruk op deugden en ondeugden was sinds Cassianus en Gregorius steeds
aanwezig in de Christelijke traditie, maar nu ging het niet uit van de kloosters maar van devote
parochianen.

Bekering, onderwerping aan de wil van God en oefening in versterving stimuleerden de
deugden, waarin men zich steeds meer moest oefenen. Van meet af aan stipte Jacomijne dit aan,
want het manuscript werd geschreven om de menselijke deugden te bevorderen, zoals hierboven
al werd gezegd.786 Zij voegde er aan toe dat haar geschrift moest dienen tot de belangrijkste
stichting, het vergroten van hun deugden en de zaligheid van hun ziel, ·terwijl ze de hoop

785

Folio 37 v. Die gene die staet op een geheel sterven sijns selfs en die geern soude comen tot de
volmaecktheijt dat hij daer beter sal toe comen dat hij hem hout onder een gemeijnte op dat hij
van hun allen mach geoeffent woorden en alsoo mach bekennen sijn cranckheijt.
786

Folio 4 r. …tot voortganck in deuchden.
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uitsprak dat men niet in geergert en worde en hem een letsel worde totter deucht.787 Jacomijne
waarschuwde echter wel dat deugdzaamheid gevaren in zich heeft besloten, maar dat men troost
kan vinden in het voorbeeld van de lijdende Christus.788

5. Charitas: liefde
Liefde bracht de Moderne Devoot nader tot God. Ze was niet verterend en zelfvernietigend, maar
zoet en aangenaam, terwijl het vrede bracht. De liefde tot de naaste strekte zich uit tot de leden

van de congregatie, studenten en “goede mannen”, die verbonden waren met hun huizen. Hun
gemeenschappen waren contemplatieve instellingen en niet in de eerste plaats hospitalen en
dergelijke.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de deugd van liefde, in het bijzonder voor lijdende
medemensen, een bijzondere plaats bij Jacomijne innam.789 Zij was ook zeer verlangend om te
bidden voor de zielen in het vagevuur, waarvan zij het lijden met haar eigen ogen waargenomen
had en waar ze zelf gedurende enige tijd onder de martelingen had geleden. De engel voerde
Jacomijne langs een donkere weg waar het zeer stonk en waar een afschuwelijk geluid te horen
was, terwijl er hemelhoge vlammen te zien waren. De duivels speelden kaatsbal met de zielen en
doorstaken ze met gloeiende priemen.790 In het vagevuur herkende Jacomijne sommige zondige

787

Folio 4 v.
Folio 37 v. Want de warachtige deucht moet altoos lijden denckt ick en ben niet beter dan
mijnen heer die soo vervolcht en gelastert wert.
788

789

Folio 40 r.-40 v. Sijt een igelijck minnelijck en gedinstich diet behoeft en onderhout altos de
deucht van liefden en hebt medelijden met alle menschen die in lijden sijn.
790
Folio 19 v.-20 r. Hoe dates voorder in desen wech quamen hoe dat hij donckender was en
daer was eenen stanck die de siel onverdrachelijck scheen te wesen en als sij noch voorder
quamen soo hoorden sij alsoo eijschelijcken geluijt … die grouwelijck was te hooren. de siele
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zusters van haar klooster en zij verlangde dat de Heer en Maria zich over hen ontfermen
zouden.791 Zij zag ook het martelen van de zondaren en onderging die pijnigingen ook, zij het
voor korte tijd.792 De engel vertelde desgevraagd Jacomijne dat degenen die ze in het vagevuur
had zien branden geestelijken waren, die doodzonden begaan hadden en niet gehoorzaam waren
geweest aan de kloosterlijke discipline, het silentium niet onderhouden hadden en de gebeden
verwaarloosd hadden. Zodoende hadden zij de kloosterlijke geloften besmet.793

In haar traktaat over De Drie Geloften raadde Jacomijne een kloosteroverste aan om niet
te letten op geldelijk gewin voor het klooster, maar ook arme meisjes aan te nemen, die in staat
waren om armoede lief te hebben.794 Armoede is de eerste van de drie belangrijke voorwaarden
voor het kloosterleven, namelijk armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.

Een andere keer, zo schreef Mechtild, heeft Mijn geliefde Bruidegom mijn ziel bekleed
met het blinkende kleed van de liefde, dat hij mij uit liefde heeft geschonken, terwijl hij mij zei

sach van vers dat hels vier groote vlammen. sij sach oock hoe dat de duvelen de sielen d’een den
anderen toewierpen gelijck kaetballen en doorstakense dan met gloeijende primen.
791
Folio 16 v. Sij bekenden ook veel verborgen dingen van hunder consentien van haer
medesusteren. als de siel dat sach soo begeerden sij uutter herten dat hem den heer over hun
ontfermen woude. doen ginck sij totter moeder godts en seijde o moeder der ontfermherticheit en
een fonteijn alder genaden ick bid u dat gij u wilt geweerdigen te bidden voor ons convent mijn
lieve mede susteren.
792
Folio 19 r.-v. Doen seijde den engel o siele u is eenen grooten strijt aenstaende want gij sult
aenschouwen de steden der verdomder en die pijnen die gij ontgaen sijt door de bermherticheijt
uus scheppers en oock suldij aen schouwen het vagevier. En als gij dat sult aensien dan suldij
daer oock wat af moeten lijden maer niet lange.
793
Folio 31 v.-32 r. Het geschieden eens datse spreckende met haren engel onder alle hem
vraechden wie die menschen waren die sij hadde sien braden aen eenen spit int vagevier hij
antworden dat sijn geweest geestelijcke persoonen. in hun in gender manieren ontgaen in
dootsonden, noch te houden de manieren der disciplinen, lijtsaen geweest tot stilheit en cilentium
en hebben sij hun niet ontsien te besmetten die puerheid vander cloosterlijcker professien.
794
Folio 88 v.
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dat ik dat zo kostbaar zou versieren als mijn hart dat zou wensen.795 Haar Geliefde Christus
beloofde Mechtild vergiffenis van haar zonden op voorwaarde dat ze hen, die haar iets misdaan
hadden, niet alleen vergaf796 maar hen ook lief zou hebben.797

Mechtilds Geliefde gaf haar al Zijn verdiensten als bruidsschat en weduwegeld, want hoe
vaker men naar de gaven van een geliefde kijkt, hoe meer men ontsteekt in liefde.798 “Kijk
dagelijks naar Mijn Lichaam, dat nu glorieus is in de hemel. Hoe vaker je Mij met liefde aankijkt
en uw inwendige ogen naar Mij opslaat als uw enige geliefde, zo bekijk Ik je op Mijn beurt als
Mijn allerliefste bruid, die Ik uit de grond van Mijn hart bemin.”799

795

Folio 46 v. Op eenen anderen tijt heeft mijnen beminden bruijdegom mijn siele becleet met het
blinckende cleet der minnen dat hij mij uut liefde heeft geschoncken seggende mij dat ick dat
alsoo costelijck soude vercieren als mijn hert soude begeeren.
796
Zoals het in de Bijbel vermeld werd: Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun
schuld vergeven (Matteüs 6,12).
797
Folio 47 r. Mijnen beminden heeft mij gelooft vergiffenisse van alle mijn sonden ist dat ick
vergeve al dat mij misdaen sonden ist dat ick vergeve al dat mij misdaen is en die gene minne die
mij bedruckt beswaert oft beclapt hebben.
798
Folio 48 r. Mijnen beminden heeft mij gegeven alle sijn verdiensten seggende tot mij nemste
en hout die voor uwen bruijtschat en u duwarie costelijcker edelder en gaf noot bruijdegom
sijnder bruijt. Daerom legste int cofferken uws herten en besietste dick met liefden. Want hoemen
diecker de gaven des liefs aensiet hoemen meerder ontstecken woort in sijnder minnen.
799
Folio 48 v. Siet dagelijckx aen mijn lichaem dat heel u is nu glorioes inden hemel
overleggende in uwer herten hoe mismaekt dat was inder uwer herten hoe mismaekt dat was
inder aerden in mij passie om die van u minne En dies sijt seker wanneer oft hoe dick gij mij met
liefde aensiet en u inwendige oogen op mij slaet als op u eenig lief soo sien ick wederom alder
lieffelijckxste op u als op mijn alderlieffste bruijt die ick uutter herten beminne.
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Mechtilds Geliefde zei haar eens dat zij zich moest oefenen in drie punten, namelijk Zijn
eeuwige liefde, Zijn onwankelbare trouw en Zijn overvloedige gunsten. “Hoe meer ik deze
punten zou opmerken hoe meer ik Hem zou liefhebben.”800

Christus sprak tijdens een heilige Mis ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaartsdag tegen Mechtild met liefelijke woorden, dat zij in het oog moest houden dat Hij
de Eeuwige Liefde was en dat een geliefde niet snel boos wordt op een geliefde.801 “Hoe vaker je
inziet wat Ik u vanuit de eeuwigheid heb toegestaan, hoe meer liefde je voor Mij zult krijgen.”802
“Want het is goed de geliefde te bekijken zodat gij erkentelijk kunt zijn voor Mijn inspanning en
lijden, die Ik voor u heb ondergaan. Kijk daarom elk ledemaat dankbaar aan en groet dat
liefdevol.”803

Haar Geliefde liet Mechtild inzien dat Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Deze Weg, die omzoomd is met de viooltjes van de deemoed, de rozen van het martelaarschap
en de lelies van de zuiverheid, moeten wij gaan om tot Hem te komen. Hij is namelijk de basis
van alle deugden, wat Hij in Zijn leven met woorden, werken en voorbeelden heeft bewezen.

800

Folio 52 v. Mijnen beminden seijde mij eens dat ick mij soude oeffenen in drij punten dat is in
sijn eeuwige minne in sijn onverganckelijcke trouwe en in sijn overvloeijdende gunste. En hoe
ick dese puntiens meer soude aenmercken en bedencken hoe ick meer minne tot hem soude
crijgen.
801
Folio 49 v. Soo seijde hij mij onder veel minnelijcke woorden die hij mij toesprack onder een
mis op onse lieve vrouwen hemelvaerts dach dat ick aenmercken soude dat hij die eeuwige minne
was en lief en wert op lief niet licht vertorent.
802
Folio 50 r. En hoe gij meer aenmerckt u vander eeuwicheijt uut gegunt heb hoe gij meer liefde
tot mij sult crijgen.
803
Folio 50 v. Want het is genuchelijck den geminden aen te sien en opdat gij danckbaer mocht
sijn mijns arbeijts en lijdens dat ick voor u geleden heb soo siet elck lit besonder danckende aen
dat minnelijck groetende en mij van dat ick daer in geleden heb soo ick u dat geven sal.
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Wie deze weg oprecht bewandelt en Hem in alle deugden als voorbeeld neemt zal duidelijk de
waarheid kennen die Hij zelf is.804

6. Humilitas: oetmoedichlicheid
Omdat hoogmoed de eerste doodzonde was werd sterke nadruk gelegd op nederigheid.
Bovendien waren arrogantie en zelfbevestiging sterk aanwezig in de kringen van de Moderne
Devotie doordat zij de in hun ogen corrupte wereld afwezen. Vooral nederigheid werd gezien als
een medicijn hiertegen.

Ook Jacomijne raadde nederigheid aan. Het voorbeeld was Christus, die volgens de uitspraak
van Maria uit nederigheid als een klein kindje uit haar geboren wilde worden.805 Jacomijne
raadde haar medezusters aan om nederig van hart te zijn en liever de wil van de anderen te
volgen dan te willen dat men uw eigen wil doet.806 Hoewel Jacomijne een begaafd zangeres was
volgde zij uit nederigheid de zang van haar medezusters in het koor en voerde zij niet de

804

Folio 53 r.-v. Mijnen beminden heeft mij wat verstants gegeven van die woorden die hij
sprack doen hij op aertrijck wandelden Via Veritas et Vita als ick soude mercken dat hij was den
wech der minnen daer hij door tot ons was gecomen en daer wi door moesten wandelen souden
wij tot hem comen. En omdat ons genuchelijck soude wesen soo heeft hij dien met lieffelijcke
blommen beset als met violetten der ootmoedicheijt met de roosen der martelien met de lelien
der suijverheijt. En soo van alle deuchten waer mede hij desen wech die hij self is alle minnende
herten lustelijck en bequaem gemaeckt heeft. Want hij is den gront en den wortel van alle
deuchten. Dat heeft hij bewezen in sijn leven met woorden met wercken en met exempelen. En
soo wie desen wech trouwelijck wandelt en hem wel naer volcht inder deuchten die sal alder
clarelijckste die waerheijt bekennen die hij selver is.
805

Folio 10 v. Ick toon u oock mijn moederlijcke borsten die gij soecht in u kintheijt doen gij door
u groote bermherticheijt en ootmoedicheijt van mij wout geboren sijn een cleijn kindeken.
806
Folio 40 v. Weest toch ootmoedich van herten en staet altoos soo dat gij liever eens anders sin
doet en hun goetduncken volcht dan dat gij wilt dat men u volgde in eenige dingen.
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boventoon niet de boventoon.807 Een dusdanige instelling komt zeer van pas bij het goed
functioneren van een (klooster)gemeenschap.

Christus raadde Mechtild aan om degenen die ze door haar misdragingen aanleiding had
gegeven tot verdriet, tegemoet te gaan om met oprechte deemoed om vergeving te verzoeken en
zich voor te nemen zich te beteren.808

7. Obedientia: gehorsamheid
Gehoorzaamheid hing samen met nederigheid. Deze gehoorzaamheid was aan God en de
superieuren. Iemands eigen wil moest gebroken worden.

In twee van haar traktaten onderstreepte Jacomijne de derde van de kloostergeloften. In
Het Heilige Sacrament schreef zij dat iemand, die zich toelegde op gehoorzaamheid nooit zonder
verdiensten is.809 In haar traktaat De Drie Geloften klonk het aldus: De derde gelofte is
gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij gehoorzaam zijn zonder tegenspreken. Een geestelijk
persoon zal niets openbaar of in het geheim doen in woorden of daden als hij weet dat zijn
overste het zal zien of horen.810

807

Folio 28 v. Maer want sij den gemeijnen sanck inden koor moest volgen en ook om de gaven
godts te verborgen om datmen geen groot gevoelen van haer hebben en soude soo wederstont sij
dick den optreck haers herten en volchden die gemeijnte ootmoedelijck naer.
808
Folio 54 v. En die gij door cranckheijt oorsaeck heb gegeven tot verdriet dat gij dien tegemoet
gaet en genade versoeckt met gewarige ootmoedichheijt en u opset u daer gans af te wachten.
809

Folio 67 r. Eenen mesch die hem oeffent inde gehoorsaemheijt en is nimmer mer een ogenblick
sonder verdinsten.
810
Folio 87 v. De derde beloffte is gehoorsaemheijt. Dat is dat wij sullen gehoorsaem sijn sonder
eenich werderseggen. Een geestelijck mensch en sal niet doen int openbaer oft int heijmelijck in
woorden oft in wercken dat hij niet en soude willen dat sijn overste sach oft hoorden.
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Gehoorzaamheid werd ook door Christus aan Mechtild benadrukt, want Hij zei: “Mijn
allerliefste kind, elke voetstap die je zet ter ere van Mij of in gehoorzaamheid levert je meer loon
op dan je kunt bedenken. Zittende, gaande of staande en bij wat je ook doet, verricht alles
omwille van Mijn eer en uit gehoorzaamheid”.811

8. Cor: hart
Alle veranderingen ten goede van een Moderne Devoot vonden plaats in het hart. Dit woord,
“hart”, was gegrondvest in Bijbelse taal. Het woord “hart” was oorspronkelijk Grieks en ging
over naar de monniken en de scholen. Andere woorden die gebruikt werden waren: ziel en Geest.
Jacomijne beval in haar traktaat Het Heilige Sacrament aan om te bidden voor het Heilig
Sacrament voor de zonden en wankelmoedigheid die ons hart hebben bevuild.812

Haar eigen hart nam een bijzondere plaats in bij Jacomijne’s devotie, want we lezen dat
zij een wond bij haar hart had, de plaats waar de lans Christus doorstoken had. Hieruit liep
dagelijks dunne etter, vermengd met water. Op vrijdag, de dag dat Christus stierf, liep er vóór de
middag schoon rood bloed uit. Dit had zij ontvangen omdat zij door God was geoordeeld.813
Hoewel de Zusters van Facons verwoede pogingen deden om de doeken, waarin het bloed uit de
wond van Jacomijne opgevangen was, uit te wassen, slaagden zij hierin niet. De lappen stof
werden bewaard. Dit gebeurde waarschijnlijk om vrome zielen de gelegenheid tot aanbidding te

811

Folio 50 r. Noch seijde hij mij mijn liefste kint elcken voetstap die gij gaet tot mijnder eeren oft
inde gehoorsaemheijt die brengt u veel meer loons in dan hert soude connen bedencken. Sit gij
gaet oft staet gij oft wat dat gij doet doet dat al tot mijnder eeren en uut minne.
812
Folio 65 r. En wanter soo grooten onpuerheijt en wandelbaerheijt in ons hert is ent belt onser
sielen soo vol smetten hebben gemaeckt soo ist wel recht dat wij ons haesten.
813
Folio 31 r. En besonder hadde sij een wonde omtrent haer herte daer liep dagelijkcx uut
dunnen etter half water en des vrijdaechs voor den noen schoon root bloet welck teecken sij
ontfangen hadde naer dat sij voor d’oordeel godts geweest was.
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geven. Zij gingen echter tijdens de religieuze troebelen in de tweede helft van de zestiende eeuw
verloren.814

9. Affectio: begheerlichheid

De Moderne Devoten dachten dat in het hart of ziel verlangens, instincten en allerlei impulsen
aanwezig waren. Als gevolg van de zondeval waren de meeste verlangens slecht. Daarom
moesten goede gevoelens gecultiveerd worden. Bij de Moderne Devotie kwam geen quiëtisme815
voor. De ziel moest niet ledig zijn. Weinig woorden komen zo vaak in de geschriften van de
Moderne Devoten voor als verlangen, vreugde en genegenheid. Bij voorbeeld, Jacomijne
schreef: “Neem de gewoonte aan van korte vurige gebedjes, die men schietgebeden noemt, met
een diep verlangen om bij Hem te zijn en om met Hem te zijn”.816 Toen Mechtild aan haar einde
gekomen was, vertoonde zij een dusdanige grote vreugde dat de kapelaan haar vroeg hoe ze zo
blij kon zijn. Zij antwoorde: “Ik weet dat ik moet sterven opdat ik zal leven.”817

10. Ardent: vurig
In de Moderne Devotie is er geen sprake van seksuele taal, zoals in het Hooglied, maar het hart
werd in vuur en vlam gezet door de verrukkelijke eenheid met Christus en zoete kussen.
Jacomijne gebruikte het woord vurigheid in haar traktaat in vooral over haar patroon, Johannes
de Evangelist, die tijdens de vervolgingen staande bleef door zijn vurige liefde (voor Christus).818
Behalve Christus was er niemand dan de zalige Johannes, die zijn toehoorders hartstochtelijker
814

Folio 31 v.-r.
Opvatting in sommige godsdiensten, die het hoogste goed zoekt in afwending van de wereld
en volkomen berusting in Gods wil.
816
Folio 41 r. Geeft u tot corte virige gebedekens diemen geschutten heet met een diep versuchten
om bij hem te sijn en om met hem te sijn.
817
Folio 56 r. Ick weet dat ick moet sterven soude ick leven.
818
Folio 93 r. In die percecutie heeft hem beschermt sijn virige charitate.
815
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ontstak met het vuur van de liefde voor God door middel van zijn Evangelie, Brieven en
Openbaring.819 De verkondiging door Johannes was net als die van Koning David zeer
krachtdadig.820

11. Puritas Cordis: reinigheid des hertes
Het doel was het bereiken van de puurheid van het hart. Wie puur was van hart zou God zien.
Jacomijne schreef dat degenen in het vagevuur, die de zuiverheid van de kloosterlijke geloften
geweld hadden aangedaan,821 zoals goud gezuiverd moesten worden in de oven opdat ook de ziel
gezuiverd zou worden.822

Dat het geschrift van Mechtild vol staat met de liefde tussen Christus en Zijn Moeder en
haar valt te begrijpen. Elisabeth Silvoorts schrijft dat Mechtild een beminnelijk persoon was, die
gesprekken met haar Bruidegom had, waarvan er enkele werden vermeld. Zij was een
onopvallende persoonlijkheid maar werd door God zeer liefgehad.823 Christus wilde uit Mechtilds
borsten, die in de kerstnacht vruchtbaar waren gemaakt, haar liefde voor Hem zuigen. Op zijn
beurt gaf Christus haar Zijn doorwond hart, waar zij Zijn liefde uit kon zuigen.824

819

Folio 96 r. Wie heeft oijt naest Christum ons dieper onderwesen viriger onstecken metten
brant der minnen godts dan desen saligen Joannes gedaen heeft in sijn evangelien epistelen en
revelatien.
820
Folio 101 r . Sijn spraeck als Davidt seit was vierich met grooter cracht.
821
Folio 32 r . Hebben sij hun niet ontsien te besmetten die puerheijt vander cloosterlijcker
professien.
822
Folio 34 r. Gelijck tgout gepurgeert woort inden hoven. Alsoo moet de siel oock gesuijvert
woorden.
823

Folio 46 r.
Folio 26 v. En sij hiet mij dat ick hem soude geven mijn inwendige borsten want sij hadde die
vruchtbaer gemaeckt in dier nacht. Daer naer doen ick mij daer toe gaf soo ick best cost doen
824
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Eens beval Maria, de Moeder Gods, Mechtild dat zij altijd in haar schoot zou slapen en
daarin rusten en dat zij Maria uit dankbaarheid en uit liefde altijd zou groeten met een Ave Maria
zo vaak als zij wakker zou worden.825 Mechtilds Geliefde zei haar eens dat zij zich moest oefenen
in drie punten, namelijk Zijn eeuwige liefde, Zijn onwankelbare trouw en Zijn overvloedige
gunsten. “Hoe meer ik deze punten zou opmerken hoe meer ik Hem zou liefhebben”.826 Christus
sprak tijdens een heilige Mis ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartsdag, tegen
Mechtild met liefelijke woorden dat zij in het oog moest houden dat Hij de Eeuwige Liefde was
en dat een geliefde niet snel boos wordt op een geliefde.827 Hoe vaker je inziet wat Ik u vanuit de
eeuwigheid heb toegestaan, hoe meer liefde voor Mij zul je krijgen.828 Want het is goed de
geliefde te bekijken zodat gij erkentelijk kunt zijn voor Mijn inspanning en het lijden, dat Ik voor
u heb ondergaan. Kijk daarom alle ledematen [afzonderlijk] dankbaar aan en groet dat
liefdevol.829 Haar Geliefde liet Mechtild inzien dat Christus de Weg, de Waarheid en het Leven
is. Deze Weg, die omzoomd is met de viooltjes van de deemoed, de rozen van het

seijde mijnen beminden tot mij geeft mij u borstiens dat ick daer uut suijgen mach u minne tot
mij en ick geve u mijn doorwont hert dat gij daer uut moecht suijgen mijn minne tot u.
825
Folio 46 v. Op eenen tijt soo hiet mij de heijlige moeder godts Maria dat ick altoos soude
slapen in haren schoot en daer in rusten en dat ick haer tot danckbaerheijt en uut minne altijt
soude groeten met Ave Maria alsoo dickwils als ick wacker woorden soude.
826
Folio 52 v. Mijnen beminden seijde mij eens dat ick mij soude oeffenen in drij punten dat is in
sijn eeuwige minne in sijn onverganckelijcke trouwe en in sijn overvloeijdende gunste. En hoe
ick dese puntiens meer soude aenmercken en bedencken hoe ick meer minne tot hem soude
crijgen.
827
Folio 49 v. Soo seijde hij mij onder veel minnelijcke woorden die hij mij toesprack onder een
mis op onse lieve vrouwen hemelvaerts dach dat ick aenmercken soude dat hij die eeuwige minne
was en lief en wert op lief niet licht vertorent.
828
Folio 50 r. En hoe gij meer aenmerckt u vander eeuwicheijt uut gegunt heb hoe gij meer liefde
tot mij sult crijgen.
829
Folio 50 v. Want het is genuchelijck den geminden aen te sien en opdat gij danckbaer mocht
sijn mijns arbeijts en lijdens dat ick voor u geleden heb soo siet elck lit besonder danckende aen
dat minnelijck groetende en mij van dat ick daer in geleden heb soo ick u dat geven sal.
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martelaarschap en de lelies van de zuiverheid, moeten wij gaan om tot Hem te komen. Hij is
namelijk de basis van alle deugden, wat Hij in Zijn leven met woorden, werken en voorbeelden
heeft bewezen. Wie deze weg oprecht bewandelt en Hem in alle deugden als voorbeeld neemt zal
erg duidelijk de waarheid kennen die Hij zelf is.830 Elisabeth Silvoorts beëindigde het traktaat
van Mechtild van Rieviren met het gebed dat wij de voetstappen van de gelukzalige ziel mogen
volgen in absolute deemoed en een eenvoudige gehoorzaamheid en in een vurige liefde om het
eeuwige leven deelachtig te worden.831

Algemene conclusie

Als we het bovenstaande overzien kunnen we zeggen dat zowel Jacomijne Costers als Mechtild
van Rieviren goed waren ingevoerd in het taalgebruik van de Moderne Devotie. Dit zal
waarschijnlijk zijn veroorzaakt door het lezen van boeken en traktaten, het beluisteren van

830

Folio 53 r.-v. Mijnen beminden heeft mij wat verstants gegeven van die woorden die hij sprack
doen hij op aertrijck wandelden Via Veritas et Vita als ick soude mercken dat hij was den wech
der minnen daer hij door tot ons was gecomen en daer wi door moesten wandelen souden wij tot
hem comen. En omdat ons genuchelijck soude wesen soo heeft hij dien met lieffelijcke blommen
beset als met violetten der ootmoedicheijt met de roosen der martelien met de lelien der
suijverheijt. En soo van alle deuchten waer mede hij desen wech die hij self is alle minnende
herten lustelijck en bequaem gemaeckt heeft. Want hij is den gront en den wortel van alle
deuchten. Dat heeft hij bewezen in sijn leven met woorden met wercken en met exempelen. En
soo wie desen wech trouwelijck wandelt en hem wel naer volcht inder deuchten die sal alder
clarelijckste die waerheijt bekennen die hij selver is.
831
Folio 56 r. O gelukzalige siele bidt voor ons opdat wij u heilige voetstappen wel mogen naer
volgen principalijck in een grondige ootmoedicheijt en in een simpel gehoorsaemheijt en in een
virige liefde om met u en allen heijligen eeuwelijck te leven. Amen.

574

preken en lezingen en het deelnemen aan gesprekken.832 Hoewel de werken van deze
kloosterzusters, die later dan Geert Grote en Thomas a Kempis leefden (en toen de interesse voor
de Moderne Devote door de protestante reformatie verminderde), niet welbekend waren, kunnen
we toch zeggen dat de spiritualiteit van deze beweging net zo aanwezig was in de Facons’
gemeenschap van vrouwen als in gemeenschappen van mannen.

832

Een lijst van de spirituele boeken die aanwezig waren in de Bibliotheek van Facons zijn
verantwoord in Appendix C.
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Appendix A
Inhoud van het eerste deel van het manuscript dat niet tot de dissertatie behoort
Folio 68 r

Verschijning van een overledene aan een levende.

Folio 68 r – 68 v
Te leven in de liefste wil van God is het zekerst. Twee mensen
zagen bloemen; de een die ze liet staan om de liefde God ontving
het hoogste loon.
Folio 68 v – 82 v

Citaten Tauler, de Kok van Groenendaal (Jan van Leeuwen); man, die de
verleiding van de duivel weerstond; citaat Augustinus; citaten Christus; citaat
meester Jordanus van Quedlinburg; advies voor het doen van een pelgrimstocht;
verdiensten voor iemand die dagelijks naar de mis gaat; citaat Albertus Magnus;
citaten Bernardus van Clairvaux; citaat Christus; citaten Bernardus van
Clairvaux; citaten Augustinus; zes “leringen” van Sint Bonaventura.

Folio 102 v – 104 v

Vijf punten, die God doet voor iemand die met berouw tot Hem komt.
Gesprek Jezus tot een heilige maagd.

Folio 104 v

Vraag zuster Margaretha aan Jezus met betrekking tot grootste devotie tot Hem.
Antwoord: Lof van een bezwaard maar standvastig mens, is voor Mij de grootste
devotie.

Folio 105 r

Drie klachten van Jezus.

Folio 105 r – 105 v

Citaat Augustinus

Folio 105 v – 106 v

Citaat Bernardus over de uitleg van de gehoorzaamheid.

Folio 106 v – 107 r

Citaat Theresa van Avila (1515-1581)

Folio 107 r – 107 v

Citaat van een heilige doctor
Vruchtbare lering om tot God te komen.

Folio 107 v

Citaat Sint Gregorius (±540-604)

Folio 107 v - 109 r

De zeven smarten van Maria

Folio 109 r - 109 v

Komst Christus gedurende de heilige Mis

Folio 109 v –110 v

Andere adviezen van Jezus

Folio 110 v -111 v

Druppels bloed die Jezus vergoot, tranen en zweet, die hij stortte. Idem met
Maria. Haar dat Jezus uitgetrokken was en voetstappen die Hij gezet heeft. Uren
en dagen, die Jezus in de schoot van Maria verbleven heeft. Uren die Jezus op
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aarde verbleven heeft. Dagen die Maria op aarde verbleven heeft. Een jaar heeft
9124 uren.
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Appendix B
Inhoud van Christophorus Caers, Naem-en-Doodt-Boeck der Rectooren, Priorinnen,
Canonikerssen, Conversinnen, Donatinnen, en Donaten, des Cloosters genoemt Facons
Folio 7 v. - 30 v. Naem-Boeck der Rectooren des Cloosters genoemt Facons.
Folio 32 v. - 60 r. Naem-Boeck der Priorinnen des Cloosters genoemt Facons
Folio 61 r. – 148 r. Naem-Boeck der Canonikerssen Reguliren des Cloosters genoemt
Facons
Folio 148 v. - 150 r. Naem-Boeck der Conversinnen
Folio 151 r. – 170 r. Naem-Boeck der Choor-Donatinnen des Cloosters genoemt
Facons
Folio 171 r. – 201 r. Naem-Boeck der Donatinnen
Folio 202 v. - 205 r. Naem-Boeck der Donaten oft broederen familiaren des Cloosters
genoemt Facons
.
Naemen vande gene die eenich mercklyck weldaet hebben gedaen
van ’t Clooster genoemt Facons
Folio 232 v. – 233 r. Vermelding van de gevolgen voor het klooster door de bezetting
van Antwerpen door de Fransen.
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Appendix C
Citaten van de schrijvers uit het Weense manuscript, die niet tot de dissertatie behoorden
Sint Bernardus
Sint Bernardus van Clairvaux werd in kringen van de Moderne Devotie gelezen. Er bevond zich
in Antwerpen het + 1450 door de Antwerpenaar Peter Post gestichte cisterciënzerklooster SintSalvator.833 Bovendien was de Abdij Sint-Bernaerdts aan de Schelde, gelegen in Hemiksem in
de provincie Antwerpen, dat in 1243 gesticht was, niet veraf.834 De bibliotheken van deze
cisterciënzers kan de zuster bovendien beïnvloed hebben.
In het manuscript vinden we de volgende citaten vermeld:

S. Bernardus seet: ‘wist den mensch hoe seer hij hem vervremt met de minste ondeucht hij soude
hem verveiren te bidden. en wist hij oock hoe naer hij can comen tot godt met de minste deucht
die hij doet hij soude hooveerdich woorden dat hij hem soude laten duncken dat hij godt niet en
behoefden.835
S. Bernardus uutlegginge vande gehoorsaemheit: ten eersten bereet sonder vertreck. ten 2
devotelijck oft innich sonder lichtveerdicheit ten 3 willich sonder wedersprecken ten 4 simpel
sonder vragen oft disputeren ten 5 geordineert sonder doolen ten 6 vrolijck sonder stoornisse ten
7 streng sonder cleijnmoedicheit ten 8 gemeijn sonder uutnemen ten 9 bij blijvende sonder
onderlaet ten 10 en volherdelijck perseneren.
De gehoorsaemheit sluijt de hel en doet den hemel open. ist dat wij ons oversten gehoorsaem sijn
soo sal god ons gebeth oock seer geern verhooren.836
Seijt altoos geenen mensch dan ick geen plaets dan hier geenen tijt dan nu niet meer levens dan
hier stervens niet meer hebbens dan hier dervens niet meer inganckx dan hier uutganckx daerom
laet ons toch in desen nu ons selven wat gewelts aendoen om al ons sinnen te bedwingen en
thuijs te houden dat doende soo sullen wij in corten tijt grooten voortganck doen.837
Een exempel
Den h. bernardus opgetrocken sijnde in contemplation naer de mettenen die hij seer virichlijck
gesongen hadden en seer vrindelijck met sijnen alderliefsten spreckende seijde: heere hevet u
833

Hoofdstuk 1 Inleiding, noot 153.
St. Bernard's Abbey, Hemiksem, available on line 14 maart 2011,URL http://en.wikipedia.org/
wiki/St._Bernard's_Abbey,_Hemiksem.
835
Folio 105 r.-v.
836
Folio 105 v.
837
Folio 105 v.-106 r.
834
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oock behaecht dat de broeders de mettenen met sulcken coragie hebben gesongen. onsen heer
antwoorden het heeft mij uuttermaten wel behaecht maer boven al heeft mij sulckenen broeder
behaecht. doen seijde den h. bernardus maer heer ist mogelijck dat is de leelijckste rouste stem
dat niet met allen aengenaem en is. doen antwoorden onsen heer: om dat hij in hem selven
bekent dattet soo is en evenwel sijn best doet. daerom behaecht hij mij bovenal want hij mij
puerelijck metter herten looft. de ander hebben noch al wat behagens in hun stem. de menschen
sien int aensicht maer ick sien int hert.838
Een exempel
Den h. bernardus hadde oock eenen onder sijn religieusen die sieck sijn seer getemteert wert met
ongeloof. want h. sacramen soo dat hij niet en cost gelooven dat sijnen salichmaker daer was. en
oversulckx en wilden het geensins ontfangen. wat hem de broeders seijden dan h. bernardus dat
verstaende ginck ginck terstont derrewaert en bij hem comende gaf hem seer veel soete
vermaningen maer ten holp al niet. ten lesten seijde hij tot hem wel broeder en cont gij overmits
niet gelooven, soo begeer ick dat gijt om mijn geloof sult ontfangen. het welcke hij simpelijck en
terstont dede en wert terstont verlost van der tentatien en stirf met een volcomen geloof.839
Een exempel
Den h. Bernardus eens staende op den preckstoel en predikende voor veel volckx werd bevochten
met ijdel glorie denckende gij preckt oock wel de menschen hooren u soo geern sie hoe dat hij u
naer gaen en diergelijcke gedachten. den h. bernardus treckende sijn cap voor sijn aensicht bleef
wat swijgende niet wetende wat hij doen soude oft voort gaen oft ophouden. ten lesten
antwoorden hij sijn gedacht. ick en hebt om uwen twil niet begost ick en salt oock om uwen twil
niet laten en preckten met coragie voorts. soo moeten wij oock doen geen goet laten noch doen
om ijdel glorie maer die gedachten lijden om godt.840
Een exempel
Daer quamp eens eenen simpelen ootmoedigen broeder bij den h. bernardus en viel hem te voet
met veel tranen seggende och vader ontfermt u mijnder ick heb desen nacht wel 30 deuchden
gesien in eenen broeder en ick en vinde niet een in mij wat raet met mij. den minnelijcke vder
troosten sijnen ootmoedigen soen seer vaderlijck en seijde daer naer tot sijn broederen dat dat
ootmoedich gevoelen van dien broeder seer ver te boven ginck allen die 30 deuchden van allen

838

Folio 113 v.
Folio 13 v.-114 r. F. St Bernard also had a religious who was sick and tempted against faith,
so that he couldn’t believe his Savior was present in the Blessed Sacrament and therefore he did
not want to receive Holy Communion. The brothers told St Bernard and he went to him and gave
him sweet chidings. But this had no result. At last he told him, “Brother, because you cannot
believe, I want you to receive because of my faith. Which he simply did, and straight away he
was immediately relieved of his temptations and died in perfect faith.
Dit is ontleend aan Conrad Eberbach, Exordium magnum Cistercienses, Rome: Editiones
Cistercienses, 1961, Distinctio Secunda (book 2), Cap VI (Chap 6).
840
Folio 115 r.-v.
839
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de broederen. daerom laet ons altijd groot gevoelen hebben van een andere en cleijn van ons
selven. 841

De Kok van Groenendaal (Jan van Leeuwen) (1295-1378) was een medebroeder en tijdgenoot
van Johannes Ruusbroec. Hij schreef de volgende werken:
A) Dboec vanden tien gheboden (zj.)
B) Een boexken van meester Eckaerts leere daer hi in doelde (zj.) Een ghetughe (zj.)
C) Van sevenderhande manieren van menschen die gode minnen (zj.)
D) Van vijfterhande bruederscap (zj.)
E) Wat dat een armen mensche van gheeste toebehoert (zj.)842
Wij vinden in het manuscript het volgende citaat vermeld: Den Cock van Groenendael seet:
“Die volhertelijck doorgaen metter passien Christi, die loopen oft sij met clippelen geiaecht
worden. De goddelijcke vrees en grondige ootmoedicheijt daar alle heiligheijt door begint comt
door die passie Christi inder herten wel herknauwende die groote ootmoedicheijt Christi.
Daerom oeffent u daer in dach en nacht wildij comentot groote heijlicheijt.”843
Augustinus Het is niet bekend of Augustinus van Hippo of de Pseudo Augustinus (vijftiende
eeuw) bedoeld is. Dit citaat werd in het manuscript aangetroffen: Augustinus seet: ‘o mensch dat
rijck der hemelen en versoeckt geenen loon van u dan dan soo veel ist weert als gij selver sijt wat

841

Folio 115 v.
DBNL Jan van Leeuwen, available on line 26 januari 2011 URL http://www.dbnl.org/auteurs/
auteur. php?id=leeu019; Piet Avonds, Mystiek, ideologie en politiek. Jan van Leeuwen, de
"goede kok" van Groenendaal over de hofhouding van hertog Jan III van Brabant, Brussel: 1982
(Hoofsheid en devotie in de middeleeuwse maatschappĳ: De Nederlanden van de 12e tot de 15e
eeuw: handelingen van het wetenschappelĳk colloquium te Brussel 21-24 oktober 1981; J.D.
Janssens (ed.). Youri Desplenter, “Huis-tuin-en-keukenmoraal? Jan van Leeuwen en de tien
geboden”, Spiegel der Letteren: 2010/1 (52, nr. 1).
842

843

Folio 69 r.
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ontsiedij u vanden coop oft van sijn groote costelijckheit. Christus heeft dat voor u gecocht met
hem selven en hij en begeert van u niet dan datge hem u selven weder willichlijck offert sonder
weder nemen op dat hij u nu mach bewoonen om u alsoo te brengen in sijn rijck hier boven.’844
Sint Augustinns van Hippo
S. Augustinus seet: ‘lijtsaemheit is een vriendinne christi. Die om chisto lijtsaem is en sal noot
verloren gaen. Alsoo veel als den mensch meer lijt iet met blijschap alsoo veel suijver hij sijn
siel’.845 en Noch den selven: ‘het is een vreeselijck dinck te leven in eenen staet in welcker men
vreest te sterven. Die wel leeft en hoeft de doot niet te ontsien.’
Noch den selven: ‘wij moeten mannelijck gehoorsaem sijn met eenen blijden geest al vallet de
natuer somtijts swaer die mennelijck doordrijven simpelijck doende naer de woorden en
begeerten der oversten al dunckt ons dattet wat onredelijck is. Het sal dies te redelijcker en te
beter sijn voor godt en ons profijtelijcker en te beter sijn voor godt en ons profjtelijcker inder
eeuwigheit.’
Noch seet hij: ‘tis beter met de minste minne gegaen ten h. Sacrament dan met de meeste
ootmoedicheit daer af gebleven.’
Noch seet hij: ‘godt is aengenamer rechten rowe dan allen de bevaerden die den mensch op
aertrijck mach doen sonder rouwe.’
Noch seet hij: ‘hemelrijck is te coop met armoede, eeuwige blijschap met oneer en schande te
verdragen en eeuwige rust met pijn te lijden een eeuwich leven met geduerich sterven.’
Noch seet hij: ‘ick socht creaturen en ick verloes godt en mij selven en doen keerden ick weder in
mij selven en doen waren alle creaturen mij onderdaen die ick te vooren was onderdaen.’ 846

844

Folio 71 v.
Folio 79 r.
846
Folio 79 r.-v.

845
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S. Augustinus seet: ‘dat wij dat goddelijck licht niet en begrijpen oft en geniet dat wort gehindert
bij drij fouten. het eerste is menichvuldicheit het 2 is tijtelijckheit en het 3 is lijffelijckheit. hadde
den mensch dese drij overwonnen soo woonden hij in een eenheid en in eeuwicheit inden geest.
want sal dit eeuwich waerheit in hem lichten soo moet hij sijn en thuijs sijn en moet voorloopen
alle creatueren want wie godt eens gesmackt heeft hij voorloopt licht allen dinck en doorbrecht
alle creatueren. dit doorbreken is soo edel daer den mensch doorbroken heeft sijn uutterste
cracht en sijn inwendige cracht en is ontfoncken alle sijns verlies en staet ledich en vrij. Daer
wort den geest ingenomen in sijn eeuwich velt en wort daer ontbloot van alle anderheit met
ingetogen sinnen aen godt hangende met verwonderen.847‘

Paus Sint Gregorius (590-604)
Gregorius werd + 540, geboren uit een Romeinse aristocratische familie. Hij werd magistraat en
stadsprefect, maar besloot het wereldse leven te verlaten en monnik te worden. Als Paus
Gregorius I (590-604) is hij één van de Westerse Kerkvaders. Zijn geschriften zijn een
belangrijke bron van de katholieke moraaltheologie. Hij speelde een grote rol in de
missiegeschiedenis van de Kerk van Rome.848
Het volgende treffen we in het manuscript aan: Den h. gregorius seet: ‘dat is een volcomen
mensch die inde onvolmaecktheit zijns broeders nu onverduldich en wordt en niet is beter dan
een mensch verduldelijck lijt die dingen die hij niet gebeteren en can.’849

847

Folio 105 r.
Katholiek Nederland Gregorius de Grote, available on line 28 januari 2011, URL http://www.
katholieknederland.nl/abc/detail_objectID590786_FLetterG.html.
849
Folio 107 v.
848
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Albertus de Grote (+ 1206-1280)

Albertus de Grote was een belangrijk geleerde met een grote kennis van alle takken van
wetenschap. Hij trad op ongeveer dertigjarige leeftijd in bij de Dominicanen. Hij doceerde
wijsbegeerte aan verschillende universiteiten van zijn eigen orde. In 1245 werd hij magister
theologie in Parijs en vanaf 1248 in Keulen. Hier was hij de leermeester van onder meer Thomas
van Aquino.850

Dit treffen we in het manuscript aan: Albertus Magnus seit: ‘dat een simpel gedacht
vander passien Jesu den mensch beter is dan oft hij een jaer lanck vasten te water en te broode
en dat hij hem dagelijckx liet slaen tot den bloede toe en alle dagen een souter las.

Een simpel dacht is datmen eens uut affertie denckt wie hij is die daer lijt en uut wat liefde. En ons
ganselijck offeren in die liefde en bidden hem dat hij ons daer in wilt versmilten en begeeren hen nu met
eenen jaer te dienen en ter eeren van sijn lijden al te lijden dat hem sal believen.’851

Sint Bonaventura (1221-1274) trad in de orde van de franciscanen. Hij werd in 1484 heilig verklaard en

benoemd als Doctor van de Kerk.852 Het werk over het Leven van Christus door Sint
Bonaventura (1217-1274) was in 1784 bij de opheffing van Facons aanwezig.853
Het manuscript vermeldt: Ses leeringen van s.bonaventura seer profijtelijck alle geestelijcke
personen om in de religie te profiteren.854
850

Saint Albertus Magnus, available on line 28 januari 2011, URL http://www.britannica.
com/EBchecked/topic/12923/Saint-Albertus-Magnus.
851
Folio 75 v.
852
New Advent Saint Bonaventure, available on-line 27 januari 2011, URL http://www.
newadvent.org/cathen/02648c.htm.
853
Saint Bonaventure, Libri [et] Tractatus Sequentes Sancti Bonauenture: in hoc Volumine
Continentur Brevilogium, Cologne: Johann Coelhoff, 1486. Deze uitgave gebeurde dus twee jaar
na zijn heiligverklaring.
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Jordanus van Quedlinburg (1260-< 1328) behoorde tot de orde van de dominicanen. Zijn
geschriften werden in 1483 onder de titel Compendium juris canonici in Straatsburg bij Georg
Husner uitgegeven en in hetzelfde jaar bij dezelfde uitgever Corona Beatae Mariae Virginis.855
Hiervan kunnen Mechtild van Jacomijne kennnis genomen hebben.
In het manuscript werd het volgende vermeld: Meester Jordanus wert eens gevraecht
waerom dat hij soo geern dick inde kerck was. Hij antworden ick en bid altijt niet als ick in de
kerck ben maar om dat ons heeren lichaem daer is int h. sacrament. Soo hoep ick dat hij mij niet
ijdel van hem en sal laten scheijden sonder eenige gifte of gratie van hem te ontfangen om dat
ick geern bij hem ben.856 en Item hoe dat den mensch dagelijckx sijn pelgrimagie sal wandelen.
Die pelgrims plegen te dragen grove cleederen en groote schoenen en eenen hoet op haer hooft
eenen stock in hun hant en een maeltien om die spijs in te doen en een flesken met dranc en siet
hij der wegen iet van ijdel spelen of iet anders hij gaet voorbij ende en letter niet op. En hij heeft
oock geern een goeden geselle met hem. Bij grove cleederen verstaet men soberheit en
simpelheit der cleederen niet overvloedicheit noch sinnelijckx soekende. Die groote gelapte
schoenen beteekenen ootmoedicheit van herten. Den hoet op dat hooft bediet verduldicheit in
alle tegeheit. Den stock inde hant is dat cruijs christi en sijn bitter lijden dat wij altijd voor de
oogen ons herten sullen setten en ons daer aen houden. Dat maeltin metter spijsen is geern
goede boecken en leeringen te lesen en ons hert te helpen tot goede gedachten. Dat flesken sullen
wij vullen met wijn. Dat is de minne godts in ons hert. Want onsen geselle drinckt liever wijn dan
854
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water en liever water dan niemendallen. Dat water is de vreese godts en onsen geselle is onse
lieve heere Jesus self. Die drij mijlen die wij alle dagen sullen wandelen dat is gehoorsaemheijt
minne en tegenheit verduldelijck te lijden. En seer salich is hij die doo dagelijckx wandelt want
dat lant van beloften ier boven sal ij besetten tot eender eeuwigen erven.857
Johannes Tauler (+ 1300-1361) trad op vijftien-jarige leeftijd bij de dominicanen in Staatsburg
in. Hij behoorde tot de invloedrijkste veertiende eeuwse mystieke schrijvers in het Duitse Rijk.858
Preken van Tauler werden voor het eerst gedrukt in Leipzig in 1498, herdrukt in 1508.859 Tauler
werd in Groenendaal gelezen.860 In 1517 werden in Deventer de preken van Tauler uitgegeven.861
In 1685 verscheen een vertaling van zijn werk in het Nederlands.862 Jacomijne kan deze vertaling
in het Nederlands niet gekend hebben, haar kopiiste echter wel.
Wij vinden in het manuscript de volgende citaten vermeld. Taulerus seet: ‘ Al dedij allen de
goede wercken die de h.h. oijt gededen. Ja alle menschen oijt gedaen hebben En gij en sterft uws
selfs met een ootmoedic onderworpen onder godt. En onder alle creatueren soo ist al niet hoe h.
oft hoe sonderlinge dat gij schijnt.’863
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New Advent. John Tauler, available on line 26 januari 2011, URL http://www.newadvent.org/
cathen/14465c.htm. Zie ook over Johannes Tauler: E. Filthout, Johannes Tauler. Ein deutscher
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1961.
859
WordLingo Johannes Tauler, available on line 26 januari 2011, URL http://www.worldlingo.
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Taulerus seet: ‘Al iemant en mach met woorden uutsprecken wat grooter goet daer verborgen
leet in verduldich lijden dien minnelijckxsten Jesum die sijn vrinden heeft vercoren tot grooten
eeuwigen goet als hij siet dat sij niet en leven alsoo sij behoorden naer haren roep. Soo laet hijse
wat vervolgen met swaer lijden van buijten oft van binnen om dat sij alsoe oft niet en wllen en
dat ick een ongemeten groote trouwe van godt en daer af behoort den mensch godt grootelijckx
te loven en te dancken om dat hij hier mag lijden en moet hem selven onweerdig bekennen en
daer af souden groote oeffeningen inden mensch geboren woorden om dat hem godt die eere
doet dat hij hem mag naervolgen’.864
In het Jewish Theological Seminary of America in New York bevindt ook zich een handschrift,
dat uit Facons afkomstig is.865 Het werk bevat als eerste en laatste bladzijde een schutblad, dat het
professieformulier is van de Facons zusters Katharina van der Mispelteren en Jacomijne Costers. Het
vervolg op dit handschrift is het werk van de franciscaan Hendrik Herp (+ 1477). Na de titel Spiegel der
volcomenheit866 stopt het werk van Herp plotseling, want dan volgen zijn andere teksten, Traktaat over de
Heilige Eucharisti, Cancellierboeck en kleinere stukken.867 Hendrik Herp leefde in de vijftiende eeuw. De
eerste uitgave van de Spiegel der volcomenheit werd in 1490 uitgegeven.868 Bovendien treffen we hier ook
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Neerlandica, 17) (Bewerking van proefschrift Universiteit München, 1994).
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(Dissertatie Universiteit Leiden).
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een handschrift in een Nederlandse vertaling van de franciscaan Marquard von Lindau (+ 1392),869 wiens
naam verbasterd werd tot Marcus van Lindauen, aan. De aanhef luidde: Hier begint een tractaat dat ses
sermonen in heeft van der adrmoeden oetmoedicheit ende lijden ons heeren ihesu christ dwelke gemaect
heeft broeder marcus van lindauwen een minderbrueder.870

Vervolgens bevat het handschrift een werk van een onbekende schrijver en zonder titel,
dat begint met Hier beghint een devoet buecsken van inwendighen ende wavendighen
oefeninghen seer leerlic ende nutte voir ionghe beghinnende menschen. . . voergaen groeten
vertroestinghen, dat ierste capittel.871
Bovendien treffen we een (uittreksel) van het testament van Sint Bernardus aan:

Sinte bernaerts testament
Dire dinghen laet ic u nae te volghene die ic in mijnen levene nae mijner macht gehouden hebbe.
Dat recste
Niemant en woude ic scandalizeren mer had ic mii hyer in so[m]maels overgaen soe pijnde ic
mii soe ic beste mochte te slechtere.
Altoes geloe es de ic min dat ander minen eigenen sin dan de sin van eenen anderen.
Dat derde van den genen die mi mysdaen hadden en begheerde ic neyt wrake.
Siet caritate, oetmoeicheyt, ende lijdsaemheyt laet ic u.872
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Appendix D
Door Jacomijne geciteerde of naar verwezen bijbelteksten
3.A. Inleiding
Geen

3.B. Commentaar op visioen en exempel 3
Genesis 6,5

Psalm 100,1 (vulgaat)

Matteüs 25,41

Genesis 8,21

Psalm 101,1

Marcus 3,28-29

Job 5,14

Psalm 118,1 (vulgaat)

Lucas 1:46-55

Job 14,4

Psalm 119,1

Lucas 11,27

Job 16,35

Psalm 125,5-6

Johannes 16,13

Psalm 6

Psalm 129

Johannes 19,25-27

Psalm 8,4-9

Psalm 142

Johannes 19,34

Psalm 31

Hooglied 6,10

1 Korintiërs 2,9

Psalm 37

Jesaja 9,34.

2 Korinthiers 3,5

Psalm 50.

Jesaja 53,6

Jacobus 4,8

Psalm 50,19.(vulgaat)

Jeremia 9,6

1 Johannes 5,6

Psalm 51,19

Jeremia 31,19

2 Johannes.3,3

Psalm 83,11 (vulgaat)

Daniël 12,10

2 Johannes.3, 5

Psalm 84,11

Zacharia 13,9

Openbaring van Johannes 12,1

Psalm 93,1 (vulgaat)

Maleachi 3,3

Psalm 94,1

Matteüs 4,2

Psalm 101

Matteüs 12,31-32

3. C. Commentaar op Elisabeth Silvoorts’ opmerkingen over de gebeurtenissen na Jacomijne
Costers dood
Psalm 145,1-3

Johannes 8,12

Handelingen 26,13

1 Makkabeeën 13,51

Johannes 9,5

1 7,32–35

Matteüs 5,3

Johannes 11,10-11

Efeziërs 5,8
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Matteüs 5,8.

Johannes 12,13

Efeziërs 5,13

Lucas 14,26.

Johannes 12,35,36,46

Kolossenzen 1,12

Johannes 1,4,5,7,9

Johannes 14,6

I Tessalonicenzen

Johannes 3,19,20.21
Johannes 5,35

Handelingen 9,3
Handelingen 22,6

Openbaring van Johannes 7,9
Openbaring van Johannes 21,23-24

3. D. Commentaar op Christus’ openbaringen aan Mechtild van Rieviren
Exodus 3,8, 17

Jozua 5,8

Matteüs 6,14-15

Exodus 13,5

Jozua 20,17

Matteüs 11,29

Exodus 33,3

Hooglied 4 , 1 1

Numeri 13,27

Jesaja 7,22

Lucas 2,22-23

Numeri 14,8

Jesaja 60,16.

Lucas 9,23,24

Numeri 16,13,14

Jeremia 11,5

Johannes 14,6

Deuteronomium 6,3

Jeremia 32,22

Johannes 20,26-29

Deuteronomium 11.9

Ezechiël 20,8,15

I Korintiërs 10,31

Marcus 11,25

Deuteronomium 26,9,15Wijsheid van Jezus Sirach 39,27 Efeziërs, 4,32
Deuteronomium 27, 3

Wijsheid van Jezus Sirach 46,8 Kolossenzen 3,15

Deuteronomium 31,20 Baruch 1,20

Hebreeën 5,12-13
Jacobus 2,13
I Petrus 2,2-3

3. E. Commentaar op voorbereiding tot het Heilig Sacrament

Matteüs 26,26

Lucas 22,19

Johannes 6,53-58

Marcus 14,22

Johannes 1,14

Johannes 19,34

3. F. Commentaar op de drie geloften
Leviticus 11,44-45

Matteüs 26,38,40

Johannes 10,14

590

Leviticus 19,2.

Marcus 14,34

Johannes 14,15

Leviticus 20,7

Marcus 14,37

Johannes 14,23

Matteüs 5,44-45

Lucas 4,10

Johannes 20,,23

Matteüs 5,48

Lucas 6,31

I Korintiers 3,12-15

Matteüs 6,12

Lucas 6,36-37

Filippenzen 3,8

Matteüs 6,14-15

Lucas 11,4

I Thessalonicenzen 5,5-6

Matteüs 7,12
Matteüs 11,29-30
Matteüs 22,37

Lucas 11,25
Lucas 11,28
Johannes 10,3-4.

Hebreeën 4,1
Hebreeën 13,17
1 Petrus 1,15-16
I Johannes 5,16-17

3. G. Commentaar op Johannes de Evangelist

Deuteronomium 33,11-12.

Lucas 4,38.

Johannes 21,19-23.

Spreuken 3,10

Lucas 22,20.

Johannes 21,7.

Ezechiel 1,1-10

Johannes 2,1-12

Johannes 21,20

Ezechiel 10,14

Johannes 13,23

Johannes 21,21-23

Matteüs 8,14

Johannes 19,26

Korintiërs 7,1-2

Matteüs 26,27-28

Johannes 20,2

Marcus 1,30

Johannes 20,5-6

Openbaring van Johannes 1,9
Openbaring van Johannes 4,6-7

Marcus 14,23-2.
Conclusie

Sommige boeken, zoals de historische boeken en de Brief aan de Romeinen, ontbreken bij de
Bijbelteksten, die Jacomijne gebruikte We moeten hierbij in het oog houden dat gedurende lange tijd
slechts bepaalde zusters de meeste boeken van de Bijbel ter beschikking kregen.873
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Carine Lingier, "Boekengebruik in vrouwenkloosters onder de invloed van de Moderne Devotie", in
Mertens.en Scheepsma, O.C., 280-294, aldaar 287.
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Appendix E

Verklarende woordenlijst van religieuze en historische begrippen
aam
advent
ampul of buret is

antiphonaal
arcaria
arch
Blijde Incomste
Bollandisten

brevilogium
bursaria
canonikers
canonikers regulier
cameraria
cantrix
CAO-loon

inhoudsmaat van ongeveer 155 liter
de besloten tijd ter voorbereiding van Kerstmis
een glazen of metalen schenkkannetje dat tijdens de katholieke Mis
wordt gebruikt om water en wijn in de miskelk te gieten; het wordt
ook buret genoemd.
gezang, wisselzang tussen twee koren
religieuze verantwoordelijk voor de “arch” van het klooster; zie
ook bursaria
schatkist
plechtige intocht van een vorst
de Bollandisten vormen een instituut opgericht door de jezuïeten
dat zich bezighoudt met het beschrijven van de heiligenlevens. De
naam verwijst naar Vlaamse Jean Bolland die de basis legde
theologie in kort bestek
religieuze verantwoordelijk voor de financiën van het klooster; zie
ook arcaria
kanunnikes, vrouwelijke religieuze
kanunnikes, vrouwelijke religieuze, die gebonden is aan een
kloosterregel
religieuze belast met de zorg voor het vervaardigen en bewaren
van textiel
religieuze verantwoordelijk voor de uitvoering van het koorgebed
het wettig voorgeschreven bruto loon voor normale arbeidstijd van
voltijdswerknemers, plus alle bindend voorgeschreven, regelmatig
betaalde toeslagen, alle bindend voorgeschreven beloningen,
zoals de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering
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clausuur
collatie
conversin
curia
donaat
donatin
doodschuld
familiar
gelt
gemet
hamel
jaargetij
jubilaria
kapoen
kelk

koordonatin
maentstont
maerte
Maria Geboorte
moniale
mite
octaaf
pint
patagon
plateen
pitantie
pond

de afgeslotenheid van de wereld van een klooster
een gesprek, dat zich ontspon tussen de kloosterlingen over een na
de avondmaaltijd voorgelezen gedeelte uit de Heilige Schrift
lekenzuster
pauselijk hof
begunstenaar van een klooster
vrouwelijke begunstenaar van een klooster
De uit de dood van iemand voortvloeiende kosten
leek werkzaam in een klooster
maat voor vloeistoffen, stond gelijk aan den stoop en bestond uit
vier pinten
landmaat in Zeeland en het zuiden van de Nederlanden van
ongeveer 4000 m2
een gecastreerde ram
rouwmis op de verjaardag van iemands overlijden
kloosterlinge die een zekere tijd, vijftig of meer jaar, in het
klooster geprofest is
een gecastreerde haan
tijdens de Heilige Mis wordt de kelk gebruikt om de te consacreren
miswijn in te doen, dat na de consecratie tot bloed van Jezus
Christus wordt
vrouwelijke begunstiger van het klooster, die in het koor mee
mocht bidden
zie tricinarium
hoofd van bepaalde geestelijke vrouwengemeenschappen
feest op 8 september
religieuze in een slotklooster
een erg kleine koperen munt
de achtste dag van een kerkelijke viering van een feestdag
ter ere van Christus of een heilige
0,6 liter
gedurende het Spaanse tijdvak in de Zuidelijke Nederlanden een
muntstuk van 24,6 gram zilver
schotel met name in de mis gebruikt
een portie extra eten of drinken verstrekt aan een lid van .
een klooster of een. geestelijke broederschap
ongeveer 450 gram

pri[e]me kerkelijk getijdengebed, dat oorspronkelijk gebeden werd na het eerste uur (kort na
zonsopgang)

priorin
procurator
professie
raadszuster
rector
refter
refterboek

hoofd van sommige vrouwenkloosters
kloosterling, die aan het hoofd van de huishouding staat
kloostergelofte
een kloosterzuster die de overste bijstaat
een academisch, religieus of politiek administrator
eetzaal, vooral in een klooster
de inhoud van deze boeken werd tijdens de maaltijd gehoord, want
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requiemmis
schijf
sedes vacatio
simonie
slot
slotklooster
socius
soliloquium
Sticht
suffragaan bisdom
tabernakel
tricinarium

het eten was een ritueel
een mis voor een overledene
een doorgeefluik voor goederen in een slotklooster
een lege zetel van bij voorbeeld een paus, bisschop of abt
het betalen voor het verkrijgen van een geestelijk ambt of dienst
het deel van het klooster binnen de clausuur gelegen
een klooster waarin de clausuur onderhouden wordt
metgezel of assistent (van een geestelijke)
(dramatische) monolloog, speech, declamatie, of oratie.
het wereldlijk gebied van de bisschop van Utrecht
bisdom ondergeschikt aan een aartsbisdom
versierde brandwerende kluis op het hoogaltaar of zijaltaar, waarin
het Heilig Sacrament bewaard wordt
een plechtigheid op de dertigste dag na iemands dood, waarop een
plechtige zielmis voor den overledene gelezen werd; zie ook
maentstont

triduum

een driedaagse periode, vaak gekozen voor gebed en andere devote
bezichheden

uperken
vesterij
vestaria
viertel
vigilie

een halve pint
plaats in een klooster waar kleding gemaakt werd
religieuze belast met de zorg voor de kleding in een klooster
een inhoudsmaat voor graan van 7,5 liter
de avond of de dag voor een kerkelijke feestdag of een
gedenkdag van een heilige
lengtemaat van ongeveer dertig centimeter

voet
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