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INLEIDING.

Het werkje, dat hierbij door het Friesch genootschap
van geschied-, oudheid- en taalkunde wordt uitgegeven,
behoort tot de literatuur der Grottesfreunden (1). —• Het is
eene Dietsche bewerking van Rulman Merswins boek »von
den neun Felsen" (2), een merkwaardig- geschrift van een
leek uit het jaar 1352. Het HS , waaraan de tekst is ont-
leend , werd aan het Friesch genootschap ten geschenke ge-
geven door zijn hooggeacht medelid Jonkhr. ï lr . F. J. J. VAN
EIJSINGA , voorzitter van de eerste kamer van de Staten-
generaal en raadsheer in het Hof te Leeuwarden, die hier-
voor in het openbaar den dank des genootschaps ontvange!

Het is niet het eenige MS. van dien aard in Nederland.
Ook do koninklijke bibliotheek te 's Gfravenhage en de uni-
versiteitsbibliotheek te Amsterdam bezitten er ieder een.

(1) Zie over hen: v. D. KEMP , De Duitsche Gottesfrcumlen enz.
enz. in de Studiën en Bijdragen van Prof. MOL.L en DE HOOP SCHEF-
FER , I , blz. 258—302, en de aldaar op blz. 261 opgegevcne litera-
tuur.

Voorts C. SCHMIDT , NICOLAUS VON BASEL, , bericht von der Be-
kehrung Taulers. Strassburg 1875.

H. S. DKNII'LE , Taulers bckehrung krit. untersucht. Strassburg
1879.

En vooral A, JUNDT , Les Amis de Dieu au quatorzieme siècle. Pa-
ris 1879.

(2) Zie „Das buch von den neun Felsen von dem Strassburger
biirger RULMAN MERSWIN , 1352 ; nach des Verf. autograpli heraus-
gegeben von Dr. CARL SCHMIDT. Leipzig 1859.
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Op het voetspoor van don heer C. J. v. d. KEMP , in de
»Studicn en Bijdragen", noemen wij liet eerste B., het tweede
A., terwijl wij het onze met de letter C. zullen aanduiden.
Van alle drie worden facsimile's hierbij gevoegd.

Allen zijn verkorte bewerkingen van Merswins boek. A.
is het meest beknopt. B. en C. zouden even groot zijn,
had B. in den loop der tijden niet nagenoeg 2/s verloren.
C., dat compleet is, vercenigt dus de meerdere uitvoerig-
heid met de volledigheid, en is ons daarom te meer dier-
baar.

Wat A. niét of anders heeft dan B. en C., wat aan B.
ontbreekt, waar B. (zoo ver aanwezig) van C. verschilt,
alsmede liet onderscheid in taal en woordenkeus tusschen
de drie MSS. — dit alles zal kunnen blijken uit de bijge-
voegde noten, die de belangrijkste varianten en verschillen
opgeven.

Ook is in deze noten gelet op de betrekking der drie
MSS. tot het boek »van den neun Felsen", zooals het voor-
komt in de vroegere uitgaven van Susos Schriften (1).
Hierbij is deze regel gevolgd: waar niet uitdrukkelijk eenig
verschil tusschen B. of A. en ons MS. is opgegeven, daar
stemt B. of A. met ons MS. in. Zoo ook komt Suso met
de verschillen tusschen ons MS. en B. of A. overeen, waar

(1) De nieuwe uitgave van Susos -werken door Fa. IIEINKICH
SKUSK DENIFLE , Augsburg-Munehen 1880 , bevat het niet meer. De
heer D. erkent, dat Dr. SCHMIDT , door de uitgave van MKKSWINS
autograaf, aan het licht gebracht heeft, dat de'ze en niet Suso de
schrijver is van den neuen Felsen. Ja, hij acht, dat het geene eer
voor Suso geweest zou zijn , als hij dit bock geschreven had ! Zie
inl. v. a. w. Ik vergeleek de uitgave van MELCHIOR DIBI'ENBUOKK,
Augsburg 1854. De vriendelijkheid van Dr. II. C. ROGGE , Univ.
bibl. te Amsterdam , verstrekte mij de nieuwe uitgave ; Dr. S. K. THO-
DKN v. VELZEN te Leeuwarden de andere.
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Friesland (1) afkomstig, dan moet het dagteekenen van

vóór het jaar 1580, toen in dit gewest de conventen wer-

den afgeschaft.

A., B. en 0. en ook wat bij Suso voorkomt, zijn ver-

korte bewerkingen van het geschrift van MERSWIN. De

vele herhalingen zijn weggelaten; maar ook, tot schade

van den lezer, sommige belangrijker gedeelten (2). Hier

en daar echter hebben onze MSS. en Suso iets meer, ge-

lijk uit de door ons gemaakte aanteekeningen bij het MS.

C. blijken zal.

Hoe kwamen deze verkorte bewerkingen van Itulmans

geschrift in de wereld ?. . . Zeker niet door TAULKR. In

de Bazelsche uitgave zijner Sermoenen enz. van 1522 komt

dan ook niets voor van sden neun Felsen". In de Keul-

sclie uitgave van 1543 staat een uittreksel uit Eulmans-

boek (3). De Hollandsche vertaling van deze uitgave heeft

(1) Zie beneden blz. 126.
(2) B. Y. de woorden, „want die tegen de II. Schrift spreekt, spreekt

tegen den H. Geest; de zaak is zóó, de H. Schrift is uit den II.
Geest gevloten", zie SCHMIDT , Das Buch v. il. neun Felsen, S. 6 ;
het gedeelte over den rijken man , die in de hel kwam, in betrekking
tot de rijke en gierige edellieden , burgers en kooplieden, S. 4 1 ;
voorts S. 48 onderaan tot 51 ; S. 71 ; S. 93 onderaan tot 94 eerste
gedeelte, over de vereering van Maria; S. 107, regel 6—10, over den
schrik, dien de booze geest heeft gekregen, als hij de menschen op
den achtsten steenberg ziet; S. 112 bovenaan, over het vergieten van
het bloed des Heeren en dat zijns volgelings ; de woorden op S. 130
„en zag de menschen aan , die den Christen-naam hebben, en toch
leven tegen alle Christelijke ordening" ; op S. 134 onderaan, het be-
roep op Maria Magdalena , die met Maria , Lazarus1 zuster, verward
wordt; S. 135 ; een groot gedeelte van de afdeel ing, waarin over den
echt gehandeld wordt, en waartoe het vrijzinnige gevoelen behoort
dat een vrome Jood of Heiden God veel welgevalliger is dan een
slechte Christen, S. 54—57 onderaan, S. 61 onderaan tot 64 bo-
venaan.

(%) Fol. 333 en volg. De vriendelijke stads-bibliothecaris van Keu-
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het óók( l ) , gelijk mede de Latijnsohe uitgave van Taulers'

werken enz. door SURIUS (2). Maar dit uittreksel, is veel

korter dan één van onze MSS. en Suso, en de vorm Yan

den dialoog is er în vervallen.

Tot bewijs deel ik hier mede, hoe in de Keulsche uit-

gave wordt samengetrokken, wat in onze MSS. en Suso

voorkomt van het begin tot het klimmen op de eerste

steenrots (3); voorts is bij den vijfden steenberg nog gevoegd,

len , Dr. ADOLFUS KEIJSSER , heeft de goedheid gehad mij deze uit-
gave een tijd lang ten gebruike te bezorgen.

([) Tot Franekfort bij PETEU VAN DUBBEN, MDLXV fol. 267 en
volg. , door Dr. DU RIEU , bibliothecaris der universiteits-bibliotheek
te Leiden , mij verstrekt uit de boekerij der maatschappij van Ned.
letterkunde. Deze vertaling is ongetwijfeld onder vrijzinnigen invloed
tot stand gekomen. Dit blijkt uit eene vergelijking van fol. 134 seqq.
Keulsche uitgave met fol. 106 seqq. Holl. Vert. over het sacrament
des Avondmaals, en fol. 242 seqq. K. U. met fol. 190 H. V. over
Maria Hemelvaart. Wat den vrijzinnige het meest konde ergeren, is
in do H. V. weggelaten. Zoo zijn b. v. ook in de afdeeling van de
lieden, die op de tweede steenrots wonen , in de H. V. de woorden
weggelaten „ûn versùchen dije kireken ün and' heiige stete", K. U.
fol. 334 en i l . V. fol. 267, en bij de eerste en derde steenrots ont-
breekt in de II. V. de vermelding van het „groote vagevuur", waar-
van de K. U. spreekt. K. U. fol. 334 a. en b. H. V. fol. 267 a. en b.
Niet onwaarschijnlijk acht ik daarom de gissing van wijlen Dr. BODEL.
NIJENHUIS , dat het onderschrift van deze Holl, vert. „tot Francfort ,
Peter van Dueren 1565" niet letterlijk moet opgevat worden , maar
Francfort Vrijstad zal beteekenen, en van Dueren in verband gebracht
moet worden met dueren, verduren , dulden, en Amsterdam wel eens
de plaats konde zijn, waar deze Holl. vert. gedrukt is.

(2) Deze uitgave, mij vriendelijk verstrekt door Prof. RAUWEN-
IIOFF te Leiden, en van het jaar 1548, is weer veel minder vrijzinnig,
komt met de Keulsche uitgave in dit opzicht overeen, en staat geheel
op kerkelijk standpunt. Zie p. 204 seqq , 388 seqq, en van de In-
stitutiones Thaul. p. 100 , 101 en 102.

(3) Het begin is dus:
In dem büch vonn dem neünn felsen, hat Got in D. Thauleri tzeijt-

ten , eijnë seinen auserweltö früde (es ist unsicher ob es D. Thaul.
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Zoo blijven dan tot beantwoording der gestelde vraag B.
C. en Suso. Maar deze drie, hoe overeenstemmend ook,
verschillen evenwel genoeg van elkander om aan te nemen,
dat de vervaardigers elkander niet hebben nageschreven. Het
overeenstemmende tusschen deze drie, en vooral tusschen
Suso en B. , is echter toch wederom zóó groot, dat het mij
voorkomt, dat zij verschillende editie's zullen zijn van eene
reeds vroeger bestaan hebbende verkorting van Merswin's
boek. Bekendheid met Codex E . , door Dr. SCILMIDT ver-
meld (1), moet daarbij aangenomen worden. B. C. en
Suso hebben toch, wat hier en daar in Merswin's autograaf
gemist, en in Codex E. gevonden wordt. Onze aanteekenin-
gen duiden dit aan.

Yan deze drie editie's is C. de jongste; het blijkt uit
alles. Suso is de middelste en B. , zoo mij toeschijnt, do
oudste in leeftijd. B. is toch hier en daar breeder, Suso
korter van zinbouw; B. heeft Her en daar woorden, die
zonder schade weggelaten konden worden, behouden, terwijl
SÜSO ze daarentegen heeft verwijderd. Zal men de lang-
wijliger editie, in dit geval, niet voor de oudste moeten
houden? Daarenboven had men bij de vervaardiging van
B. nog kennis van den schrijver des boeks (2); bij die van
het bij Suso voorkomende niet meer. Daarom voegde men
het, bij de uitgave van zijne schriften, dáár bij, terwijl
Suso zelf, bij de vermelding van wat hij schreef, denneun

(1) Dr. SCHMIDT , Das kuch v. d. n. F. , voorrede S. 4 en 5.

(á) Zie v. d. Kemp t. a. p. , bladz. 280 en 281.
B. kwam op den catalogus van het St. Barbaraklooster to Delft

voor onder den titel „Ilerman's boec van den negen velden." Mogen
wij nu niet Dr. Waekernagel (zie v. d. Kemp, blz. 280 , nootj den
naam Herman sijnoniem achten met Rulman , dan blijkt dat de ver-
vaardiger van B. den oorsprong van het boekje kende.
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Pelsen niet noemt. (1) Het komt mij voor, dat ook dit
verschijnsel pleit voor den hoogeren ouderdom van B. boven
dien van de verkorting, bij Suso voorkomende.

Maar hoe kwam dit HS. O. in Friesland? — Door de La-
badisten zeker niet. Hun mystiek standpunt, al komt het
in enkele opzichten met dat der Grottesfreunden overeen,
verschilt in andere daarvan hemelsbreed. (2) Aannemelijker
schijnt de gissing, dat de familie VAN EIJSINGA, eene Frie-
sche familie, maar door aanhuwelijking met de familie
YEGELIN VAN CLAERBERGEN verbonden, het langs dezen weg
in bezit zal hebben gekregen. De familie YEGELIN VAN

CLAERBERGEN toch stamt uit Zwitserland, Fribourg, af, en
is van daar, reeds vóór de hervorming, om des geloofs-
wille uitgeweken (3) en, na een tusschen verblijf in de
Rijnstreken, in Nederland gekomen. Zij kàn belang heb-
ben gesteld in een geschrift, dat oorspronkelijk in de Rijn-
streken was vervaardigd. Nochtans bevredigt deze gis-
sing niet geheel, wijl ons HS. niet in het Duitsch, maar
in liet Dietsch is gesteld. Het méést waarschijnlijk komt
mij daarom voor, dat het boekske behoord heeft tot de
liberie van een of ander, misschien wel "Windesheimer (4),
klooster in Friesland, en, bij de opheffing daarvan, in het
laatst der 16e eeuw, in het bezit der familie YEGELIN VAN

CLAERBERGEN of VAN EIJSINGA gekomen is.

(1) Zie M. DIEPENBKOEK. Vorbericht S. 10 seqq.
(2) Zie H. VAN BERKUAT , De Labadie en de Labadisten, Sneek

1851. Deel II , hoofdst. V en VI.
(3) Dit is mij wel mondeling medegedeeld door wijlen mijnen on-

vergetelijken vriend Jhr. Mr. P. JB. J. VIÎGEMN VAN CLAERBERGEN ,
te Joure.

(4) Tot deze behoorden Ludinga-kerke , Bergumer kl. , Tliabor,
maar ook het Hasker-Convent. Zie Dr. J. G. K. ACQUOIJ. Het kloo-
ster te Windesheiin I , blz. 180 en 182. II. blz. 198, 382, noot 4.
IlI. blz. 53, sqq. en 91 seqq., 131, 162 seqq., 273 seqq.
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Hoe dit zij, Jhr. Mr. F. J. J. VAN EIJSINGA heeft voor
het geschenk groote aanspraak op onzen dank, evenals
allen, die door het leenen van boeken of anderzins ons
eenige hulp bij de uitgave hebben verstrekt (1), en inzon-
derheid de Hoogleeraar Dr. J. Gr. R. ACQUOIJ, te Lei-
den , voor zijne vriendelijke en zeer gewaardeerde inlich-
tingen en raad.

HUIZUM, Gh II. VAN BORSSUM WAALKES.

Febr. 1882.

(1) Zij zijn, behalve de reeds genoemden. Dr. M F. A. G. CAMP-
BEIJL to 's Gravenhage: Mr. W. B. S. BOELES to Leeuwarden ; Ds.
F. G. G. VAN ITERSON te Leiden ; Dr. M. VAN STAVEREN te Leeu-
warden ; Ds. J. E. VAN ITERSON te Oenkerk c. a. en Ds. G. P. KITS
VAN HEIJNINGEN te Deventer.





Dit Boeek is geschreven in het jaar 1380.
Siet hier achter, (i)

Dat Boeck van den Oorspronck» (2)

Een iegelyck neme dit waer (3), en keere sich met groo-

ter en volkomen ernst hier toe: want wie dit Bocck van

vooren tot achteren met ernst leest, ofte lesen hoort, die

moet hem beteren, hy en wille dan alwijlens in sonden

sterven, ende syn saligheit verroekelosen. (4) Ende isser

iemant die sich gern tot Godt soùde bekeeren, die sal hier

geleert ende gewaarschowt worden (5), welcke de rechte

wech nae synen oorspronck sy: en waeraen dat het hem

schort (6), waer hij aen hapert, en waer hy vaest aen is. (7)

(1) Dit staat in MS. C. geschreven, vóór hot begin van het IIS.,
met een latere hand. Zie inl. en de aanteekeningen op het einde van
ons MS. De schrijver van deze woorden vergist zich in het jaartal.

(2) B. heeft dezen titel niet, maar tot opschrift „Deus propieius
(propitius) esto michi (mihi) pecori (peccatori)." A. heeft „een goede
leerïge."

(3) A. „Alle mëschë neme dese leerïge waer mit enö toegekeerde
gansen aeraste." B. „descr warnerder leren."

(4) „ende — verroekelosen" hetjft A. niet. B. „ende dat vrevelighen."
(5) „ende —• worden." A. heeft hier voor in de plaats „of hijs

waerneemt."
(6) HS. B. is hier breedsprakiger. A. korter.
(/) A. „Wat me sel wel hier in vijmlë waer die mësche noch clo-

vet ën wat hë gebreket ën waer made hi gevâge is.''
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Dit Bocck behooren alle Christemenschen sy syn dan soo
sondig of soo heilig als sy syn mogen te doorlosen.

IV Partes libri enu-
merantur. (1)

Hoe de Mensch gedwon-
gen (2) wirde dit te

schrijven.

Het gebeurden op een tijdt des s' morgens (3) voor
Chiïstdagh, dat een seker (4) Mensch vermaent wirde sich
in te keren, het welcke hy oock (5) met grooten ernst dede.
Doen wirden desen Mensch vremde Beelden voorgehouden,
waerover hy seer verschoot en verschrickte, en riep tot
Godt ende sprack: Alderliefste Heer, wat meent ghy met
dese vremde beelden? ghy weet wel, dat ick anders niet
en beooge dan ù alleen, en dat ick oock niet anders en wil
noch en begeere dan U (6): en daermede soo versetten hy
sich weer nae bester kracht ende vermogen. (7)

Doen sich nu dese Mensch met gantsclier kracht tegens
dese Beelden settede, ende dat hy sich hoe langer hoe meer
met wederstant en klagen tot Godt daertegens verweert
hadde (8) soo wirden hem in der stilheyt (9) toegesproc-

(1) Hier worden in IIS. B. de vier deelen des boeks woordelijk
opgesomd. Ook in A.

(2) A. „wort vermaöt î waert te kerë." Suso als ons MS.
(3) A. „ia den advent voer die korsnacht eens morgens vroe."
(4) A. heeft „seker" niet.
(5) A. nog „als hijs vmaent wort." B. ook.
(6) „en—u" in A. niet. Suso als ons MS.
(7) A. „mit alle sinë kraehtö." B. „mit alle sïnen yermoghen

ende krachten."
(8\ „ende—hadde" in A. niet. Suso wijkt hier af van A. en ons MS.
(9) A. „inwendich." B. = A,
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ken: laet U decse Beelden niet verschricken, ghy moet se
tot liet uytterste toe uytherden. (1) Doen sprack de Mensch:
Alderliefste Heer, en vertoornt U niet; dyne wille ge-
schiede. (2) En doen hy syne wille nù overgegeùen hadde,
doen wirden hem in den Geest (3) groote wondeiiicke (4)
Beelden vcrthoont, ende dat duerde naùùelicks een Ave
Maria. (5) Doen verschrickte de Mensch daerover, en sprack:
Och myn alderliefste Heer, wat heduyden doch dese won-
derlicke Beelden? (6)

Gr. Sy en beduyden anders niet dan een gelyckenisse der
dinghen, die U Grodt wil laten sien, die veel wonderlyoker
syn, dan alle dese Beelden. (7)

M. Myn liefste Heer, sal ick noch meer wonders sien,
soo vrees ick, dat myn crachten het niet dragen sullen
konnen: want ghij weet, dat ick om dyner gehoorsaenxheyt
wille alle creaturen tot in myn doot hebbe oorlof gegeven. (8)

G. Nu doet op dyne inwendige ooghen en siet: ende met
dat soo worden den Mensch vertoont alles wat hier onder
beschreven staet. (9) Ende hy verschrickte van gront sijns

(\) A. „niet en verweer di dezer beeldü du moetstet lido of du
moetstet hcbbê tot acn dij einde." B. = A.

(2) A. nog „alte to hant." B. = A.
(3) „in den Geest." A. „inwendich." B. = A.
(4) A. „dese." Suso als ons MS. maar voor groote „deze" ; ook B.
(5) „ende-Maria" A. hier niet. maar wél onder aan de pag. 3 van

het MS. •— B. „ende wer die ghesichtc kumc eijns ave Maria lanc."
Suso = B.

(6) „Doen-Beelden" A. hier niet - maar wél onder aan de pag. 3 van
het MS.

(7) „die—Beelden" A. niet. Suso „die viel und fern grösser siud
den diese Bilde."

(8) „soo — gegeven" A. niet. B. en ook Suso breedsprakiger dan
ons MS.

(9) A. „alle die wonderen die hier nae gescrevë staen." Ook B.
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herten, (1) en dese gesichte duerden omtrent een singende
Misse lanck.

M. En de Monsch sprack, soggonde: Myn alderliefste
Heer, ghy weet, dat ick geen troost en begeere dan dy
alleen, wat beduyden dan dese wonderlicke dingen?

Ch Dat sult ghy hiernae bevinden, (2) en selfs sien.

Ende daerop worden de Mensch seer kranck van nature
en spraoli: ach liefste II. ick ben uyttermaten seer vervaert
want, soo 't schijnt, soo syt ghy uyttermaten seer vertoornt
over de Chiïstenlioit, daer ick uyt gront myns herten seer
medelydig over ben: Och dorste ick TJ voor hun bidden;
al erken ick my des onwaerdig! (i?)

Gr. Al wat ghy gesien hebt, dat moet ghy de Cliristen-
heyt ten baete en tot waerschouwinge in een Boeck op-
schryuen. Daerop seide de M. Och alderliefste Heer, wat
helpt dat sy veel boecken en leeraers hebben, het gaet
hun tocli alle de eene oor in. den ander oor uyt, (4) sy
en keeren sicli daer niet acn.

Gr. jSTeen , en sprecckt alsoo niet: Eer Gfodt een eenigh
Mensch verlooren liet gaen, waer het mogelick, hy lede
liever noch eenmaels de doot. en daerom, al waert datter
maer een Menscli hierdoor gebeetert wirde, soo behoordet
ghy dit om die eencs wille te schryven, al soudt ghy daer-
over de doot moeten sterven. Hierop versclirickte de Mensch
wonderlick seer ende sprack: Ey alderliefste Heer, om

(1) „Ende - herten" A. niet. B. en Suso als ons MS.

(2) 15. en A. zijn hier breedsprakiger , dús : „dattu vijndo selste hier
van wond' alle desei' dingö die hier nae gescrevö staen."

(3) A. is hier veel korter, gelijk ook in het volgende. B. en
Suso als ons MS.

(4) B. „doer die zimie." A. ook.
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dyne grondeloose barmliertigheyts wille, ontslaet my doch
des schryvens.

G-. Wat meent ghy ? De Mensch antwoorde, Och alder-
liefste Heer, lek weet wel, dat ghy veel Leeraers hebt,
die durven en konnen het wel voordragen, maer ick ben
te seer een arme oreatur, ende en sal het de H. Kercke
niet konnen voorstellen. (1)

Gr. Gfhy en syt de eerste niet door wien Gfodt de H. Kereke
syn genade heeft gesonden, en die soo ongeleert waren als
ghy. Daerom laet af van te willen ontslagen syn (2), en
stelt u tot schryven.

De mensch antwoorde : Och myn liefste Heer, excuseert
mij hierin, (3) en wat ghy anders gedaen wilt hebben dat
sal ick doen. Ick vreese my dat my de vyandt met dit
schrijven wat anders inblasen sal.

Gr. Geeft Godt de eere in alles, en staet gelaten, en
wat u dan de vyandt inblaest, houdt dat voor een bekooringe:
en (-4) laet u dese Cruijs soo lief syn als een ander; want

(Ij A. heeft van dezen en den voorgaanden volzin slechts het vol-
gende : „Die hé antwoerde en spreket niet alsoe dat enich mësche hier
of verbetert mochte worde. Du soutste dit geern scrivë al soutstu den
doot daer om liden. Die mësche vscriete ën sprac lieve h'e vlaet mi dit
te scrivë om dij ontfëricheït. Die h'e antwoerde wat meenstu, die mësche
sprac ie bin een cranc creatuur ën en kans niet volbrëgë." Zie daar eene
proeve van verkorting in A. Suso als ons MS., doch heeft aan het
einde „kan es nicht vorbringen der heilige Christenheit." B. == ons MS.

('2) B. „ën d' van latich ën scriif ane." A. heeft dit niet.
(3) B. is hier breedsprakiger. „vlaet mi des want ie bens onwdieh

ën sprac oec mit screijendë oghë och h'tze lief vlaet mi des wat" enz.
A. „die mësche sprac „mit screijendë oghë, lieve heer verlaet mi des
wat" enz.

(4) B. „en laet di als meijer ï deser als in eenre ander." SCHMIDT
hoeft „und lit also mer diese bekorunge also eine ander bekorunge."
HS. A. „ën laet dü diê als ï ënë andere. Het komt mij voor, dat
ons MS. de beteekenis het duidelijkst weer geeft. Suso „und leide
dich mehr in der sache , als in einer andern."

V. F. XV. 11
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niemandt en sal des Cruijs ledig syn, voor aleer hem Godt
ledige.

M. Myn meeninge en is niet het Cruijs te vlieden.
Gr. Soo vangt dan aen ('1) en schryft: en laet u dit

Cruijs alsoo lief syn als eenig ander. De Mensch antwoordo:
Ach alderliefste Heer en weest niet toornig, 't is om myne
snootheijts wille, dat ick my dit swaerlick aenneme.

G. Wat soudy arm stinckende wirm dy iets aennemcn:
laet Godt syn eer, ende en neemt ghy u des niet aen, on
bidt om syne hulp en genade. (2)

M. O myn uytvercoren lief, ick vreese dat de Cliristcn-
lieijt dat voor een onwaerheijt verwerpen sal.

G. Dat laet Godt bevolen : sy sullen selfs wel merckcn,
en in haer herten bevinden, dat dit onvervalscht en waer-
achtig is: (3) Dese rede en is niet tegens de II . (4) Schrift,
en dat Christclicke geloove brengt mede, dat Godt byde in
't Oude en in 't Nieuwe Testament aen syne besondere vrin-
den groote wonderdaden betoont heeft; (5) waarom en soude
dan Godt nu niet wercken wat en waer hy wilt. Nu stelt
u dan tot schryven, want in hondert jaeren en heeft het de
Christenlieit soo noodig niet geweest dat sy gewaerscliouwt

(1) A. „heffet aen." Het volgende heeft A. niet , tot „ik vreese
dat." Suso wel, maar toeh weer anders als ons MS. — B. „so hifane
ende have als meer dit Cruee als een ander."

(2) B. „ende bid zine ghesauwe." Suso „und seij sein imbe-
zwungen."

(.'!) A. „daer laet gode mede bewardë. si sellst wel ï liö selve be-
Yoelô dattet waer is." Suso „sie sollen wohl selber empfinden ia ihren
herzen, das es lautere Wahrheit ist."

(4) Suso „heilige Christenlieit und Schrift."
(5) Cod. E. „gewurket." Suso „gewirket habe." SCIIMIDT „het

{çeT-art." B. ,.ghe\vert (of ghevoert) heeft.1'



JJEN OORSPRONCK. 4,35

worde, als als even nu; (1) daorom soo vangt aen te scliryven.
M. Och hertslieve Heer, dit valt my soo vremt voor

dat 't en sy giiy my daer dwingde, soo en soude ick liet
niet onderstàen.

Gr. Soo sal u Gfodt dan daertoe moeten dwingen met
alderley leyden in den geest en in den natuer. Do Menseh
antwoorde: Alles wat ghy wilt sal ick gern lijden.

Gf. Hoe ghy het maeckt, kort of lang, het mach toch
anders niet syn, ghy moet het doen.

M. Alderliefste, en hout het my ten goede, ick doe dit
soo uyttermate noode; want ick ben soo snooden creatuer
tot soo een waerde saecke, dat icker over uyt gront myns
herten verschrickt ben. (2)

Gr. Soo dese ongehoorsaamheyt niet uyt ootmoedigheijt
en quaemo, Grodt wirpe u in der Hellen gront.

De M. sprack: myn alderliefste, soo het mach syn, soo
bidde ick u , ontslaet my doch van dit scliryven.

Gf. Ick sie wel, dat men u daertoe sal dwingen moe-
ten , (3) nu begint dan flucks; (4) ick gebiede u by der
H. Drievuldigheyt, dat ghy 't niet langer uyt en stelt, (5)
maer dat ghy op staende voet begint te scliryven. De Menseh
verschrickte seer ende sprack: Ick ben een arme wormke
ende en ben niet waerdig, dat ick dyne creatuer genaemt
werde, noch moet ick doen dat ghy my heet.

Nochtans moet ik aen u , myn alderliefste, een dinck

(1) „als—nu." Suso hoeft hier „denn sic leben sorglos nun in
dieser zeit." Zoo ook T3.

(2) A. heeft dit gezegde van M. weer niet. Suso wel. B. ook.
(3) „De M. sprack—moeten" in A. niet. Suso en B. wel.
(4) A. „Nu heffe op dïj hant." B. „Nu hef balde te hant ane."
(5) A. „dattu niet langer en beides heffe te hant op te selve dach."

B. „dattu niet langher en beidest. Hef te hant ane op desen hudighen
dach.'' Suso = B.
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versoecken, dat is, dat geen creatuer oit te weten kome,
door wien ghy dit geschreven sult hebben. (1) ISTu over-
mits het doch geschreven moet syn, soo segt my: sal ick
oock die gemeene samensprack die ick met u hebbe, wel
mogen weerstellen. (2)

Gf. Ja vryelick, die liefelicke samenspracke (3) der
vrinden Godts begint hier in deser tijdt, en duert eewig-
lick: (4) Ende offer wat voorviel dat ghy (5) niet en verstaet,
dat vraegt my, en ick salt u verklaren (5), in alles sal ick
dyn getuyge syn, dat het Grodt soo van u hebben wil. (6)

Dese en veel meer redenen (7) liadt de Mensch wel elf
weken langh, (8) eer hij hem daer inne kost overgeven,
dat hy schryven soude.

Binnen dese elf weken qvam de Mensch diclcwils daertoe,
dat hy soo kranck en swack wirde, dat hy anders niet en
docht, of hy sou sterven: en hem qvamen dickwils soo

(1) A. „dattet nïjmer meer createur voer en coe." En de volgende
zin ontbreekt weer in A. Suso = A. , behalve de verkorting. B.
„dattet nemmer creature voer en come doer ween du dit ghescreven
hevest."

{2) B. „Nu sech mi alrelievcste zint dit ijmmer ghescreven moet
siin dar ie dan oec de kosende reden scriven die ie mitti hebbe, dat
ie di hertze lieves „lief miin heijse." Suso = B.

(3) B. „der Gods vrunt liefkosen." Suso z = B. SCIIMIDT heeft
deze plaats uitvoeriger, en gebruikt de uitdrukkingen „minnekosende
redde" en ook „minnekosen."

1,4) „die liefelijke—eewiglick." in A. niet. Suso wel. Cod. E.
„ewiger ruwe." SCHMIDT „ruowe."

(5) A. nog „te hant." B. ook.
((>) „in alles—wil." A. dus „en laet dit dîj oreonde sijn dattet

god van di hebbë wil." B. „in al dat diin orkunde siin dattet &ott
van di wil." Suso = B.

(7) A. „Dese rede." B. en Suso = ons MS.
(8) A. nog „mit onzen lieve h'e." B. „mit sine lieve." Suso

„mit Gott."
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groote en verborgene kranckheden over, dat het niet wel
te schryven is : (1) soude men 't al beschryven wat reden
dese Mensch met syn alderliefste in de tijdt van elf weken
gehadt heeft, en watter al wonders tuschen beyde omge-
gaen (2) is, men soude wel een heel boeck daervan maken.

In desen tijdt geschieden het seer dickwils, dat de Mensch
al dit wonder moste sien; en al wat in dit boeck beschreven
is. (3) Ende doen îiy der Ohristenheyt gebreken sach, soo
worden hy uyt gront syns herten soo kranck, dat hy stracks (4)
dochte te sterven.

Doen nu dese elf weken om waeren, en hy soo hoogen (5)
bevel hadde te schryven, (6) soo sprack Godt:

îfu begint dan te schryven 't gene ghy gesien en gehoort
hebt. De M. antwoorde: Mijn alderliefste, ick wil ge-
hoorsaem syn, en in dyn naem wil ick schryven. (7)

(8) Hoe desen Mensch vremde
Beelden voorgehouden

wirden.

Gr. Nu doet op dyne inwendige ooghen, en siet op waer

(\) „Binnen—ás" in A. niet. B. en Suso wel.
(2) B. en Suso nog „ehe er ihn dazu brachte , das er schreiben

wollte"
f3) „In desen—is" in A. niet. B. en Suso wel.
{4) „stracks." B. en A. en Suso „te hants."
(5) B. en A. „swaer."
(6) B. heeft „in der vasten doe spuc (sprac) hi nu hen hef recht

an dattu ghesien hevest ën ghehoert." A. in d' vaste Doe sprac hi nu
heffet aen dat du gesien ën gehoert hebste." Suso hier gelijk aan ons
MS. , maar heeft in plaats van „te schrijven', nin der Fasten" en voor
„bevel" „gebet."

(7) B. heeft „stervê", maar er is met een andere hand „schrijven"
boven geschreven. A. „scrivë." Suso „schreiben."

(S) B. „Die reden is hoe" enz. Suso gelijk ons MS. In A. wordt
deze geheele afdeeling niet gevonden.
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gliy syt. Ende met soo (1) sach liy voor hem een won-
derlicke groote en wyden berg leggen; en boven op den
berg sach hy een see ofte meer, dat seer reyn en claer
was aen te sien, (2) en daer swimmen (3) wonderlick veel
vischen in, soo wel klein als groote. Doen wirden hem
een oort des berges geweesen, (4) dat die groote wateren
op die hooge geberchte uytvloten, en doen sy boven aen
qvamen, dat sy doen over die hooge steen-bergen (5) henen
vielen, en braken in stucken, en leden te wonderlick en te
grouwelicke veel, eer dat sy van den eenen steen-berg op
den anderen steen-berg tot onder aen het hooge geberchte
waren gewallen: Soo dat de JMensch daer over seer ver-
schrickt en verwondert was dat te sien en te hooren: (6)
Ende daernae sach hy een groote menigte van vischen
op die hooge berg te samen komen, die altemal met dat
water in dat dal over die groote hooge steenbergen van den
eenen op den ander te neder vielen. (7)

Doen sprack de Mensch uyt grooter verwonderinge:
Alderliefste Heer, wat mach toch beduyden, dat sich dese
groote visciien alsoo te samen hebben gevoegt, en dat sy
met liet water van boven over die hooge steen-bergen neder
syn gevallen ?

Gr. Desen hoogen berg heeft Godt geordonneert, (8) dat

(1) B. „in den selven worden."
(2) B. „een gar diep 'water als een zee of een meer, dat was

luter an te ziene."
(3) B. „liepen."
(4) B. „ende doe wert hem erzont an een ende des ghebergis."'
(5) B. „velze."
((!) B. en Suso zijn hier breedsprakiger.
(7) Suso hier ook meer = B. in gebruik en rangschikking der

woorden.
(8) B. „dese grote zeweclite gheberghe, dat heeft God also ghe-

seapen ende ghcordent."
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het descr vischen oorspronck sal s}rn: en haer nature is
Boodanig, dat als sy tot liaeren natuerlicken tijdt opgewas-
sen syn, dat sy sioh dan te samen voegen en vallen met
malkanderen dit water af. (i)

M. Liefste Heer , waer komen sy dan aen, en waer
landen sy?

Gr. Siet het: ende met soo sach se de Mensch onder in
den daele door de wateren henen vlieten: en hoe sy verder
vloten, hoe sy minder wirden: en dat aen alle kanten net-
ten gespreyt waeren, daer een groote menichte (2) van hun
gevangen wirden. Sy liepen door alle wateren tot dat sy in
dat meer qvamen, en sy liepen oock door dat meer, on
daer schenen sy maer als half soo groot, alle de andere
Weven gevangen, overmits sy soo onbedacntelick en sondcr
ommesien henen swommen. (3)

Met groote verwonderinge spraele de Mensch: Liefste
Heer, het schynt dat wanneer de vischen tot dat einde des
meers gekomen syn, dat sy dan niet wel voort enkonnen.

Gr. Dat is wel waer, want sy hebben sich al verloopen,
eer dat sy weder tot haeren oorspronck komen; haerer
getal sal soo wynig werden, dat het u verwonderen sal.
En doen sach hy, dat sy sich weder omkeerden, en door
dat meer gingen en door alle die wateren: en hoe sy naorder
qvamen, hoe minder dat het scheen dat haerder getal wirde;
want veel bleven onderwegen vast in netten en stricken,
die aen alle kanten gelegt waren (4) En daer sy weder

(1) B. „soe maken si hem te zamen ende striden mit ein ander
ende vallen dit water ane." Suso B. , maar voor mie „hinab."

(2) B. „hoer eij eijn." Suso „ihrer je einer nach dem andern."
(3) B. „wülst also onbehoetliken vloten onder weghen." Suso

„dioweil si soo unbcdöchtlich und unbeliütlich unterwegen flossen."
(4) B. „ende an allen enden vielen si in die stricke ende der was

veel in den weghen."
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aen den Bergh qvamen, was hun getal soo seer vermindert,
datter van 1000 nauwelicks een weder opqvam. Doen sach
de Menscli dat dese vischen uyt de Daelen nae de Bergen
opsprongen, (1) ende dat soo lange tot dat sy aen die
eerste steenberg geraeckten, en sprongen dan voorts van den
eenen steenberg tot den ander. (2) Maer daer vielen der
veel weder af op die harde steen-bergen, en veel daervan
vielen doot: Soo dat haerder getal heel klein begost te
werden. En die levendig gebleven waeren, die teegen
dadelick weder aen 't klimmen (3) tegens die bergen op , en
tegens dat groesam water, dat daer van de bergen afviel,
en swommen en dreven alsoo dicht tegens den stroom, (4)
en soo dickwils , dat sy eindelick over veele harde hooge
steen-bergen qvamen.

Doen sy nu met grooter noot hierover geklommen waeren,
doen qvamen sy noch eerst onder soo een groote en schricke-
licke hooge steen-berg, dat liet te wonder was (5)

Doen seide de M. O, alderliefste lieer, moeten oock
dese vischen op dese hooge steen-berg? Antw. Dese vis-
chen syn van dier aert, dat sy 't niet en konnen naelaten,
al soudet haer leven kosten, sy moeten 't nae haeren oor-
spronck wagen. Ende wagen het oock soo sterek (6) en

(1) B. „Doe sach dese ra dat dese visschc spronghen dat grote
vallende water op van den dale ten berghe."

i2) B. „ende spronghen dat eij raste van eijme velze totten anderen."
Suso „und sprongen dann von einem Felsen je basz zu dein anderen
Felsen."

(;-i) B. „begonde stadelike op te dimmen." Suso „die klommen
stätiglicli."

(4) B. „ende drieven dit also dicke ende also veel bis si over
quamen over vele herder hogher velze." Suso korter dan B. en ons MS.

(5) Suso is hier korter dan B. en ons MS.
(6) „soo sterek." B. niet. Suso heeft dezen zin verkort.
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soo dickwils, dat sy alle tegens de stroom op tot onder aen
de voet van den hoogen steen-berg geraoken en souden daer
gern boven op syn. (1)

En dickwils beurt het nochtans, dat sy van daer weder
tot op de nederste steen-bergen vervallen, en doot blyven.
Soo datter te geheel wynich op desen steen-berg, die soo
schrickelick hooch is , geracken. Maer die daer dan op komen,
die loopen dan in dat wyde geberchte, dat boven alle die
andere bergen leit, ende vlieten van daer recht henen in
haeren oorspronck. (2) En aldaer gekomen synde, soo schy-
nen sy soo geheel kranck en machteloos, dat sy niet meer
en vermeugen. (3)

De Mensch sprack: Liefste Heer, wat beduyt dit, datter
soo wynig syn, die hier op komen, en dat sy als dan soo
kranck en machteloos (4) schynen, dat sy niets meer en
vermeugen ?

Antw. Dat komt, dat sy in 't opklimmen soo dapper
gearbeidt hebben: maer nu sy daerop syn, nu syn sy soo
vrolick en verheucht (5), dat sy in haeren oorspronck syn, dat
sy van grooter blydschapshalve van stonden aen weder sterek
worden. Ende hoe wynig dat se in getal syn, soo worden
sy nochtans van stonden aen (G) soo vruchtbaer, dat van
haer soo uyttermate veel vischen geteelt worden, datter

(1) 15. „dat si over al dat vlossich vloten ende springhen over
sich ende waren alle gaerne gheweest op desen hoghen velze."

(2) B. „die liepen van desen velse ende liepen op in dat zewechte
gheberghe , ende waren daer weder in haren oerspmnglie."

(3) B. „Doe si weder in haren oersprunglie waren comen, doe
schinen si also rechte cranc dat si niet me en mochten."

(4) „en machteloos." B. niet.
(5) „en verheucht." B. niet.
(6) „nochtans van stonden aen." B. niet.

V. F. XV. 12
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alle de wateren, die op de bergen syn (1) daer vol van
worden. Yoorwaer die vischen die op desen berg komen
die syn vry wat anders als die andere vischen, (2) oock
wanneer sy in haeren oorspronck geraken, soo wordt haer
een ander naem gegeven.

(3) De Mensch sprack: "Wat beduyden dese wonder-
licke dinghen ? Antw. Niet anders, dan dat ghy bekennen
soudt, hoe sorghlick dat het staet met des menschen leven
in desen geùaerlicken (4) tydt, en hoe sorghlick dat het
met de Christenheyt staet.

De Mensch verschrickte boven maete seer, en seide:
Och myn alderliefste Heer, ick mach u bidden uyt gront
myns herten en siele, verhenckt doch over my de alder-
schandelickste en bitterste doot, die ghy oit over een mensch
hebt verhengt, en dat ghy over die Christenheyt u wilt
ontfermen.

Antw. Neen, neen, het en sal alsoo niet syn, ghy siet
doch wel, hoe wynigh dat het helpt dat Godt selfs voor hun
gestorven is: (5) en wat soude dan u sterven helpen mogen ?
De Mensch sprack: ik hoope dat dyn doot noch meenigen
mensch syn behoudenisse is.

(6) Antw. Niet soo veel als de Christenheit in dese sorg-
licke tijdt wel meent.

(Ij B. „dat alle dosc wat' rike w'dcn van vischen."
(2) B. „die op dese ghcberghe wed' comö zien die sint anders

ijets wat worden." Suso „Wisse auch , welche Fische wieder auf das
Gebirg kommen sind . die sind anders gefarbt worden."

(3) Hier heeft Suso het opschrift „wie diesom Menschen gezeigt
ward der Christenheit Gebreehen", gelijk trouwens eene gansch andere
vcrdeeling door het gansche boek, namelijk van 32 kapittels.

(4) B. ook nog „ieghewardighen." Suso alleen „gegenwartigen."
(5) B. „doet is." Suso „gestorben ist."
((>) In B. is dit niet als antwoord op wat de mensch gezegd heeft

aangeduid, maar bij het voorgaande gezegde van den mensch gevoegd.
Zeker eene vergissing van den afschrijver. Suso als ons MS.
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De Mensch: Soo de Christenheyt het wiste, dat sy ver-
keert leven, ick hoope, sy souden daervan afstaen. (1)
Antw. Dit en mach hun niet ontsclmldigen: want de Mensch
die tot syn jaeren gekomen is, en syn verstandt heeft, die
is schuldig de Christelicke ordonnantie te weten en te houden.

De Mensch sprack: Och alderliefste, wat is dit een
schrickelicke rede, soo as het nu metter Christenheyt be-
staet, (2) ende soo als de luyden nu leven , tegens alle goede
ordinantie, en soo wonderlicken seer als het Wort Godes in
vergeten gestelt wordt. En de Mensch sprack: myn alder-
liefste soo 't ommers syn mach, soo ontslaet my dies: want
ick weet alreede soo veel, dat wanneer ick daer maer aen
dencke, soo wird icker soo kranck en swack (3) van, dat
ick niets meer en vermach.

Antw. Neen, het moet soo syn. Grhy en sult niet alleen
de dwaese (4) menschen sien, maer ghy sult oock sien die
groot van schyn syn (5) en die goetwillige menschen , hoe
die noch gevangen syn, en waer sy noch aen blijven han-
gen , dat sy niet voort en raken. De Mensch sprack: Doet
met my, myn alderliefste, alles wat ghy wilt in alle dingen.

(6) Hoe desen Mensch getoont
wirde een seer hoogen berg
met negen (7) steenbergen:

(1) B. „ie hope wiste die kersteuheit dat si also gar onrecht le-
venden (Suso „so onrecht thaten") si en dedens niet."

(2) B. laat dit volgende den antwoordende zeggen , en heeft „De
antwt du moest nu selv zien hoe gar sorghelikë id steijt in d' ker-
stenheit ën hoe die lude'', enz.

(3) „en swack" B. niet.
(4Ï B. „dorechtighe." SCHMIDT „thorehten simdigen."
(5) B. „die goet scliinende."
(fi) B. .,dit is hoe" enz. A. „Hoe die moscii gevoert wt op ta

hoge berge mittë IX velde." liet overige heeft A, niet. Suso ons MS.
(7) B. „velden." Suso „Felsen."
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op elcken een (1) woonden
besondere Menschen, den

een boven den ander.

Godt sprack: Doet op uwe oogen, en siet waer ghy
syt; en met soo sach de Mensch, dat hy boven maete verre
gevoert was in een dale, beneden aen een seer groewe-
licken hoogen bergh, de welcke soo hooch scheen te syn,
dat hy tot boven aen den Hemel reickte. (2)

Ende aan desen bergh sach hy leggen de alderwonder-
lickste klippen (3) en steenbergen, (4) den een altoos boven
den ander, en de opperste reickende tot aen den top van
den bergh: op ider steen-bergh waren sonderlicke (5) Men-
schen die daer woonden, (6) en hy sach dat de alderwon-
derlickste en schoonste blinckende Beeldekens hier af vielen
van boven neder tot op der aerde, en het getal deser Beel-
dekens waren uyttermate veel: (7) en soo liaest (8) sy hier
beneden qvamen, soo verlooren sy 't eenemael haer glants
en blinckende klaerheyt, (9) en wirden alsoo swart als een
kool. Aldiewijl dat sy op de bergh waren, waren sy soo
onuytsprecklicke schoon blinckende, dat hun de menschen
nauwelicks kosten aensien. (10) De Mensch sprack: Alder-

(1) B. „wandelden m." Suso „Christenmenschen.''
(2) A. „of hi bovë ruorde dê hemel." B. „dat hi boven ruerde an

den hemel." Suso = B.
(3) B. heeft dit woord niet. A. ook niet.
{4) A. .,veldê" zooals , opmerkelijk genoeg ! overal voor steenbergen

in dit MS. gebruikt is.
(5*1 B. heeft dit woord niet. A. ook niet.
(6) A. „wanderdó daer."
(7) „en het getal—veel" in A. niet. B. = ons MS. Suso heeft

liet woord „uijtermate" niet.
(8) B. en A. „scier."
(9) „soo—klaerheid", B. heeft dit niet. A. ook niet. Suso ook niet.
(10) A. „dattet cume geen mësche sien en mocht." B. „dat die

mensclic si cume an conde ghesien." Suso = B.
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liefste Heer, wat beduyt dit wonáer ? Antw. Die schoone
minnelicke klare (1) beeldekens, dat syn die edele sielen,
die Gfodt geschapen, en nae hem selven gebeeldet heeft, die
hy dan tot syner tijdt uyt haeren oorsproiick op dor aerde
sendt in der Vrouwen ontfanckenisse, (2) nae dat het Gfodt
geordonneert heeft, en nae loop der natuere. Ende als dat
Vrouwengeslacht (3) ontfangen heeft, en dat het tijdt is,
soo sendt (4) Grodt die edele siele in dat lichaem. Ende
soo haest dat kindt dan op aertryck komt, soo valt hy
stracks (5) in de erfsunde.

M. Wat beduyt dan dese groote berg en dese grouwe-
licke groote steen-bergen, (6) die daer op leggen ?

Antw. Gfhy moet het selfs al sien, doch op desen tijdt
niet, (7) hoe sorghlick dat het staet metter Ch.ristenh.eyt en
met alle menschen: en hoe seer dat alle Christelicke Ordi-
nantie in desen tegenwoordigen tijdt verkeert en vergaen
syn en hoe seer wynig menschen (8) datter syn, die de
eere Godes soeoken, ofte meinen eenigsins, maer soecken
en meinen altoos haer eigen selfs in alle dingen. (9) Ock

(1) „klare" B. en Suso niet.

(2) B. „tot den vrouwe name." A. „tottë vrouwe personë." Suso

(.3) B. „dat vrouwen name ontfenghelie wort." A. „En als die vrouwo
ontfanclcelic wort." Suso — B.

(4) „A. giet." B. „ghiet." Suso „geuszt."

(5) A. „te hant." B. „al te hant." Suso = A.

(6) A. „die grote velde.''

(7) Deze woorden heeft A. niet. B. en Suso wel.

(8) „en hoe seer dat alle Chr. ordinantie — menschen." In B. zijn ,
met het teeken f , boven aan de pagina, deze woorden geschreven.
B. „bis an gar wemich." Suso = B.

(9) B. „ende sich sulver niet inen ghenen dinghen." Suso = B.
In A. is deze volzin zeer verkort. Al het volgende in deze afdeeling
heeft Suso wel. A. niet. Alleen de slotwoorden „lieve h'e ontför di
over die korstöheit."
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worden desen Menscli heimelicke en verborgen sonden ver-
toont die liy niet in schrift en dorst stellen om der menschen
swackheyt willen. Ende hier van verschrickte dese mensch
uyt gront syns herten, en ontfermde hem soo seer, dat hy
in een grooten angst en noot geraeckte, en weende met
overvloedige tranen, (1) en wirde soo kranck, dat hy ter
selver ure meende te sterven. Maer doen hy van hem (2)
selven was, doen gaf Godt een verborgen kracht, waer door
hy weder opstondt (3) en sprack: Ach alderliefste Heer,
soo het dyne wille waere soo soude ick gern hert, siel en
lichaem wagen, dat ghy u over de Christenheyt mocht ont-
fermen en sy haer beteren. Antw. Wat soude dat baten,
naedemael dat Grodt syn bloet heeft vergoten ende een soo
scliandelicken (4) doot heeft geleden, en dat dat nu ter tijdt
soo wynig helpen mach, en in der luyden herte soo seer
vergeten is: alleenliek dat sy 't in 't sweeren en vloecken
veel in de mont voeren. (5)

M. Och alderliefste Heer, om dyne bittere doots wille,
ontferm u over hen. Antw. Hoe lang soude dat bestaen
konnen, ghy hebt wel gesien, hoe sorghlick dat sy leven
sonder alle vrese Gfodts. (6)

M. Alderliefste. Ick hebbe noch het vertrouwen, datter
veele syn die noch Gfodt oprecht vreesen.

(1) B. „ende weende also sere dattet van hem vloet." Suso = B.
(2) „to hem zelven quam." in B. en Suso.
(3) B. heeft hier nog ,.cn viel cruus wiis op de aerde."
(4) B. en Suso „scameliken."
(5) B. „ën is ew her voer ghenomë mit versuerene en god ouele

handelen in den monde." SCHMIDT „und ist abber herfur genummen
mit zwerende und mid gat uebel handelnde in dem munde." Hoeveel
duidelijker is ons MS. ! Suso = B.

(6) Suso verschilt hier en in het volgende van ons MS. belangrijk,
is veel korter, en heeft de eerste twee zinnen van de volgende afdee-
ling bij deze. B. = ons MS.



DEN OOBSPKONCK. '147

Antw. Die Gfodt recht vreesde, die en soude tegens de
rechte Ordinantie der Christenheyt niet durven doen. !N"u
besiet eens hoe men nu ter tijdt leeft van de opperste Order
tot de laegste. (1)

De M. sprack: Lieve Heer ontfermt u over de Chris-
tenheyt.

Van de Pausen (2)

Gr: Ghy bidt altoos (3) voor die Heilige Christenheyt,
segt my eens, hoe heilig syn de Menschen die nu in der
Christenheyt leven.

Siet aen Papen en Layen; (4) ick will van de hoochsten
eerst beginnen. (5)

Segt my , hebdy oock veel jaeren herwaerts veel Pausen
gekent, die nae haer doot (6) voor Heilige syn verldaert
geworden, gelyck voor desen die groote Heilige mannen ?

11. O liefste Heer, wat is de oorsàecke ? Antw. Ick
segget u , die Pausen die voor desen waeren, en geheiligt
geworden syn, die voerden veel een ander leven, dan sy
nu en doen, te weten, alle die Prelatengeestelick en werelt-
lick. (7) De Pausen voor desen waren met aller ernst be-
kommert, hoe sy die Christenheyt met alle lichaomelicke

(1) Dezen volzin heeft ook B. niet.
(2) A. heeft dit opschrift niet, maar het volgende: ,,Hierbegït die

mesehe te vragen na dë stade d' werelt geestelic on wcerlic." B. en
Suso = ons MS. Dit en de volgende opschriften heeft MERSWINS
autograaf niet. Cod. E. wel. Zie SCHMIDT a. w. s. 19.

('S) „altoos" B. en Suso niet.
(4) A. „lekë."
(5) A. „wil an den hoechstê wisö." B. „di wisen.'' Suso = 1?.
((>) „nae haer doot", heeft B. niet. A. ook niet.
(J) A. en Suso hebben deze laatste woorden niet.
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en geestelicke goederen te hulpe souden komen (1) en wirde
bevonden dat sy haer selven niet en beminden noch en
meinden in geen dingen, maer in al haer doen meende sy
die eere Grodts, voor alle dingen, ende en ontsaegen hierin
noch vrinden noch maegen noch goet noch eere. Al haer
doen (2) was teenemael op Godt gericht, (3) met gantschen
gemoede, en bevonden haer wille altoos soo geneigt, dat
eer sy iets souden gedaen hebben, dat tegens Godt waere,
dat sy veel eer de alderschandelickste doot souden hebben wil-
len sterven: gelijck ook sulcks veel geschiede. Oock (4) moet
ghy weten, dat het licht der rechte Ordinantie teenemael
in hen gelescht is. Siet eens, of sy nu ter tydt iets meer
en sorgen, als dat sy in eere mogen blyven, en voor haer
selven veel goets gewinnen, waermede sy haere vleeschlicke
vrinden (5) te hulpe mochten komen, tot eere, tot gonste
en tot heerschappye bevorderen. Sy en meenen Godt niet
uyt gront des herte, maar sy meenen haer selven: in al
haer doen geit het heure meer als het welvaren der Chris-
tenheyt en daerom en werden sy van Godt (6) niet geheiligt.

Van de Cardinalen.

G. Nu siet oock eens de Cardinalen aen, die tot deser
tydt leven. Siet gliy dat sy daer nae trachten, (7) dat

lij B. heeft hier nog, in overeenstemming met SCIIMIDT , ,,<lat zi er
zughë mochtë." A. „die si vorige mochten." De twee volgende regels
ontbreken weer in A. tot „meenden sij die eere Godts." Suso = B.

J2) A. „dingen." B. en Suso ons MS.
(3) A. „op gerecht." B. en Suso — ons MS.
(4) „Oock" enz. , tot het einde , heeft A. weer zeer verkort, en

verschilt hierdoor van B., Suso en ons MS.
(5) B. „lieflike vrundö ën maghen." Dit laatste woord heeft

SCHMIDT ook niet. MS. A. wel. Suso als ons MS.

(6) „van Godt", B. , A. en Suso niet. SCIIMIDT evenmin.
(,/) A. „warkë." B. „werven." Suso „werben."
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Godt syne genade in haer giete, opdat sy de gemeinsohap
syner heimelickheit mochten verwerven: (1) neen, sy syn
te seer met gierigheyt en met hoovaerdye beladen, (2) en
hoe sy haere vrinden tot groote wereltlioke eer en hoovaerdye
mochten brengen, (3) en staen daernae, dat wanneer de
Paus te sterven komt, dat sy dan Paus mochten werden.

Hier voormaels, wanneer der een Paus te sterven qvam,
soo verschrickten alle de Cardinalen van gront haeres herte,
en vreesden dat Godt verhengen mochte, dat sy tot Paus
gekoren wirde. Ende dese ootmoedigheyt qvam uyt eenen
goeden (4) gront, dat sy sich des onwaerdigh aohicn. Ende
wanneer sy dan een Paus verkiesen souden, soo vielen sy
met de vrinden Godts Godt te voeten, en baden hem, (5)
dat hij 't doch nae syne liefste wille en tot syner eer schic-
ken wilde. Dit qvam uyt een gront, dat Godts eere alleen
meinde en niet anders. (6)

(7) Waer is nu ter tydt dese ordinantie? die is teenemael
vergeten. Sy behoorden meer van Godt verkoren te syn,
dan van de luyden, gelyck 't hier voormaels geschiede.

(8) Van de Bischoppen.

G. Nu siet eens, hoe de Bischoppen leven nu ter tydt.

(Ij A. in plaats van „opdat-verwerven", „on mit lic mach warko."
13. „ende zine heimelike werc mit hem moghe ghewerken." Suso =-= 15.

(2) B., Suso en A. „v'blint van giericheit én mit houdien." JB. voor
„houdien" „homoete.''

(3) „en hoe-brengen" in A. niet. B. en Suso wol.
(4) B. „goede erghevenë grunde." SCHMIDT „gotergebben grimde."

A. heeft dezen volzin niet. Suso als ons MS.
(5) „en baden hem", B. en Suso hebben dit niet. SCHMIDT wel.

A. „vielen alle mit Gods vriendë in gebede."
(6) Dezo volzin in A. niet. B. en Suso wel.
(7) A. heeft dit einde niet, maar aldus: „waer is nu ijoinant die

dit doet in d' tijt hots alte mael v'geten." B. en Suso r-= ons MS.
(8) B. „Dit is van" enz. A. van die aertscho bisscoppë." Suso

= ons MS.

V. F. XV. 1 3
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Sy behoorden, nacht en dach bekommert te syn, hoe sy
haere Ondersaten (1) met Eaet en heilige Leere te hulpe
mooliten komen: opdat sy in heure Christelick Geloof be-
vestigt mochten werden. Ende waer hun iets daervan ont-
brack, daer sonden sy Leeraers toe soecken die 't met haer
leven beleeft hadden. Ende soodanige Leeraers souden sy
macht geven en hun bidden, dat sy hun te hulpe qvame.
Sy behoorden soo een rynen en ootmoedigen leven te leiden,
dat alle die van hun leven hoorde, daerdoor gebetert
mochten worden. Sy behoorden sich altoos soo te bevinden,
dat in alle dingen Gfodt en syn eere sochten, en haar sel-
ven in geen dinck. Maar dese wyse is te seer vergeten in
deser tydt: sy minnen en meenen alle goet en eer, haer
vrinden en maegen te bevorderen, (2) groote wereltlicke
heerschappye te voeren, (3) meer als om de sielen te sor-
gen, daer Grodt nochtans syn bloet voor vergoten heeft, (4)
en die hun oock bevolen syn. Wanneer oock ergens een
Bischdom open staet; Een igelick staet daernae oms eerst,
en die dan verkoren wort, die treet daer blylick in: hoe
licht krygt men daer een ander weer in de plaets: (5) maar
hoe recht dat toegaet, dat weet Gfodt en hem sy het ge-
klaegt; (6) Dan nu het tot een gewoonte gekomen is, soo
lact het Grodt geschieden, gelyck het geschiet.

([) A. „hare eve korste" (mede-christenen ?) B, PTI STTSQ — rms TVTR.
(2) B. heeft alleen „ën her maghe." Ook A. „haer magc." Saso

= A. en B.
(3) „te voeren" ontbreekt in B. Ook in A. en Suso.
(4) „daer-heeft" in A. niet. B. en Suso wol.
(5) B. „wie der na wert gheworven of lichte vergonden." A. „ouc

als een bisdom ledich wort, daer nae staë si hoe sijt copô mogö."
Suso verschilt van allen.

(tî) B. heeft alleen „si hem", geklaegt ontbreekt. A. heeft het in
het geheel niet. Suso ook niet.
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Hier voormaels moste men Gfodt (1) en die luyden daer-
toe dwingen, wanneer daer een Bischop gestorven was, en
men wederom een nieuwe kiesen soude: (2) en daorom
maeckte sich Grodt oook gemein (3) met hen, en sy wirde tot
groote Heiligen. (4)

(5) Van Abten ende
Abtissen.

Gr. ~Nu siet oock eens, hoe men in de Closteren leeft
daer Abten en Abtissen in woonen: (6) wanneer daer in
een Closter een hooft (7) komt te sterven, clan syn der
stracks 2 partyen, die daerom twisten, (8) en een igelick
wilt zijn, en brengen dat Closter in groote schande (9) en in
lichaemelicke armoede.

Hier voormaels wanneer men een hooft (10) soudekiesen,
en dat sy te samen qvamen, soo dede een ider van grondt
syns herte al wat hy mochte, (11) op dat hy over't hooft

(I) A. „moste God die ludo daartoe dwingc." B. „moste si God ende
die luden daertoe enz." SÜSO = A.

(2*1 B. „als më enë tenë bisscope maken woude." A. met wegla-
ting van „wanneer-en", aldus : „alsmë ene biscop makë soude." Suso
= A.

(3) B. „heimelic.'' A. en Suso ook.
(4) A. heeft hier nog „en storvë heilichlijc." Suso dit niet, maai'

„vor Gott dem Allmachtigen." B. = ons MS.
(5) B. „Dit is van" enz. A. alleen „vä dö abten." Suso = ons MS.
(6) „daer-woonen" A. niet. Suso „sind." B. = ons MS.
(7) A. „abt" Suso „haupt." B. „hovet."
(8) Hier is een voorbeeld van de betere vertaling van ons MS. boven B.
SoHMiDT „so sint an stette zwei menschen do und scharent sich und

fallent mittenander in een krieo"; B. vertaalt „so sint te hant twe daer
ën scaren hem ën vallen te zamë ï enë criith." A. „soe scaré si lic
te hant î tween ën vallen in een crige." Suso meest —: B.

(9) SCHMIDT „geisliche schulde." B. „in groten scaden.'' A. „in grote
scade." Suso = B.

(10) „hooft" in A. niet. B. en Suso wel.
(II) B. heeft hier nog „voer gods vorten", d. i. uit vrceze Gods.

Suso „und so viel sie getorsten vor Gott."
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mocht gesien (1) worden: en die verkosen wirde, (2) die (3)
most men met gehoorsaemheyt daer toe dwingen: Ende alst
dan niet anders syn en mocht, (4) soo namen sy die
wyseste en alderheiligste te rade, en gingen uyt om dat
volck met Grodts woort te leeren. De M. sprack: dat sy
dy lieve Heere geklaegt. (5)

(6) Yan de Order der

Bedelaren.

Gf. Ku siet eens aen de Bedel-order en die Biechtvaers,
die daer in woonen, en die dat woort Godes op den stoel
voordragen, (7) siet eens, hoe die nu leven tot deser tydt:
hoe veele worden der nu geheiligt, gelyck wel voor desen
placht te gescMen? De M. sprack: IT. L. lek hoope ja ,
datter veel Biechtvaders leven, dat Heilige luyden syn.
Antw. Men vindt noch goede luyden, maer daer syn der
soo wynig van, die den waerachtigen rechten wech willen
gaen, dat het te jammer is. Hadden sy soo wel voor desen
geleeft als sy nu doen, men en hadde se niet eens in de
Closters ingelaten, noch niet eens biechte laten hooren. De
werelt is vol valscheits, (8) daer (9) de luyden (10) een

(1) B. „dat man si is ubese." Suso „dasz man sie desz erliesze."

(2) Deze woorden hebben B. en Suso niet.

(3) „en dat sij-die" in A. niet.

(4) ,.Ende-mocht" in A. niet.

(,5) In B. „dit laet di hertze lief ontfermë." A. heeft dit niet.
Suso = B.

(6) B. „Dit is yan" enz. A. „van die biddende orden." Suso „von
den bettelorden."

(7) A., B. en Suso hebben denzelfden zin, maar A. met uitlating
van enkele woorden, in eene andere orde.

(8j A. heeft de woorden niet ,,De-valscheits." Suso en B. wel.

(9) B. „wer." Suso .,wenn." A. „waer."

(10) A., B. en Suso hebben hier nog „nu."
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Biechtvader vinden, die hun segt dat hun lief is, en heu-
ren standt wel weet, (1) dien kiesen sy uyt, enheeten dien
een goeden (2) man, en wel geleert in do schriftuer. Daer-
om breeckt daer nae wel wat anders uyt als men daer
komt, daer geen wyfelen meer on geît. (3) Men segt
gemeenlick: alle menschen syn kranck, men moet se wat
verschonen, (4) die natuer en is nu niet gelyek voor
desen. Dat is niet waer, het is een valsche loogen: (5)
Godt en maeckt dat niet, dat die sonde die natuer
sterckt: Q-odt en eiacht niemandt iets af boven syn
vermogen: hy heet die sonden vlieden en spreeckt: Gfaet
ende en sondigt niet: maer hy en segt niet: Gaet, verderft
ende doodet die natuere en dy selven. Hy gebiet den Mensch
syn Oruys op te nemen, daer mee meent hy, dat sy doen
sullen dat sy vermogen. Segt my, waer vindt men nu
Biechtvaders, (6) die heuren profyt en baet daerin niet en
soecken, noch hen selven; en het heure niet en meirien ?
Ende daerdoor komt het, dat de Biechtvaders vooruyt in
dat net vallen, en dien sy eenen valschen versierde wecli

(11 „die hun-weet." A. heeft hier „die lië haer wesen gestadet."
Suso „und ihnen ihre weise gestattet. B. = ons MS.

(2) B. heeft hier, zoowel als even te voren, „bernê." A. ook,
Suso „biedern."

(3) B. heeft dezen zin aldus: „wisse man w't hier na ander mare
vereijschê als më d' comt dar men niet wecken en mach." A. „weet
dat më een and' maer vreischen sal hoeneer me coemt daer mê niet
wikrê en mach." Suso „wisse, man wird es kiernach anders befinden"
en overigens = B.

(4) „men-verschonen" A. niet. Suso en B. wel.
(5) „het-loogen" A. niet. B. = ons MS. Suso „falsche lehre

und falsehe glosse."
((>) A. heeft hier „biechters ën leerrea"; - heeft het volgende tot

het einde niet; evenmin het opschrift der volgende afdeeling van de
leeraars, maar deelt hier op deze plaats verkort mede, wat wij in ons
MS. in de afd. van de leeraars vinden. Suso = ons MS. en B,
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hebben laten gaen, het sy op wat wyse het dan syn mach,
die volgen hun alle nae. Hierom sal een wyse en welbe-
dachten Biechtvader (1) niet naelaten, of hy en sal te rechte
biechte hooren, en de waerheyt niet verswygen, noch om
leven noch om sterven.

(2) Van de Leeraers.

Gr. Nu siet eens, waer vindt men nu Leeraers, die op
den stoel der waerheit (3) die moordachtige gebreken, die
onder de Christenheit opstaen, kloeckmoedelick durst ont-
decken, en de luyden daervoor waerschouwen, en ter eere
Gfodts haer leven wagen. De Mensch sprack: (4) Och
Heere, lichtelick sullen die leeraers in heur herte seggen, (5)
dat doen ghy op aerde waerest, dat doen oock dyne redene
dickwils verborgen waren. Antw. Dat is wel waer: dat dede
ick om dat myne (6) tydt noch niet gekomen en was, dat ick
den doot soude lyden. Maer doen die tydt gekomen was
doen sprack ick openbaer door den mondt der waerheit. (7)
Godt wil dat men hen die waerheyt openbaerlick segge.
De Mensch sprack: De Leeraers meenen lichtelick: dat
seiden sy de naeckte waerheyt, de luyden souden lichtelick

(Ij B. „die biecht' die is van oerden en van cuistheit." Suso „der
Bcichtiger, der von einem Orden ist."

(2) B. „Dit is van" enz. SÜSO = ons MS.

{3) B. „die op de stoele die w'heit durven saghen effenlike , én die
mordighe ghebre die" enz. A. „die dë ludë die waerheit dorre seggü
opëbaer." Hot overige van den zin heeft A. niet. Suso = B.

(4) A. heeft dit volgende niet, met het antwoord er op gegeven.
Suso wel.

(5) B. en Suso „meijnen."
(6) B. „dat meijnde dat'siin tiit." Suso = B.
(") In dezen zin vindt men in B. sprake, niet van den eersten ,

maar derden persoon, hoewel de mensch in zijne voorgaande opmer-
king , ook in B., den tweeden persoon gebruikt. Suso als ons MS.
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ommeslaen, ende souden alsoo den eenen met den anderen
verliesen. Antw. Het waere Godt aengenamer, dat men (1)
de waerheit recht uyt sprack, waer het den Mensoh aen-
ligt, en wat die gebreken syn, (2) als dat men se ver-
swyge. Een mensoh, die den rechten wech gingc, waere
Godt liever, dan hondert (3) duysent andere. Het waere
den Mensoh veel beter, dat hy in angst en sorge ginge
met de waarheyt te weten, als dus vry en onbeschroomt
te gaen, als of hy recht ginck, daer hy nochtans
't onrecht gaet. (4) De mensch sprack: Liefste Heer,
lek hoope, men vint noch (5) Leeraers, die om der
waarheit willen heur leven wel durven wagen. Antw. Hoe
het sy, daer synder soo wynigh, dat het niet goet en waere
dat men het wiste: en daerom worden der oock minder
geheiliget dan voor desen. (6) De Mensch spraok: O alder-
liefste; ontfermt u over de Christenheit.

Yan de Wyve-(7)Cloosters.

G. ]Sfu siet eens, hoe men in de Yrouwe-cloosters leeft;
voor desen wirden in die Vrouwe-closters soo een goct,
eerbaer, (8) inwendigh en ernstigh heilig (9) leven geleit,

(1) B. en Suso hebben hier nog „in deser sorgheliko tiden.1'
(2) „waer-sijn" in A. niet. Suso en B. wel, met uitzondering van

„den mensch."
(3) „hondert" in A. niet. Suso en B. wel.
(4) B. en A. „dan si aldus vrilike gaen ën wanë rechte gaen en

gaen tonrechte." Suso r^= B en A.
(5) A. nog „biechters ën" B. en Suso = ons MS.
(6) „en daerom-voor desen" in A. niet. B. „ende derom wert hoer

oec nu wel weinich gheheilicht as wanne wert." Suso „als etwann
geschah."

(7) B. v°uwë cloesterö." A. „va dë vrouwe." Suso = B.
(8) „goet, eerbaer" in A. niet. Suso „ehrbar inwendig ernsthaft

geistliches leben." B. = ons MS.
(9) „heilig" in A. niet.
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dat wie een van hun sach, ofte daermee spraok, die wirde
imvendigh in hem selven geslage en oock verbetert. (1)
Maer reclitevoort is het met hun daer toe gekomen, (2) dat
waer een goet Christen-menscli (3) is die moet van hun vlien,
om heur maniere en gelaets halve: (4) en hun (5) woorden
en wandelinge en syn niet soo bedwongen, soo behoetsam
noch soo godtlick, dat men van hun iets gebetert kan wor-
den. Die clooster-vrouwen hebben den rechten inwendigen
ernst vergeten; (6) sy singen wel met de monde, ende
bidden seer wel niette lippen, maer heur herte syn altoos
en immermeer seer verre van Grodt. lek moet het u kla-
gen , dat het daer toe gekomen is, dat soo iemandt met
gantscher toegevoegder ernst sich tot de waerheit (7) wil
keeren, dat men soo een mensch syn leven bespot en be-
nyt, en syn persoon daer en boven oock. Dit geschiet beide
in vrouwen en in mannen Cloosters. Heur leven duyden sy
verkeert, lasteren en bespotten se, het sy dan int heimelick
of int openbaer: het sy voor ofte achter rugge. Dese
menschen mogen wel vreesen, al hebben sy schoon een
naem eens geestolicke menschen voor de werelt; sy heeten

(1) A. „wie datso aensach of mit he sprac die wort daer grotelic
in v'betert." B. en Suso = ons MS.

(2) A. „mer nu ist soe v're gecomen." Suso „Abcr nun ist es in
dicsor zeit" enz. = B.

(3) A. „meschc." B. en Suso = ons MS.
(4) „om-halve" A. niet. Suso „wegen ihrer geberden und ihrer

worte und lösen wandels." B. = ons MS.
(5) A. heeft hier nog „gelaet." Suso alleen „wandel."
(6) „üic-vergeten" A. niet. B. en Suso wel.
(7) B. en Suso hebben hier „cwigh' w'heif', meer overeenkomstig

SCHMIDT „ewigen worheit." A. heeft dezen volzin aldus: „en wat
möselie die hö ter waerheid wil kcrê mit vlijt daer mede spotte si on
vorwitë sijn leve te inael."
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voor Godt niet anders, als Godes-verachters. (1) Men viudter
seer wynigh in die Vrouwen-cloosters, die den Orden wel
bewaren, (2) waer'c dat sy 't selfs waernamen, sy souden
ommers wel bevinden, dat sy ergens mee bevangen syn ,
waermede sy Godt hoochliok vertoornen, en in (3) sonde
vallen. Sommige van hun syn der gevangen metter sonde
van Gierigheit, andere met hoovaerdye: sommige met sorg-
vuldigheit, en bekommernisse, andere met wederspannig-
heit, (4) sommige oock met oncuysheit. Al siet men
schoon die wercken uytwendigh niet bedryven, soo vol-
brengen sy doch groote oncuysheit op menigherhande
manieren, (5) besondigen sich met vremde liefde en ge-
noechte, geven sich metter wille in de creatueren, en
verontreinigen haer voor Godt: als oock met genoechte in
klederen, met hoovaerdye wereltlicker gelaet en woorden,
met vrindtschap der luyde. En dan oock met heimelicke
sonden, die verborgen syn, die men niet wel en derft

(1) „Ileur leven-verachters" A. heeft dit gedeelte aldus: „weet dat
alle móschë die mitte cloester lude spotte én haer leve v'kerc het si
heimclic of opëbaer die moge hem wel vresen al hebbê si gestelike
name voer die werlt si hietë voer gode maer die godestorê." Suso
niet geheel, maar toch bijna =r=: A.

(2) „die de orde wol bewaren." - B. heeft deze woorden niet, is
hier duister, en heeft misschien een schrijffout. A. heeft „in die vromvö
cloesten is luttel ijemont name si haers selfs waer si soudë genoech
vydö dat te betere waer." Blijkbaar heeft A. door verkorting hier den
zin verstoord. Suso = B.

(3) B. en Suso „grote zunde." Van „waermcde-vallen" heeft A. niet.

(4) A. noemt sorgvuldigheid en bekommernis niet op. maar heeft
nog na de vermelding van onkuischlieid en ongehoorzaamheid „ën
sulke ( = sommige) mit sonderlingë gebreke." Suso heeft voor „zorg-
vuldigheid en bekommernisse" ..grimmen zon." B. en Suso hebben
voor „weerspannigheid" „woderstrevicheit an ghehorsamheit."

(5) A. „grote sonde va bluö. B. „in manigher andere wise in den
zinne." Suso = B.

V. F. XV. 44
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scliryven: die daer schuit aen hebben, die weten wel, wat
ick meene. (1) Ende om deser sonden wille, liet sy heme-
lick ofte openbaer, die in de vrouwen-cloosters ommegaen, soo
staet het seer sorghlick met hun: (2) Och dat die rechte
sferaete eenes inwendigen goddelicken ernst, nu gemeenlick tot
soo een ydelheit is geworden; en die heimeliclce oeffeninge
goddelickes ernst die voor desen geweest is, nu soo geheel
onder hun vergeten en vervallen is! dit maeckt datter nu
soo heel wynigh geheiliget worden, daer voor desen groote
heiligen voor Godt plachten te syn. De Mensch sprack:
O liefste Heer, hoe bedroeft my dit, dat hun dese vrouwen
aldus bederven: daer sy nochtans voor alle menschen goor-
dineert waeren, haere troost alleen in dy te nemen. (3)
Antw. Ku siet, hoe alle geestelicke ordonantie, (4) beide
in Vrouwe en Manne cloosters vergaen syn, sy syn beslo-
ten of open, sy syn van beclelaers orden of andeie. De
Mensch sprack: Liefste Heer, Ick hoope, dat men noch
voele cloosters vindt, die een inwendigh ernstlick (5) leven
voeren. Antw. dat is wel waer, maer van rechte ernstige
Cloosteren (6) vindt men daer soo wynigh, dat het te

(1) B. aldus: „en wisse dat as man'ghen zunden ghescicn in den
vrouwe cloestön heide hcimelic ën opöbacr dattet gar sorghelike om
si steijt." A. „weet dat alsoe menige sonde gescië in den vrouwe
cloest'en beide heimelic on openbaer dattet sorchlic mit hö staet." Suso
= B.

(tij B. begint dezen zin met „wisse och dat" enz. en heeft sommige
woorden meer dan ons MS. A. heeft dit niet, tot „He moiisih sprack"
enz. Suso -^ B.

(3i „daer sij-ncmen" in A. niet. B. en Suso wel.
(4) A. „oerde." B. en Suso = ons MS.
(5) A. in plaats van „ernstlick'' „godlike gestelike." Suso = ons

MS. B. „inwendieh ernstaftich ghcestelic.''
(6) „Cloosteren" ontbreekt in A. Suso en B. hebben het.
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groote (1) jammer is. De Menscli sprack: Laot dy des
ontfermen, Och liefste Heer, hoe bedroeft my dat van
herten gront. (2)

Yan de Wereltlicke

Papen.

Gf. Nu siet oock eens, hoe die wereltlicke Papen heur
goet verdoen, dat sy voor (3) Godes gave ontfangen, (4)
hoe sy dat soo schandelick met oncuysheyt, met gulsigheit
en daerenboven oock in (5) groote hoovaerdye verteeren en
verdoen. (6) Ende hoe uytwendigh dat sy huydens daegs
in haer klederen en in haer gelaet gaen en in veelderlye
ydelheit. (7) Ende siet hoe die heilige kerckelicke goede-
ren , daer Gfodt syn heilig bloet om vergoten heeft, hoe
die verquist en (8) verteert worden, en hoe dat versuymt
wort, (9) dat die sielen te hulpe soude komen, (10)
daer sy int vaegevier om moeten branden, hoe dat van
geestelicke en wereltlicke verdaen wort. (11) Siet eens, hoe by

(!) groote ontbreekt in B. en Suso.
(2) Dit gezegde van den M. heeft A. niet. B. en Suso wel, en

deze laatste met een enkel woord meer dan ons MS.
(3) B., A. en Suso „va."
(4) B. , A. en Suso „neme."
(5) ,,gulsigheit-in" A. niet. Suso en B. wel. B. voor gulzigheit

veraserien. Suso Fraszheit (Prassen).
(6) „en verdoen" A. niet. Suso ook niet. B. = ons MS.
(7) A. „en sicli hoe si gaë mit hare clederë ën mit mcniger handc

behagelicheit." Suso „Und siehe wie unpfäfflick" enz. B. „ende sich
hoe openlic si gaen in dcser tiit mit horen clederen ende mit horen
ghebere ende manigherhande verlatenheit."

(8) „verquist en" A. niet. Suso dus „und siehe, wie der heiligen
Christenheit gut unter ihnen verzohrt wird." B. = ons MS.

(9) „en-wort" A. B. en Suso niet.
(10) B. .,dat voer der ludê ziele steijt. ên si in dë veghe vürleg-

ghë b'në." A. „dat voer d' lude siel geset is ën si in dë vegevier
leggen ën hemen." Suso = B.

(11) „hoe-wort." Suso niet, B. wel.
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allen die Priesterlicke waerdigheit en eere geacht wort, en
hoe sy sich daer nae houden; hoe wynigh Godt grondelick
gemint en gemeent wordt in alle wercken, in doen en in
laten; (1) want alle godlick en heiligh ernst is bij hun
t'eenemael vergaen en vergeten. (2) Daerenboven soo is
hun alle inwendigheit bevolen, al en sien sy daer niet nae,
en al dencken sy wynigh daer aen: (3) maer sy staen en
dencken veel meer nae groote Renten der heilige Kercke, (4)
dat sy die veel mochten krygen, (5) en alsoo een grooten
sehyn, eere en goet daer door mochten gewinnen beide
onder geestelicke en wereltiicke.

Sy syn meer bekommert hoe sy die luyden behagen sul-
len , dan hoe sy Grodes en syner sin-rycke (6) genade ge-
waer worden en smaecken mochten: En daerom beneemt
hun Godt selfs die genade, die sy hadden, en geeft die
eenen anderen.

De Mensch seide. Dat is wonder, neemt ghy dien die

(1) „in alle-laten'1 A. niet. Suso en B. wel.
(2) A. „wat die godlike heilichtz te macl in hë v'getê is." Suso

noch precies :— A. , noch =^-= ons MS. en B.
(3) „Daerenbovcn-tlaci'aen" A. niet. Suso wel, maar anders als in

ons MS. B. -.— ons MS., maar in duistere woorden.
(4j „der heijlige Kercke"' A. niet. Suso „auf grosse kirchengült."

B. = ons MS.
(5) B. heeft hier nog „ën hoe si grote cunste ghewïnë", in over-

eenstemming niet A. en Suso. SCIIMIDT heeft „und ist daz die mei-
nunge das si me noch kunst stellent, domitte si ere erwer-bent, denne
si stellent noch der indewendigen kunst, domitte si den heiligen geist,
mohtent erwerben." A. heeft overigens deze geheele plaats aldus : „En
dat si grote conste ën eer liebbë onder gestelikt lude ën waerlike daer
staet haer menige meer toe dan dat si die ludö totter dogt leerde ën
si d' genade goeds wacr name ën sijns smakë inwëdich en daerom" enz.
Suso _— ons MS. en B.

((!) B. „inwendig]]', - zooals A., Suso en SCHMIDT.
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maer een wynigh en heeft, en geeft ghy het dien die veel
heeft. Antw. Wanneer Godt syne genade geeft, en dat
men die dan moetwilligiick versuymt, (1) soo neemt Groeit
syne genade weder, en geeft het een ander, die veele heeft,
en die (2) met ernst en met liefde waerneemt en in eere
houdt. (3) De Mensch seide: Och hertslieve Heer, uwe
naeme sy gedanckt, dat ghy iemandt hebt, die dyne ge-
nade in acht neemt, en sich des waerdig betoont. Antw.
Om datter soo recht weenigh syn ; (4) soo dese luyden eens
uyt ter tydt geraeckte, soo soude de gantsche Christenheyt
een einde nemen. De M. sprack: Och dat laet dy ontfer-
men , (5) mocht ick hierom myncs herten bloet uyt myn
ooghen gieten, dit soude ik gera doen. Antw. dat waere
seer wel gedaen, soo 't maer helpen mocht.

Van de (6) Begynen.

Gr. Siet hoe die nú leven, en siet waer toe heur inwen-

digh (7) leven gekomen is, het is meest te doen om veel

goets te gewinnen, veel Eenten, schoone huysen, met al-

derley gereetschap en gesinde daerinne, die hun met alle

vlyt eere; (8) hoe sy schoone kostelicke Clinodie (9) en

(1) B. „dorlighe v'scuddit", in overeenstemming met SCHMIDT. A.
heeft „als god sijn genade geeft enô mëseh diese dwaselic vervvarpt."
Suso „thörlich verhiitet."

(2) „het-die". A. heeft deze woorden niet, maar daarvoor dit:
„se diü diese." Suso en 15. wel.

(3) „waerncemt-houdt." A., B. en Suso alleen „behout."
(4) A. „weet datter recht luttel is." B. en Suso ,.weinich."
(5) Wat er verder in deze afdeeling volgt, heeft A. niet. B. en

Suso wel.
(6) B. „St. beginnen." Suso als ons MS.
(7) A. nog „naerstich." B. en Soso „ernsthaft."
(8) B. „warde." A. „diene." Suso = B.
(9) A. „seoen doekô 5n cleinodc dragë moge." B. „scone duchcr

ende cleinode en malges gunst." Suso wijkt van allen af.
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elckemans gunste mogen gewinnen, en hoe sy best geëert
en geadvanceert mogen werden voor anderen. (1) Maer
Grodt een inwendigen ernst en een innigh (2) leven toe te
voegen, dat is t'eenemael vergeten met hun. Sy loopen
en klappen om en omme recht als die ongeruste en woe-
lende werelt doet. (3) Maer synder sommige goeden onder,
die anders doen, die synder soo seer wynigh, dat het
wonder en jammer is. (4) De meeste hoop onder hun werck
al uyt eigenschap, want sy en willen haer aengenomene
wyse niet achterlaten. (5)

Hier voormaels hadden sy soo een soeten (6) goddelicken
ernst, en waeren soo goethertigh, en Godt was hun soo
sonderling gemein, dat hij (7) groote verborgene dingen in
hun wrochte. De Mensch sprack: dat laet dy erbarmen
L. H. dat u alle menschen niet gehoorsaem en syn in ge-
latenheyt haeres levens. (8)

(1) „geadvanceert-anderen." A. „voert getoge te warde." Zoo ook
B. en Suso.

(2) A. „mer inwendige toevoegende naernste ën ïnich ledioh leve
hë tot gode te geve." Suso „aber aller inwendige wohlgefügte ernst
und inniges Leiden , Gott ergeben , das ist zumal in ihnen vergessen."
B. „inwendich toevoghende ernst ende innich ledioh Gode ergheven."

(3) A. heeft dezen volzin voor den vourgaanden, en slechts aldus:
„si lopë om ö te clappc onder wegö." Suso niet, maar mist „recht-
doet" ; - overigens = B.

(4) „dat het-is" A. niet. Suso „das es ein Jammer ist." B. =
ons MS.

(5) B. „si w'kê (und leben, Suso) meistelich al wt eijghenscap. want
si en willen hor wisen niet late." A. „si warkë al wt eijgëscap want
si en wille hare wille on wise niet late.''

(6) „soeten" A. inwedigê." Suso en B. „geschwinden eintfaltigen."
(7) „en waeren-hij." A. „en alsoe oetmoedigë leve dat hë god gaf

grote v'borgö dingö te kënë." B. en Suso = ons MS.
(8) B. „selves" , gelijk SCHMIDT en A.
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Yan de Baggarden. (1)

Gr. Ku siet aen die Baggarden (2) die achter lando
loopen, die hebben den rechten inwendighen waerachtigen (3)
wcch vergeten in dezer tijdt: doch men vindt noch som-
mige , die gern den rechten weg gaen: maer daer synder
seer wynigh. Bij soo verre Godt syn genade door veel
vernunftigh klappen (-4) ingoote, soo souden syder boven
maete veele genieten. Maer ghy sult weten, dat het niet
en leght aen veel vernufftig Florerens, (5) maer veel meer
aen een verworpen oetmoedig gelaten grondt, daer gebreeckt
het hun en oock andere menschen veel aen. (G)

De Mensch sprack: Och alderliefste Heer, ik vreese, dat
soo de Papen dit hoorden, sy souden sich belgen (7) Antw.
Neen, ghy sult noch soo veel onordentlickheyt van de we-
reltlicke (8) Papen sien, dat den een den ander niet en sal
durven verwyten: want een igelick heeft syn eigen schuit
te dragen. (9)

Yan den Keiser. (10)

Gr. Siet nu eens om hoog nae die wereltlicko Potenta-

(1) A. „va dê lollaerts. Suso en B. = : ons MS.
(2) A. „lollaerdë." Suso „die brüder und Beg'harten." B. = ons MS.
(3) „waerachtigen" A. niet. Suso en B. wel.
(4) A. „om veel .vernvmfte spraec." Suso „klaffens." Ook B.
(5) A. „soe soudô si d' veel hebbé wát het en leit niet in de v'nufte

woerdê nier'' enz. , in plaats van „Maer ghij sult weten — maer."
Suso heeft de uitdrukking „fiorirenden reden." B. = ons MS.

((!) A. heeft hier nog „Die mösclie antwoerde lieve h'e ontfermet
di over hë." Het overige in deze afdeeling ontbreekt in A. , terwijl
Suso en B. het hebben.

(7) B. „hier an erghen", met SCHMIDT. SUSO = B.
(8) „Papen" ontbreekt in B. en Suso.
(9) B heeft hier het Duitseh meer in letterlijken zin vertaald, en

drukt uit, dat de zonde van beiden gelijk is. Zie SCHMIDT.
{10) Suso „von kaisern und von koningen." B. i = ons MS.
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ten, (1) nae den Keiser. de Coningen en haer AVyven.
Hier voormaels, wanneer men een Keiser soude verkiesen,
soo weerden men sich met alle vlyt, en men vreesde sioh
der heerschappye onwaerdigh te syn : (2) en dit qvam uyt
een gront der ootmoediglieit. En die dan tot het Roomsche
Ryck verkoren wirde, die nam het dan met sulck ootmoe-
digheit en inniglicke vrese (3) aen, en droeg Godt op lyf
en siel, goet en eere; en achte sich een bedienaer Godes
daer in, (4) en nam Godt te Imlpe, en sorgde, (5) hoe
hy best ia der Cliristenheit vrede (6) soude maken, en
street daer dapperliok om. Ende gaff Godt lyf en siel op,
om die te wagen voor de Christenheit,. (7) en bevonden
sioh Godt meinende in alle haer doen. (8) Ende heur wan-
deling (9) was soo recht ootmoedigh, beide aen vrouwe
en mannen, dat het Godt een lust was te sien. (10) Nu
is dat al vergaen, Nu is het eveneens, hoe het gaet, tegens
alle ordonnantie in alle wysen. Ende siet selfs, hoe dese
wegen verwoest ende vergaen zijn.

(1) B. „hoghe gheweldighe Ilofthere." — A. „dat hoge en gewel-
dige hoeft." Suso „hohe gcwaltige Hoffart der" enz.

(2) „en-sijn" A. niet. Suso wel.
(3) „inniglicke vrese." A. heeft hier voor „mïlike." Suso „min-

niglich und furchtsam."
(4) A. „gods knechte." A. heeft „daer in."' niet.
(5) A. „vreesde." Suso „sorgte:"
(6) A. „genade ën vrede."
(7) B. „gherechticheit" - met SCHMIDT. A. heeft „en strcet-Cliris-

tenheit" niet, Suso wel, en = B.
(8) A. „en ware god menöde ên mïnende ï al harö warkö." Suso

„und si fanden sieh Gott minnend , und in allem ihrein Thun und
Lassen war ihr Wandel" enz.

(9) A. „ën haer en warkë e"n haer wanderlgc."
(10) A. heeft liet einde dus: „nier nu leve si nae hare genoechtô

in ongeoerdinecrtheid ï allen sedë en daer ö gatet nu alst gaet. Die
mësche antwoerde lieve h'e dat laet u ontferme. Suso verschilt hier
èn van A. èn van ons MS.
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Yan de Hertogen. (1)

Nu siet eens aen de Hertogen, Graven en Baronnen, (2)
hoe die leven: Hier voormaels waegden sy haer lyf en le-
ven ter eere Godts, om vrede en genade in der Christen-
heit en in haere landen te hebben: en sy hadden een eer-
same goddelicken ernst; (3) en haer "Wyven waeren soo
tuchtig (4) en ootmoedigh en van soo oprechter goede wan-
deling , dat beide Heere en Juffrouwen die by haer qvamen,
wirden door deuchtsaemheit (5) verbetert, en schaemden hen
haeres levens. Ende wanneer daor iemandt(O) was, die ruych(7)
en moetwillig buyten de vrese Godts was levende, die clwanck
de Heer metter hulpe Godts, dat sy wel mosten doen, dat
recht is. Beide man en vrou vonden sich hier voormaels
Godt minnende ende meenende: (8) Maer nu soo leven sy
in alle booslieit (9) en moetwille die sy bedencken mogen:
in alle dingen vertoonen sy haer hoevardye en overdadig-
heit. Ende dwingen haere arme ondersaten, het sy recht
ofte onrecht, (10) en perssen (11) haer haere arbeidt of,

(1) A. „on gravo" (und Freien. Suso).
(2) B. heeft hier „vrijen en hoer wive.1' SCIIMIDT „friggen und ire

wiber." A. „hertogen ën gravö ën haer wivë." Suso = B.
(3) A. „en si haddë eer scamelheit ën godlikc aernste." Suso =

ons MS.
(4) A. „sedicli." Suso „ziichtig."
(5) „deuchtsaemlieid" ontbreekt in B. Ook in A. , waarin echter

„grotelike van hë verbetert en oec" enz. Suso = A.
(6) B. „enigho vrouwe." A. heeft van .,Ende-Godt minnende'" niet.

Suso wel.
(7) B. „vrevel."
(8) A. heeft „en si ware god mïncde ën mienendc î al hare warkö"

en verschilt van Suso en de overigen.
(9) „in alle boosheid" ontbreekt in B. A. heeft hier: „En nu levö

si î alre genoechtö die si döckö konc mit hôudien mit alle sakö in over-
moede ën si dwingë enz. Suso B. en ons MS.

(10) B. heeft alleen „onrecht."' A. ,,ou' recht." Suso „über recht."
(11) A. „neme."

V. F. XV. 1 5
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en verdoen (1) dat tegens Grodt in grooter gevaerlickheit (2)
haerer siele. De Mensch sprack: Liefste Heer, och dat laet
dy erbarmen.

Van de Edel-luyden. (3)

Siet eens aen die Edel-luyden, die Richters en hacre
Jonckers en Dienstknechten: (4) Siet eens hoe vremt en
wonderlick (5) sy leven, in dese tyden, hoe sy gaen met
heure klederen, hoe schandelick en moetwillig (6) sy hacre
kledren snyden: hoe sy haer gelaet verstellen, als of sy
t'eenemael ontsinnig waeren, en als rechte dwaese daer geen
vrese Godts in en is: alle haer doen en manieren aen te
sien, soo lyckt het, als of sy geen bescheidenheit en had-
den, en syn beide mannen en wyven sonder alle Riddcr-
licke deugden, levende in alle moetwille, die sy bedencken,
en met lyf en goet (7) vercrygen mogen.

Maer hier voormaels was het den Rklderlicken standt wel
geoorlooft, dat sy tournoyen en de ring steken (8) mochten,
met die meeninge, dat sy alsoo mochten leeren stryden, of
de Chiïstenheit in noot qvaeme, om dan weduwe en wee-
sen te beschermen. Ende hadden voor dcsen soo een douch-

(1) A. „v'tere." Suso „verthun."

(2) A. „sorge."

(3) Hier heeft B. het opschrift „dit is van den vrijen." A. „va dö
ridders ën knapö." Suso „von Rittern und edlcn leuten."

(4) B. „herë dienst-ludc ön edel knechte." A. „die ridders ön
knapë" , zonder meer.

(5) A. deze 2 woorden niet. Suso het laatste alleen.

(6) B. „w'lic." A. „waerlike si gaen mit harö cled'cn en gelaet
als sottë sond' enige bescheidëheit beide manen ën wivö mit alle gc-
noeehtê die si dëckê mogen mit live ën mit goede I alre houdicn."
Suso verschilt hier van allen, het minst van B.

(7) B. heeft ook nog „bedenckö of."

(.8) A. „stekê."
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delioken gelaet (1) en wandeling, dat het een lusten moclite
te sien, (2) en wie daer acht op nam, worden daer door
grootelicks gebetert. Sy beminden en meenden Godt en
syn eere in al haer doen. Ende dit was een rechte be-
scheidene Ridderlicke standt: (3) derhalven waeren der wel
onder hun, die recht heiligh voor Godt en voor de Werelt
Avaren.

Van de Coop luyden. (-4)

Nu siet eens, hoe die Coopluyden en Borgeren (5) in
desen tydt (6) leven: gliy moet weten, dat het seer sorg-
lick met hun staet; (7) want daer is sulcken grouwelicke
gierigheit in hun opgestaen, en syn daermede soo seer ver-
blindt , dat sy deses angst en gebreecks (8) nauwelicks voor
haer doot konnen quyt worden. Ende dese Gierigheit komt
uyt eenen hoovaerdigen boosen gront, dat den een altoos
boven den ander wil wezen: Ende alsoo wort dat goet vre-
selick (9) gewonnen met onsaliger Biechts-verlof. (10) Maer

(1) Ontbreekt in B., maar heeft „also tuclitighe gotlike on oetmoe-
dighe wandelinghe." A. heeft dezen volzin niet. Suso 13.

(2) „te zien'' heeft B. niet. Suso wol.
(3) 13. „dit was goed' besceijndenre ridder hoer leven , ën des

worden sulke wel heilieh vor gode ön voer der werolt." A. „dat was
goed' bescheidere ridderö leve- Die sulke ware heilieh voer gode ën
die werelt. Die mësche antwoerde lieve h'c ontfêrt u ouer die kor-
stëheit." Saso = B.

(4) Suso „von den Bürgern."
(5) In A. en B. gaan de Borgeren voor.
(G) B. „stede." A. ook.
(7) B. nog „in des tiit."
(8) B. heeft, in plaats van „deses angst en gebreecks", „des oijghens

ghebrekes." Suso „ängstlichen gebreehen." 4. voor „dat-quijt worden"
dus: „dat si cûme voer hoer doot ledich moge wesen." ^ : Suso.

(9) A. „sorchlikë."
(10) „met-verlof". A. dus: „en sulke biechterö oerlovë hö dat."

Suso „mit etlieher beichtiger urlaub."
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hoe dat bestaen mach, dat weet Godt, dien alle dinghen
kenlick syn: (1) Deser luyden conscientie is seer ruym en
weidt geworden. (2) Hier voormaels waeren die Borgcren
en Coopluyden godvruchtige, eersame (3) en deugtsame (4)
luyden, en waeren soo reyn van herte in al haer doen,
dat sy haer met een kleintie (5) lieten genoegen, ende en
maeckte geen duerte in Coorn (6) nochte wyn: En (7)
daerom woonde Godt met hun: want hy en vondt haer herte
niet met Gierigheit beladen, als wel nu: want in een ver-
stopt ende verhert hert en wil noch en kan Godt niet
woonen : (8) maer in een gerustig hert daer woont Godt:
Wie in dose Gierigheit aen syn en einde wort bevonden,
met die staet het seer sorglick, en dit weten (9) sy wel,
maer en willen 't niet weten. (10) Wanneer sy dan soo
veel winnen, dat sy en haere kinderen (11) genoeg hebben,
gelyck het hun wel geoorlooft is, soo verre het met verlof (12)
en recht toegaet, daer souden sy dan in haer Ouderdom
ö

(1) In de plaats van „Maar hoe-sijn" heeft B. slechts „dat weit,
die alle dinc weet." A. heeft dezen volzin niet. Suso = B.

(2) Â. „wat haer consienci is hö wijt."
(3) B. heeft dit woord niet. A. ook niet.
(4) A. „dochtë sömige" = deugtsame ?
(5) B. „eleijné goede."
(6) B. „horö coern."
(7) „en waeren-En" in A. niet. Suso wel, en = B.
(8) B. „wat hi en vant hor h'te niet ghestroijt niet mit ter ghi-

rieheit as nu, weet dat god in hun noch in gheen te brokö noch
verhert herte niet comô ên wil noch en mach." Van „hij en vondt-
woont God" in A. niet. Suso wel = B.

(9) B. heeft nog „en bekënë."
(10) B. „bekene." A. ook.
(11) A. vermeldt de kinderen niet. Suso wel.
(12) B. „mit gode", in plaats van „met verlof' = Suso en A. ;

maar A. heeft „gelijck-geoorlooft is" niet; in plaats van „soo verre
het" dat; en voor „toegaet" si. Ook = Suso.
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stichteliok en goddelick van leven, en niet toelaten, dat de
Gierigheit eewigliok met hun opwasse. (1) Maer nu wil den
een den ander gelyok syn, en met goet ende havo boven
syn neven-naeste en boven syn voorouders opstygen, ende
verbergen en onthouden het ondertuschen voor de Yrinden
Grodes, en verdoen het tegens de wille Godts in wcreltsehe
Eere en hoevaordye: (2) Ende daerom sweven sy nacht en
dach in grooter sorge, hoe sy veel van dat goet (3) win-
nen ende dat gewonnen (4) behouden mochten. De Mensch
vraegde: liefste Heer, Wat beduyt doch., (5) dat ghy mee-
nigen mensch soo groote tydelick goet verleent, dat ick
vrese, dat het hun aen der siele niet nut en sal syn ? (6)
Antw. Yoorwaer Godt die is soo goet, dat hy geen mensch
ongeloont en kan laten: Wanneer Hy siet, dat des men-
schen herte ende gemoet soo sonderlmge seer en gantsche-
lick tot dese verganckelicke dinghen is gekeert (7) soo
laet hy sicli oock aen verganckelicke dingen kennen, (8)
en vervult hem syn begeerte (9) met de dingen deser

(1) A. „soe soude si ophoude en leve godlike en en late die gic-
rieht geen ouer hant hebbë" in plaats van „daer-opwasse."

(2) B. heeft ook nog „en in ijdelheit." A. heeft dezen volzin dus:
„Mer nu wil elke bovë dë andere wesen ön houdent tegens gode en
verdoemë hë selve mit houdicn in d' wereU roem ën in d' ijdelheit."
SÜSO verschilt van allen.

(3) „van dat goet" A. niet. Suso wel.
(4) „dat gewonnen" A. niet. Suso mist dit laatste deel van den

zin geheel.
(5) A. „hoe coemt." Suso „was meinet es."
(6) „dat iek vrese-sijn'' in A. dus. „ën hë dat niet nut en is d'

sielö." Suso „da ich fürchte" enz.
(7) „"Voorwaer-gekeert" A niet. Suso wel.
(8) B. „soe loent hi hem mit" enz. A. „daer o" enz. als B.
(9) B. „sinë wille en bcgheringhe." A. dus: „ën vervollet hö

daer mede hoer begeerte en hare wille."
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werelt. ('1) Maer het staet seer sorglick met dese men-
schen, die haer genoeclite soccken in dingen van cleser
tydt. (2) De Mensch sprack: Liefste Heer, ontfermt dy
over de Cliristenheit.

Van Handtwercks
luyden (3)

Gf. Siet nu hoe sorglick de Handtwerck-luyden hedens
daegs leven: (4) en hoe vol gïerigheits sy zyn: (5) hoe sy
sicli pynigen altoos verder en verder te geraken: ja selfs
die van Godts Ordinantie zyn souden. (6) Hier voormaels
waren die handtwercks luyden soo recht (7) ootmoedigh (8)
van gront haers herte: al haer wandeling, haer gelaet en
wcsen in alle heur wercken was soo recht goddelick, dat
hun Godt seer vrindelick was: (9) maer nu stygen sy soo
hooch metter gemoet, (10) dat Godt geensins bij hun woo-
nen en mach: want by de hoovaerdigen en woont hy nim-
mermeer. (11) De Mensch sprack: Liefste Heer, dat laet dy
ontfermen. lek meende dat het een seer (12) inwendig

(1) B. ..die der werelt toehoerû." A. ook.
(2) 13. alleen „in des' tiit." A. ook.
(3) B. heeft ook in dit gedeelte hier en daar een enkel woord meer.

A. heeft hier het opschrift „van dô warcluden." Suso = MS.
(4) A. ,,sich aen hoe sorchlic dat die ludë leve die hant ware duö."
{5) A. nog „nu ter tijt."
(6) „lioe-souden." A. heeft hiervoor „ön hoe si wille gelikenë hoe

ver als si moge dë gene die hë bovë sijn souden."
(7) „die-recht'1 A. niet; maar slechts „si." Suso wel.
(8) A. nog „ën eenvoudich." In A. ontbreekt echter „haers herte."
(9) A. „ön haer gcwât warkë en gelaet ware godlikë, dat hë god

seer getrouwe was." Suso verschilt van allen.
(10) B. „hoech mit homoede." A. „hier over mit homoede." Suso

komt het meest met A. overeen , ,.so hoch iiber sich mit" enz.
(11) A. „wat god en hevet geen woenîge in den hoveerdigë."
(12) B. nog „heilich'' A. heeft „liefste-ontfermen" niet, en het

volgende dus: „ie waende dattet eenvoudige volc heilich waer." Suso
verschilt van allen.
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volck waere. Antw. Daerenboven soo schatten sy oock haer
handtwerck soo duer, en nemen soo grooten loon, dat alsoo
den een den ander tot het selfde gebreck is betreckende:
oock syn sy afgonstigh tegens malkanderen op veelderley
wyse, en benyden den een den ander, en verhinderen hem
syn "werck. (1) De Mensch sprack: Ontfermt u over die
Christenheit.

Yan de "Boeren. (2)

Siet eens, hoe die Landtluyden en die Dorpcren nu leven
in desen sorglicken tydt, (3) sonder alle vrese Godts, soo
onwetende als die Beesten, volgende allo lusten on begeerte (4)
nae al haer vermogen, en syn soo recht sclialckachtig, hoo-
vaerdigh en ergh (5) geworden, en dragen in den gront
een Tboosen gemoet van herten en gedachten, (6) daer se
de Yyandt met alle cracht mede beseten heeft: En t' en
waere, dat het van Godt door syne andere (7) vrinden
verboden wirde, soo soude se Godt om haere onordent-
heits wille slaen. (8) M. Liefste Heer, soo myn arme

(1) „dat alsoo-werck." A. dus: „en is een and' die recht doet dacr
hebbê si hate ën nijt op en ongonste on hîjderö hö aô sijn warkö."
Suso heeft met andere woorden hetzelfde als ons MS.

(2\ B. „van de gheburen." A. „vä dö huusludö." Suso = ons MS.
(3) „hoe-tijdt." A. dus: „hoc die huusludö leve in dorpö. A. =

Suso , maar met hauern in plaats van huuslude en met de woorden
„in diesen sorglichen zeiten."

(4) B. „sond' tucht en eijghö na willighen lust." A. „nae hare
wille mit genoechtö." Suso verschilt van allen.

(5) „e-rgh." A. „begripende" Suso verschilt ook hier van A. en
ons MS.

(6) „boozen-gcdachten." A. „quact vermogö en v'moedô." Suso
verschilt van A. en ons MS.

(7) „andere" heeft B. niet.
(8) B. „so soude hi veel anders doen om hoer grote onordenïghe.1'

(„untugend.'' Suso die anders = B. is). A. heeft dezen volzin dus:
„weet dat weet datse (sic) god v'beidc wil om sijn vriendö wille wät
god soudso anders slaen om die grote houdie."
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kranck gebedt iets vermocht, so soude ick dy gern bidden
voor hun. (1) Antw. Godt verdraegt soo lange dat hy niet
langer verdragen en wil, en alsdan soo laet hy se dan
vergaen. (2) Hier voormaels waeren die Boeren soo goede,
eenvoudige en ootmoedige luyden, dat hun Godt seer vrin-
delick (3) en genadig was. De Mensch sprack: Lieve
Heer, ick en weet niet wat ick meer seggen sal, dan dat
ghy dy ontfermen wilt over die arme (4) Christenheit, door
dyne grondeloose genade. (5)

Yan de Wyven. (6)

G. Nu siet eens , waertoe dat de Wyven gekomen syn:
waer is die vrouwelicke tucht 'l (7) Siet eens, hoe alle god-
delicke vreso en vrouwelicke schande (8) in hun vergaen
is, en hoe die vrouwen in desen sorglicken tydt veel koen-
der en stouter (9) syn om te sondigen dan de mannen. Ick
en meene niet die eerbare (10) vrouwen, die men noch wel
vindt in ecre ende tucht: maer die meen ick, die sich des

(1) B. heeft hier een paar woorden meer ; „dattu dat willes ver-
sien." A. ook „dat ghise wout suarc." In plaats van „mijn arme
kranck gebedt" heeft A. «mij crancheit." Suso „das du sie fristen
wollost."

(2) „en alsdan-vergacn" in A. niet. Suso wel.
{3) B. „hout", zoo hier als elders. A. „trou." Suso „hold."
(4) „anno" in B. niet. A. heeft „ie en weet wat sogge dan ont-

ferm di ouer die korstëhtz." Suso = B.
(5) B. „doer tlinc eijlie guede." A. heeft dit niet. Suso = B.
(6) Suso „von den iveltlichen Weibcrn."
(7) A. „doccht." Suso „zucht."
(8) B. „scaemte." A. ook.
(9) B. „na horo wise voel coenre cïn moetivilligb on bouder to

zundö." A. „nae hare wesen veel coenre ön homoedig' ën eer bcreit
sijn te sondigen." Suso meer = A. en B. , dan = ons MS.

(10) A. „eersaem goede."
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werelts aennemen, sy syn geestelick ofte wereltlick, en
soecken de werelt in woorden, wercken, in klederen en in
gelaet (1) te behagen, en richten heure oeffeninge meer
tot het vleesch als tot Godt, en besteden aen de Creatue-
ren al haer tydt, haer gunste en haer herte: soo dat de
Creatueren hun meer bedroeven en vorblyden konnen dan
Godt selfs. De Wyven syn geworden recht tot een Duyvel-
sche Helscho moort-kuyl, en al verdraecht hun Godts goet-
heyt een weil, en verboit hun, ende noodigt (2) hun tot
betering, soo en helpt het al niet. Sy willen eersaeme
Vrouwen lieeten, en syn voor Godt (3) veel onwaerdiger
dan die gemeene openbare sondaressen, die in vrese en
angste sonder goetduncken sondigen, ende niet gelyck dese
die een gevalle in haer wegen hebben, (4) en ontfangen
alsoo dat liclmem Godes: daer sy veel meer des Duyvels
waerdigh sjai, als de Overspeelsters: (5) want liet lichaem
Godes soude dese veel nuttelicker zyn als aen hun. (6)

Siet, hoe recht schandelick en oncuysch (7) dat sy gaen
voor alle mannen: soo voor desen wilde vrouwen soo bloet
gegacn hadden, de eerbare en de goeden (8) souden sich

(1) B. ook nog „in ghebeerde." A. ook „ï gebaer." Suso heeft
ook „geberdcn."

(2) B. „v'henghet hem." A. dus: „En gods g-octheit die v'draecht
ön v'beit hè en te liclpet hë niet.'' Suso B.

(3) „voor Godt" B. niet. A. wel; „gorîe." Suso A.
(4) B. heeft de woorden van „die een gevalle-hcbben" niet. A.

heeft „die in vrese-Godes" niet. Suso = B.
(.5) B. „ghemeijno wiif."
((i) B. „want si siin liü vele nutter dan die." A. heeft dozen vol-

zin dus: „En si sij den duvel veel liever dan gemcö wive wat si sijn
hö veel nutter." Suso =r. A.

(7) B. heeft nog „ön scamelie si eijn t zont" (in zonde ?) A. alleen
nog „en onseamelie." Suso meest = ons MS.

(8) „soo-goeden" A. dus : „haddë wilen eer alsoe enige meen wive
gegaë alle goede vrouwe." Suso verschilt van A. en ons MS.

V. F. XV. 16
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van gront haers herte geschaemt hebben het te sien. Siet
van onder tot boven, lioe bloot en lichtvaerdigh (1) dat sy
gaen, dat sy sich billick daerover in haer herte (2) behoor-
den te schamen voor alle man. Siet eens hoe sy heur
kleden? wat maniere, wat golaet en gebaer sy over heur
hebben: wat heur woorden en wercken syn: Siet eens aen
heur conversatie met de mannen, heur wandelinge, heure
ooghen, heur uytwendige sinnen. (3) Waer is nu vrouwe-
licke schaemte, ende tucht 1 (4) Gfhy siet wel, (5) dat meenigh
Wyf op dese' sorglicke wyse 100 dootsonden in eenen dach
begaen.- en willen noch even wel eerbare vrome Vrouwen
geheetcn syn: ende en willen van alle dese sonden niet eens
weten, daer sy nochtans in der waerheit aen alles schuldig
syn; want wanneer een man soodanige vrouwe aensiet, dat
sy soo voor alle man is uytmuntende, (6) dan valt hem wel
int herte, dat hy seght, gelyck dat wel gebeurt: mochte
ick dese vrouwe genieten, soo soude ick wel oncuysheyt
aan haer bedryven. (7)

(8) Soo dickwils dan dese moetwilligheit bedacht wort,
soo dickwils wortter oock dootsonde aen bedreven; al en
komt men schoon niet totter daet selven. Ende in dit al-
les is dese vrouwe schuldigh, die door haer lichtvaerdigh

(1) B. „scumberlic." A. heeft dezen volzin niet. Suso = B.
('2) B. ook nog ,,ön in hor ziele."
(8) „wat manierc-sinnen" in A. dus: „die sedc haer gelaet haer

warkö en haer woerden haer oghë haer wanderinge ên haer wtwendige
sinnô altoes openbaer bi dë mânë." SÜSO verschilt van A. en ons MS.

{4) „ende tucht" A. niet. Suso wél.
(5) B. heeft hier het dikwijls in dát lis. voorkomende „wisse dat."

A. „weet dat.''
(G) B. geeft hier denzelfden zin , maar met andere woorden.
(7) A. is hier korter , maar deelt dezelfde zaak mede.
(8j r>e bewerking van het oorspronkelijke in B. is van hier tot

het einde van deze § zeer gebrekkig. De grootere duidelijkheid van
ons MS. komt daarbij treffend uit.
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wesen en manieren (1) hier een oorsaeck toe gegeven heeft:
het sy dan in Kercken in Straten ofte waer het soude mo-
gen wesen. (2) Oock beurt het wel, dat een man om
derselvige bekoringe des Wyfs wille, (3) die sich soo be-
treckelick aen gestelt heeft, (-4) tot een openbaere hoere
gaet ende sich met haer hesondiget. Soo diokwils als dat
geschiet, soo valt beide des Mans ende der hoere sonde op
haer, al en weet sy 't niet, dat sulcks uyt haer lichvaer-
digheit, en dat sy sich met sulcke bekorlicke maniere en
gebaer ten toon gestelt heeft, veroorsaeckt is. (5)

Nu ondersoeokt eens by jou selven, (6) hoe het met
sulcke vrouwe staen moet, als het op een einde komt. Men
geeft haer (7) het lichaem Godts, ende men spreeckt
se sclioone woorden toe, als of het seer wel met haer
stonde: (8) En (9) soo komt de Duyvel, en hout se in sulcke
sonde sonder bekommernisse, opdat sy 't verswyge, ende
den eewigen doot daer over sterve. (10) Dit geschiet veel
en dickwils met die geene, die liaeren tydt sonder naedenc-

(1) A. heeft hier „quader begeerlicheit on gewoent." Suso ver-
schilt van A. en ons MS.

(2) „ofte-wesen" A. niet. Suso „und wo sie immer bei einander sind."
(3) A. „van dies selfs wegê." Suso verschilt van A. en ons MS.
(4) „die-heeft" A. niet. Suso ook niet.
f5) A. heeft dezen volzin dus : „dier doot sonde beide des mans en

des wijfs is si een oersake mit hare behagelheit die si een ijegelic voer
draget." Suso verschilt van A. en ons MS.

(6) A. voor „nu-selven" dus: „mer weet ghi" enz. Suso verschilt
van A. en ons MS.

(7) „Men-haer." A. „ën më haer gevet."
(8) „ende-stonde" A. heeft dit niet, maar „ën si wanë dattet wel

staet." Suso „und bereitet sic wohl'' en verder A.
(9) „En" A. niet.
(10) „en hout-sterve." A. „en hout hë vö haer sondelike dwaes-

heit dat si dicke clein moedich worde ën starvë dë ewigë doot."
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ken (1) doorbrengen: en die Biechtvaders die met dese
vrouwe liefoosen en vlayen, (2) die varen oock mede desen
sorghlicken (3) wech. Weet, dat de menichte aldus in 1000 (4)
Doot-sonden het lichaem des Heeren ontfangen, als sy maer
een jaer in dese lichtvaerdigheit (5) henen gaen, en biech-
ten dan in der vasten eens, (6) ende en gedencken niet eens
deser vremder (7) sonde; en blyven noch gantschelick in
die (8) wille, alst nae (9) Paesclien komt, dat sy dan noch
soo willen (10) doen als sy hier te vooren gedaen hadden. (11)
En daerom behouden sy noch al haer gereetschap, die
daer toe is dienende, als klederen en andere dingen. (12) Het
waere soodanigen beter, (13) dat men hemhondertduysent
Duy velen invoerde, (14) als dat sy haeren Godt (15)in doot-
sonden ontfangen. T'is nu daer toe gekomen, dat men dat
lichae des Heeren in seer kleinder waerde en eere houdt, (10)
en meenig mensch ontfangt het seer sorghlick. (17)

(1) „sonder nacdenckcn." A. „mit behagolicheit." Suso „mit aus
gelassenheit."

(2) „die-vlaijon." A. „die lic des gestadéV'
(3) „sorglicken." A. „selve." Soso „denseiben sorgliclien."'
(4) „1000" in A. niet. Suso wel.
(5) „lichtvaerdigheit" A. „behagelheit.'' Suso „vcrlassenheit."
(6) „eens" A. niet. Suso verschilt hier van A. en ons MS.
(7) „vremder" A. niet. Suso wel.
(8) „blijven-die." A. „hebben des."
(9) „nae" A. niet.
(10) „dat-willen." A. „te." Suso = ons MS.
(11) A. „dedë."
(12) A. „ön daertoe houdë si die rescop die daartoe hoert gecierdo

cled' ön alle dinc."
(13) A. „soe waert hare sömich nutter." Suso „es ware solchen

wäger und nützcr."
(14) A. „dat si hondert duvclë ontfingë." Suso = ons MS.
(15) A. „dan si onsen h'e." Suso = ons MS.
(16) A. „eleiu eer bewijst.'' Suso heeft dezen zin niet.
(17) A. „ën menige nemët sorchlike."
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Nu denckt eens by jou selven: (1) Die u tot synen
huyse (2) noodigde, en setten u dan in een vuyl, onrein
en stinckendt gat, wat danck soudet ghy hem weten, die
gliy nochtans maer een arme Creatuer syt.

M. Lieve Heer, hoe sorgiick is het dyn lychaem 't ontfangen.

Antw. Het en is niet sorghlick voor die, die hun (3) te
gronde gelaten hebben. Do Mensch sprack: Liefste Heer,
ontfermt dy over dyne Christenheit.

Van Echt- ofte be-
troude luyden. (4)

Gr. Nu siet eens, hoe die Heilige Echt geworden is.
AVant de meeste deel der luyden in desen sorglicken tydt
maken (5) de Heilige Echt tot een misgreep en ongebon-
denheit der lusten: want sy (6) leven daer in als Wolven (7)
tegens alle Ordinantie der Heiliger Echte en tegens alle
bescheidenheit. Gfodt en heeft dat Houwelick tot dien einde
niet ingestelt, dat men daer in nae de lust der booser na-
ture (8) leven soude: men behoorde in dor Echte-standt

{1) „Nu-selven." A. niet. Suso slechts „wisse."
(2) B. had hier oorspronkelijk „lude to huijs." Deze woorden zijn

echter doorgeschrapt, en er is voor in de plaats geschreven „riepe."
A. heeft ook dit jiiet, maar slechts „die di settede in een onrein huus
wat soutstu hë des danckë." Suso = B. doorgeschrapt.

(3) Hier heeft B. nog het woord „godc." A. dus: „die hé te
gronde wille late tot gode." Suso heeft de voorlaatste twee zinnen
niet, den laatsten wel.

(4) B. heeft alleen „va den. e. luden." A. het opschrift „van dë
bouludë." Suso = B.

(5) A. „die nu ter tijt sijn." Suso „die in dioser zeit leben."
((>) „de Heilige-sij." A. niet. Suso wel, maar korter als ons MS.
(7) B. „wat si leve d' inne recht as vie mit alle lusto en mit

wille die hor vule nature gheleijsten mach of ghcdenckö on leve wed'"
enz. A. „die leve recht als bee'stë die mit allé lust d' werelt natuerë
volgen on leve tegës" enz. Suso = B.

(8) A. nog „ën d' oncuuschheit." Suso = ons MS.
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een heilig, ernstig (1) goddelick leven te leyden, nae uyt-
wysinge der Ordinantie der Heiliger Echte, gelyck Grodt
die ingestelt heeft. (2) Ende wie de Heilige Echt nae Gfodts
ordinantie beleefde, die soude beide aen siel en lichaem
daar door versterckinge krygen: want Grodt en is niet een
Breker der nature, maer een Yolmaker derselvige. (3) Want
datter soo veel tegens de gesette Ordinantie der Heiliger
Echte (4) gepleeclit wordt, dat maeckt eigentlick, dat de (5)
natuer soo kranck en verdorven is geworden. De meeste
deel der menschen syn in den Echten-standt vol hoovaerdye (6)
en oncuysheit geworden, en dit verloop is (7) beide onder
Papen en Laien, onder Monnicken en Nonnen: soo datter
nauwelicks (8) iemandt en is, hy en sy (9) ergens mede
bevleckt op d'eene maniere of op d'ander: (10) ist niet met-
ter daet, soo is het op een andere wyse, het sy in ge-
dachten , conversatie ofte verlusteringe der uytwendigheit. (11)

Soude Godt de Werelt om der sonden willen vergaen
laten, (12) gelyck ter tyde Noë, hy soude se wol alle da-
gen moeten vergaen laten ende tot aller uren, gelyck oock

(1) „ernstig" A. niet. SÜSO „behütetes."
(2) „nae-heeft" A. niet. Suso wel.
(3) „want Godt-dcrselvige" A. niet. Suso wel.
(4) A. „want me nu alsoe veel levet tegë die gesette oerde d' heilige."
(5) B. = Suso „möschelic" = menschelijke. A. „soe is die me-

schelike natuer alsoe cranc gewordc."
(6) B. „unvlaijs" ? SCHMIDT „unflotes." A. niet, en heeft volke

voor menschen. Suso „unflaths."
(7) „en-is" A. niet. Suso „in und ausser der Ehe, phaffen" enz.
(8) „nauwelicks." A. „luttel." Suso „kaum."
(9) „hij en sij." A. „si en sijn." Suso „er seij."
(10) „op-ander" A. niet. Suso wel.
( l i j B. „wandelinghe of vfenïghe of wtwëdieheit." A. „ist niet

mittë warkë soe ist in der wanderinge inwendick of wtwendick." Suso
verschilt van allen.

(12) „om-laten." A. „plagê." Suso = ons MS.
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wel in corten tyden eenig voorspel mocht gespeurt worden. (1)
Ende Godt heeft oock soo minnelicke en soo vrindelicke de
luyden onlancks met sterffen en andersins gewaerschout, (2)
maer wat helpt het? (3) het is alrede soo schoon vergeten
als of het al duysent jaeren geleden was: (4) het wort met
hun erger en erger. (5) Maer als het Grodt verdrieten sal,
dan sal liy verhengen dat den een den ander vermoorden
sal, ende dat groot jammer ende angste onder haer ontstaen
sal: (6) Want een igelyck streeft boven syn neven-naeste
te komen, den een soeckt den ander 't overweldigen, te
slaen, en te vermoorden: (7) de overdadigheit en hoovaerdye
is soo groot en soo hooch gekomen, (8) dat men sonde
voor sonde niet meer en acht: ende in veel hondert (9)
jaeren herwaerts (9) en syn de luyden soo boos niet geweest
als nu rechtevoort. Als dan die luyden sterven sullen, die
sich tot Crodt nocli tot syner liefde noyt begeven hebben,
hoe sullen sy dan op haer einde (10) het leeren konnen?
Alsdan wendt de Yyandt (11) alle syne crachten aen, en

(1) „hij-worden." A. „hi mosto se alle onder late gaen als noch
wel wat voci'speels moehte gescicn." Suso — •- ons MS.

(2) A. „God hevet die bose gewaerscuwet mitter starft." Suso =
ons MS.

(3) B. heeft hier „en is dit der kerstenheit zeer ondanesam ghe-
weest ën ghebaren mit v'ghetenlieit as of et ou' dusent jarö gheweest
liadde." Suso , hoewel niet volkomen , = B.

(4) „het-was'' A. niet. Suso wel.
(5) B. „en si ergherë hö va tide te tide.'' A. ook , „si argerö" enz.
(6) „endc-sal" A. niet.
(7) A. „ën elc is bereit te stridë ën te slaen ën te v'moerdë."

Suso = A. , behalve „te striden en."
(8) A. „wat die homoedicheit ën houdie is soe veel dat" enz.
(9) hondert en herwaerts niet in A. Suso 1 wel , 2 niet.
(10) B. „mïnë lerö (liefde leeren), „die-konnen." A. „die hë nije

en oefende in godlikë warkö hoe wille sijt dan lerë." Suso verschilt
van allen.

(11) B. „de duvel." A. ook.
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doet syn beste op alle maniere om denselven geheel te
verderven, (1) hy hout hun alle heure dwaese leven (2)
soo grouwelick voor ooghen, dat wonderlick veel menschen
daer over verswindelen en verlooren gaen, (3) daer men
anders (4) groote dinghen van vermoet hadde. Oock synder
sommige luyden, (5) daer Godt soo seer toornig over is ,
dat sy tot op den joncksten dage in sulcken overgroote (G)
lyden en swaeren angst gevoert worden, dat sy eer den
lesten dach noit en weten of sy in der Helle of in de Va-
gevier zyn. En dat syn meeste deel van de dwaesen, (7)
die haer beteringe tot op haer einde opschuyven, en dan
noch nauwelick een oprecht leet-wesen hebben. (8) Op de-
zen is Grodt soo uyttermaeten toornigh, dat liy van haer
niet en wil weten noch gedencken: ende en wil ooclc niet,
dat syne vrinden in der tydt voor hun bidde. Gfhy moet
weten, dat het met dese luyden al grouwelicker en anders
staet, als men wel meent. Want de Duyvelen leggen al
haer macht aen om dese luyden tot haer einde te behou-
den, ende die macht, die de Duyvelen over haer hebben,

(1) „en-verderven." A. „dat hi de mcsehe bedarye."

(2) B. „ijdel torechtich levö." A. „alle sijn dwaesheit" en voor
hun „hö." Suso —— B., behalve „ijdel."

(3* „dat-gaen." A. „dat die niëscli wort cleininoedich ôn wort Vloren."

(4) „anders" in A. en B. niet.

(5) „sommige luijden." A. en B. hebben hier alleen „zulke." Suso
„etliehe menschen."

(6) B. „vmmesighen (?) liden sullen zijn dat si tot an den ionste
dach sellö in d' noet staen dat si nümeer tot dan en sullo wetô" enz.
A. verkort den zin dus: „dat si alsoe gruwelikö sellö liden en in dien
staet staen tottô joncstê dage." Suso verschilt van allen.

(7) B. „dat zien gaern die vreuel zunder." A. alleen „sondarc."
Suso = B.

(8) „en-hebben" A. niet. Suso „und denen dann eine kleine Heue
wird."
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komt van heure sonden wegen; (1) en wilt ghy weten,
wat die luyden (2) aldermeest doodet ? De M. sprack: Lieve
Heer, wat is dat? Antw. Dat doet die Gierigheit der
Christen. (3) Die heimelicke sonden versloegen die Joden: (4)
en soude Godt de Christenheit om haer heimelicke en open-
baere sonden slaen, hy en soude wel niet anders doen, als
slaen, gelyck oock in 't corte wel geschieden mochte. Nu
siet eens, hoe swaerlick dat de luyden in (5) Oncuysheit,
in Hoovaerdye en Gierigheit gevallen zyn: dese sonden (6)
haedt Godt sonderlinge seer, want sy syn een oorsaeck
aller sonde, en insonderheit van haet en niet, en daer syn
steden en cloosteren vol van, beide Papen en Laien, nie-
mandt en behoeft de schuit op een ander te leggen, een
igelick neme sich selfs waer, (7) hy sal in hem selven so
veel vinden, dat hy des anders vergeten sal. Voorwaer de
Hemelsche Vader wort sonder ophouden vertoornt, want
de Christenheit heeft syns Soons en aller Christelicke Or-
deninge vergeten; (8) en soo sy sich niet en beteren, soo

(1) ende-wegen." A. „alle dit gewout dat die viant hevet dat heeft
hi va dê sonde." Suso = : A. , met uitzondering van „teufel" in het
meervoud voor „viant."

(2) B. ,,die juden.1' Het woord „aldermeest" heeft B. niet. A. leest
„wilstu wetë wat die ioden dedë.'' Suso = B.

(3) „der Christen" in A. niet. Suso in de uitgave van 1482
„Christen", van 1512 „Juden."

(4) B. „en den Joden heijmelike züden, die sweijer sloeghö die
jodc." A. heeft het antwoord in zijn geheel dus : „dat dede die giericheit
daer si in storvë en d' iodë heimelike sonde. Dese twe sloegc die iodë."
Het volgende in den zin heeft A. niet. Suso in de uitgave van 1482
= B.; in die van 1512 „und ir haimliche sunde" enz.

(5) B. „in den put der." A. „in dê poel d' enz." Suso „pfeile."
(6^ B. „de zunde." A. „dese sonde." Suso „die."
(7) A. en B. nog „mit vlite." A. dus „die scout is een ijegelike

sonderlinge; naem elke sïjs selfs waer mit vlite." Suso = A.
^8) „Voorwaer-vergeten" A. niet. Suso wel.
V. F. XV. 17
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denck ick, dat de Vader syne Gerechtigheit oorlof sal geven
de Barmhertigheit te doen swygen, mitsgaeders alle syne
vrinden, (1) tot dat hy syne (2) Soone gewrooken sal heb-
ben. De Mensch sprack: (3) Myn lieve lieer, iok ben
over dese rede van gront myns herte seer verschrickt: my
dunckt ick ben soo kranck, als of ick deser ure vergaen
soude: en waer het dyne wille, dat waere my oock seer
lief. Antw. Neen, ghy moet noch meer sien. De Mensch
sprack: (4j Dyne wille die geschiede in allen dingen.
Amen. (5)

Een Voorrede
Over de 9 Steen-rotsen. (6)

Memant en kan tot Godt komen, of hy en woone op
een van dese Steen-rotsen: en wie in deser tydt syn leven
soo wilde aenstellen, en daernae trachten, dat hem toege-
laten mocht worden in den oorspronck, waeruyt syn edele
siele gevloten is te mogen sien; die moet al een manhaftigh
en kloeck gemoet hebben, en soo verre op dese hooge
steen-rotsen opklimmen, tot dat hy op den oppersten Steen-
rotse qvaeme: als dan sal hen wel getoont worden, waer
henen sy dan voort sullen. Dat waere een edeler mensch,

(1) „vrinden." A. „vreemde." Zeker een schrijffout. Suso „Feinde.1'
(2) A. „enige soen." Suso = ons MS.
(3) A. heeft het volgende, tot het einde der § niet, maar alleen

nog „lieue h'e ontferm di ou' die korstëheit." Suso wel.
(4) B. nog „heer."' Suso „Herzenslieb, dein wille werde."
(5) Suso heeft hier nog, wat bij SCHMIDT a. w. s. 64 volg.
(6) Deze voorrede wordt in A. en B. gemist. Suso's opschrift =

aan den tekst bij SCHMIDT. Voorts heeft Suso deze voorrede wél ,
echter met eenige verkorting van MEBSWINS woorden, gelijk ons MS.
met eenige verbreeding er van.
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die sick op dese steenrotsigen Berg wilde wagen, hy soude
in deser tydt over alle syne Yyanden triumpheeren, ende
int toekomende leven een groote heilige menseh worden.

(1) Van den eersten Steen-
rotso, (2) ende van die,
die daerop woonen. (3)

Gr. lek segget u , soudet ghy dese dinghen noch langer
sien ende beschouwen, ghy en soude het niet verdragen
konnen: (4) Maer nu sult ghy sien, dat ghy gern siet en
hoort. M. Uwe wille geschiede en niet de myne.

Gr. Doet nu op uwe inwendige ooghen, en siet eens,
waer ghy tegenwoordigh syt. M. Liefste Heer, ach ick
sie, dat iok weer in de plaetse ben, daer ick voor desen
geweest hen, aen de hooge (5) Bergh, ende ben begeerig
te weten van u , wat dese dingen beduyden ? (6) Gf. Dat
ghy hier siet, dat is eene siel, dat van het top des ge-
bergs in desen dael gevallen is: (7) van denselven ginck

(1) B. „Dit is van" enz. A. heeft dit opschrift: „Hoe die mesche
wort gevoort aë dé hoge berge." Suso = ons MS., met uitzonde-
ring van „und von den menschen, die" voor „ende van die, die."

(2) B. „velze."
(3) B. „ën van d' veniighe (?) S. m. die daer op sim" (en van de

weinige heilige menschen die daar op zijn). Suso meer : = ons MS.
(4) B. heeft dezen zin aldus: „ie seg di scrijf dat du vor ghesien

hevest ën ghehort du en mogestes niet vlaten wesen." A. heeft deze
pericope niet. Suso = ons MS. , met uitzondering van „gehort ha-
hen" voor „beschouwen."

(5) A. „grote." Suso • = ons MS.
(6) „ende-beduijden" A. niet. Suso wel.
(7) B. heeft dezen zin aldus: „De antw't sprac sk-h ie saeh dat

die zielen hier af vielö in dó dal." A. heeft „Die h'e sprae sich op
hi sach dat die sielè hier af vielen in dë dael ên die een was soe
claer dattet die mësche cuum mochte lidë." Suso verschilt van allen.
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soo een klaren glants, dat het de Mensch nauwelicks ver-
dragen mocht. M. Is dat een siel, dat noch in syn oor-
spronck is, en dat soo glinstert, als ick hier sie? (1)

Gr. Gf-hy sult weten, dat soo u Gfodt een siel liet sien,
gelyek sy in haeren oorspronok is, ende als sy het heelt
Godes is dragende, (2) uwe (3) menschelick natuer en
soude dat niet konnen verdragen, en ghy en soudet met
dyne vyf sinnen (4) niet konnen begrypen, wat hetwaere.
Maer Grodt (5) heeft u dese edele siele laten sien, opdat
ghy tot en waerschouwinge (0) van de Christenheit in woor-
den vervatten en beschryven mochtest, hetgene ghy gesien
hebt. M. Uwe wille geschiede. G. Doet op uwe inwendige
ooghen ende siet boven u. (7) Ende de Mensch sach dat
de Bergh soo afgryslick hoooh was, als of sy aen de Hemel
hadt geryckt, soo dat hy geen endt aen deseb/e en koste
sien. Ende daer waeren 9 groote Steen-rotsen (8) aen den
hoogen (9) geberg, den eenen boven den ander tot boven
aen den top toe, en haere groote, weite en breete was
schricldick en wonderlick om aen te sien.

M. Segt my lieve Heer, wat beduyt dit, dat ick desen

(1) „en dat-sie". A niet. Suso wel.
(2) B. „als si na gode ghebetelt is." A. „als si î hare orspronc

nae gode gebeelt is." Suso = A.
(3) „uwe" A. „die." Suso „deine."
(4) B. „alle diinre sinlik v'nuft." Van „en ghij-Doet op" in A.

niet. Suso = B.
(5) „Godt" ontbreekt in B. Suso heeft het.
(6) B. heeft dezen zin wat anders ingericht, en spreekt ook nog

van „der kerstenheit te helpen."
(7) „Doet-u" heeft A., maar het volgende ontbreekt tot „vrat op

den bergh is." Suso heeft het.
(8) B. „velze."
(9) B. heeft „hoogen" niet.
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grooten hoogen bergh (1) tweemael (2) gesien hehbe? Of.
Siet eens, wat (3) op den Bergh is, en wat voor luyden dat
daerop woonen. M. uwe wille geschiede. Ende in den-
selfden oogenblick bevondt sioh (4) de Mensch op den on-
dersten steen-rotse (5); ende dese steen-rotse was soo hooch,
dat de Mensch van daer (6) over het gantsche aerdtryck en
insgelicke over de gantsche werelt kost sien. (7) Oock sach
hij (8) datter een grouwelicke net ende strick (9) over de
gantsche werelt (10) getrocken en gespannen lag, (11) alleen
dese hooge Berg uytgenomen. (12) Waerover de Mensch
seer verschrickte en sprack : wat beduyt doch dit. (13) Gf.
Gfodt heeft u dese dingen door figuren en beelden laten
sien, want soo ghyt openbaerlick saegt, hoe ellendig ende (14)
schricklick de geheele werelt tegenwoordig in haere sonden
gevangen legt, dyne natuere soude het niet mogen verdra-
gen. M. lek meende, ick hadde die sonden der Christen-

(1) B. heeft hier nog bij „on dese velze." Suso niet.
(2) B. „swerens", === twee keer. Suso „zwierent."
(3) Hier begint A. weer dus: „wat aen desë."
(4) „Ende-sich." A. „Altehât was." Suso „zuhand was."
(5) A. „nederste velt." Suso „niedersten Fels."
(6) „ende dese-daer" A. niet; maar dus: „ën hi sach." Suso wel,

maar korter dan ons MS.
(7) „en insgelicke-sien" A. niet. Suso alsboven.
(8) A. „ën hi sach."
(9) „ende strick" A. niet. Suso „garn."
(10) A. „eertrije." Suso „welt.'1

(11) A. alleen „was getogë."
(12) A. „sonder alleen ou' dë hoge berch die was ledich." Suso

= A., maar mist de woorden „die was ledich."
(13) A. „Die mësche vrachde wat" enz. Suso = ons MS.
(14) In B. begint hier het groot hiaat. „Godt heeft u-niet kon-

nen verdragen" in A. niet; maar dus: „die h'e antwoerde god hevet
di late sien in desen beeldë hoe die werelt is gevaen mit hare sonde."
Suso wel, maar weer eenigzins anders dan ons MS.
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heit gesien. Gr. Soo ghy wist, in wat perickel en sonde
dat tegenwoordig de Christenheit steeckt, ende wat afgrys-
selicke pyn en angstelicke smerte en noot sy daerover te
lyden heeft, ghy en soudet niet konnen verdragen. M.
Lieve Heer, wat beduyt dit, (1) dat de ~Net over desen
Berg niet en gaet ? Gr. Dat beduyt, dat die menschen, die
alhier woonen, in de vreese Godts en sonder (2) dootsonde
leven. Yergelyckt nu die menschen, die op desen Berg
woonen tegens die andere, die onder den Eet leggen, ende
in de stricken bevangen syn, ende nochtans de naem van
Christenen dragen.

Soo sach dan de Mensch datter wel 100 in dootsonden
gevangen lagen, daer nauwelicks een op den Berg was, daer
sy nochtans alle Christenen geheeten waeren, ende sprack:
Lieve Heer, synder oock veel menschen op desen ersten
steenrotse ten aensien van die, die op de bovenste steen-
rotse syn? (3) Gr. Op desen woonen des meer als op alle
de andere, al syn se schoon hooger en ruymer als dese. (4)
M. Wat syn dat doch voor luyden, die op den ondersten
steen-rotse (5) woonen ? Gf. Dit syn lauwe, trage en koule (6)
menschen, die sonder groote oeffeninge syn, welcker voor-

(1) A. „wat is die sake." Suso = ons MS.
(2) A. nog „alle." Suso = ons MS.
(3) „Vergelijekt-sijn." In A. dus: „Nu siet hoc veel duncket u deser

ludë wesen. Die mësche sach dat een mëscbe op të velde was die in d'
vresen gods leefde én sonder dootsonde daerre hondert ondert stricke
lage gevalle ën gevâgen ën dat doch alle korstë mëschë hietë. Dié
mësche seide isser veel die hier wonë optë velde." Suso verschilt van
A. en ons MS.

(4) In A. zegt G. „veel min dan dese." Suso = ons MS.
(5) A. „optë andere (moet misschien ondere zijn ?) velde." Suso

= ons MS.
(6) „en koule" A. niet. Suso wél.
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nemen is in groote sonden niet te verwilligen oft te volbrin-
gen, en daermede laten sy sioh vergenoegen tot ter doot
toe: en in soodaniger slechtigheit brengen sy haer leven
deur, en het dunckt hun, dat sy niet beters en weten; ('1)
maer overmits sy niet verre van dese stricken woon en, soo
staet het seer sorgelick en gevaerlick met soodanige luyden. (2)
M. Ach liefste Heer, segt my toch, sullen dese menschen
oock salig werden? (3) Gr. Jae, bij aldien sy tot haer doot
toe sonder doot-sonden volherden, soo sullen sy salig wer-
den : maer het staet seer sorglick met haer: want sy mee-
nen, dat sy Grodt ende de natuere (4) to samen konnen
dienen en leven; (5) 't welck doch seer swaer, ja onmoge-
lyck is, en konnen nauwelicks alsoo blyven staen: (6) maer
volherden sy alsoo, soo worden sy wel salig, (7) maer sy
moeten soo onuytspreckelick grooten angst, en soo een
uytermate schrickelicke Yaegevuyr ende jammer uytherden,(8)
en soo lange daer moeten blyven, (9) als liet Grodt veror-
dineert heeft, (10) tot dat oock haere minste dwalingen op
't hoochste geboetet en gebetort sullen syn, en haere ver-

(1) „weleker voornemen-weten." A. dus: „en si en hebbc geen
grote wil doot sonde te doen ên daer mede genoecht hè" ën si en wetë
niet beters." Suso verschilt van A. en ons MS.

(2) A. heeft van „maer-luijden" in eene andere orde.
(3) A. „behoudë wardô."
(4) A. „d" werelt." Suso = ons MS.
(5) „en leven" A. niet. Suso wél.
(6) „'t welck-staen." A. dus: „ën dat en mach nauwe bestaë."

Suso verschilt van A. en ons MS.
(7) „maer-salig" A. niet. Suso wel, maar in het enkelvoud.
(8) „maer sij-uitherden." A. dus: „En si sellê groet vagevier hier

nae lidë." Suso verschilt van A. en ons MS.
f9) „moeten blijven." A. „leggë."
(10) „als-heeft"' A. niet. Suso wél.
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diende straffe op het uytterste toe uytgestaen. Want hier
het minste niet verschuldigt wort, of het moet geboetet.
End als eindelyck nae allen uytgestaene elende sy in den
Hemel comen sullen, sullen sy maer een kleynen loon ont-
fangen te vergelycken by andere vroome menschen, om
dies wille, dat haeren arbeyt, oeffeninge en liefde tot Grodt
maer gering geweest sal zyn. (1)

Ondertuschen sach desen mensch veele die schielyck
achter over van den steen-bergh afvielen tot onder in het
Net , ende daer in bevangen wirden, (2) ende sprack:
Lieve Heer, wat beduyt doch, dat dese soo snellick gevan-
gen wirden ? (3) Gr. Sy syn in doot sonden gevallen, en
soodanigen en mach dese steen-rots niet gedulden. De
Mensche sach, datter . op (4) veel plaetsen (4) menschen
uyt de Net kroopen, (5) en waeren geel en swaert, (6)
als of sy langh doot onder der aerde hadden gelegen, ende
sprack: Alderliefste Hoer, wat beduyt doch dit gesicht ? (7)
Gf. Dat syn menschen, die onder het Net (8) in doot sonde
bestrickt (9) hebben gelegen, onder des Duyvels gewelt, (10)

(1) „tot dat-zijn." A. verkort dit dus: „dat die a!re minste sonde
gebetert wort op dat hoechste tot dat geboet is die minste sonde die
ije in d' tijt gedac was. En als hi ten hemel coemt soe sal sijn loen
clein wesen voer and' mëschë wat sijn arbeit én mine clein was voer
gode." Suso verschilt van A. en ons MS.

(2) „Ondertuschen-wirden." A. dus : „Die mësche sach dat descr
mëschë soe veel van den velde gestoló wordô en vielen onder dat
nette." Suso = A. , met uitzondering van één woord.

(3) „ende-wirden'' A. niet. Suso wél, maar korter als ons MS.
(4) op en plaetsen in A. niet. Suso : „an vielen Enden."
{h) A. „van dë nette daer wed' wtslopê." SCIIMIDT „herfur schlüf-

fent." Suso „herausschloffen."
(6) „geel en swaert." A. „gedaë." Suso == ons MS.
(7) A. „die mësehe vraechde wie sijn dese." Suso —: ons MS.
(8) „onder het Net." A. heeft hier „lange." Suso niet.
(9_) „bestrickt" A. niet. Suso verschilt hier van A. en ons MS.
(10) A. „handë."



DEN OOESPRONCK. 189

maer nu is hun row en leetwesen aengekomen, (i) en
daerom en heeft de Duyvel geen gewelt meer over hun,
maer moetse uyt syn stricken los laten. (2) M. Wat beduyt,
dat dese menschen suloken dootverf dragen. (3) Gr. dat is
omdat haer rouw en leetwesen noch niet met biecht ende
boete (-4) volbracht is; en als dat geschiet is, soo worden
sy', als die op desen steenrots woonen. (5)

Doen sach de Mensch (6) seer veel kloecke en lustige
menschen, maegden ende knechten, mannen ende vrouwen,
Priesters ende Leeken, Muncken ende Nonnen, oock alder-
ley soorte van menschen, niemandt uytgenomen (7) in der
gantsche Christenheit; alle dese luyden, jonge ende ou'de,
bloiende, kloecke ende vrolicke menschen (8) liepen alle
met malkander onder dat Net. M. Och wat beduyt toch,
dat soo veel menschen soo snellick onder dat Net loopen:
want my dunckt al gingen sy, sy souden vroech genoch
komen? (9) Gr. hierbij wordt ghy indachtigh gemaeckt van
die vischen, die uyt haeren hoogen oorspronck van den

(1) ,.maer-gekomen." A. „en si hebbe rouwe gecrege.'' Suso „und
ist ihnen nun eine Rcue worden."

(2) „en daerom-laten." A. „en dan moetse die viant wttë stricke
late gaë." Suso = ons MS.

(3) A. „gescepë ware als dode." Suso „so tobtfarb sind."
(4) A. „beteringe.1' Suso „bnsse."
(5) „soo-woonen." A. „soe selle si op të velde wonë.'' Suso na-

genoeg ons MS.
(6) A. nog „dat op desen velde." Overigens heeft A. dezen vol-

zin weer verkort, en vermeldt "knechten en mannen niet. Suso ook
korter dan ons MS. , en vermeldt vrovwen niet.

(7) „uitgenomen" heeft SCHMIDT niet. Zie a. w. s. 70. Cod. E.
wél. Suso ook.

(8) „alle dese-menschen." A. d' jonger lude was soe veel ën." Suso
„diesen jungen leutseligen leute waren viele blühender und fröhlicher."

(9) „want-komen" A. niet.

V. F. XV. 18
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Bergh afvielen, en door de werelt omsweefde, daer soo
veel onder wogen van in stricken gevangen wirden. Met
dese gelyckenisse meent Gfodt die jonge menschen, die
onder dat Net liepen, te weten, die jonge menschen in der
gantschen Christenheit, (1) die tot haoren verstandt geko-
men syn, en die haer tot haeren oorspronck behoorden te
keren: (2) Sy doen als die dwaese vischen, (3) volgen
haere natuer, (-4) en vallen alsoo vrywilliglick (5) onder
het Net des boosen (6) werelts, dat vol van des Yyandts
stricken legt: en de Yyandt doet al syn beste, dat hy de
menschen, die nu ontallick veel in der werelt wandelen,
in dese stricken jaege. (7)

M. lek sie wel dat niemandt dese stricken ontgaen kan,
ten sy dan, dat hy sich heel kloeckmoediglick ende dap-
perlick daervan afkeere. (8) Gr. Dat is gewis waer. Nu
siet eens, hoe die jonge luyden wetentlick (9) onder dat
Net treden, ja hoe dieper sy onder die stricken geracken,
hoe schaedelicker ende gevaerlicker het met hun staet: hoe

(1) Hierbij-Christenheit" in A. niet. Suso wél, maar anders dan
ons MS.

(2) „die-keren." A. dus: „als si tot harö dagö comü en si lic betere
soudc ï hare oerspronc." Suso in het eerste = A., in het laatste
= : ons MS.

(3) A. „soe doë si als sotte beestë.'1 Suso = ; ons MS.
(4) Hier heeft A. „mit vrien wille." Suso niet.
(5) A. „vrijwilliglick" hier niet. Suso wél.
(6) A. „valscher."
(7) „die-jaege." A. dus: „behout in de stricke deser werelt. Nu

sich wie mach desen stricke ontgaë in deso tijt dier soe veel is." Suso
= ons MS. , met uitzondering van „die nu-waudulen."

(8) A. heeft dezen volzin dus: „Die mesehe seide ie weot wel dat-
tet niemant doë en can të si mit enë snelle gomoede hö daer altemael
of te kerë. Suso A., maar „verwegenen" voor „snelle.''

(9) „wetcntlick" A. niet. SUBO „wissentlick."
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verder sy daer onder loopen, soo veel boven maete suerder
moet het hun worden, sullen ofte willen sy weder daer uyt
komen: want hoe dieper en verder sy loopen, hoe vaster
sy onder de strioken descr boose werelt bewentelt werden,
en worden ten lesten soo vrindelick gevangen, dat sy uyt
de stricken sieh niet meer uytwenden konnen. (1) Ende sy
doen als dat onvernuftigh vee, dat niet en weet noch niet
lief en heeft, dan wat hem tegenwoordig ontmoet. (2) Nu
siet eens bovens u ; (3) En de Mensch sach op, (4) ende
met was hy op den eersten steenberg, ende sach (5) eenen
jonge Dochterken van 14 Jaeren, die aen een touw (6) een
seer geestelicke man leide, den welcken volgde nog een seer
eerbaere wereltlicke (7) mans-persoon oock aen denselfden
tow den (8) touw vast met syn huysvrouwe , (9) en daer nae
noch twee andere getrouwde vrouwen (10) oock aen den-
selfden touw gebonden: ende dat Dochtertje ginck voor aen,
en begaef sich onder het Net, en trook oock met haer alle
die andere daeronder. (11) M. Alderliefste Heer, wat beduyt

(1) „ja hoc-konnen." Bij A. zeer verkort.

(2) A. heeft van dezen volzin slechts „én al dat hem tegëwoerdich
is mînë si." Ons MS. maakt duidelijk, wat in A., door verkorting,
onverstaanbaar ia. Overigens heeft A. dezen volzin en den vorigen
dooreen gemengd. Suso verschilt van A. en ons MS. en is in dezen
en den vorigen zin korter dan ons MS.

(3) A. „Die h'e seide nu sich." Suso alleen „min sieh."

(4) A. „te velde." Suso = ons MS.

(5) „ende-saeh" in A. niet. Suso wél, maar korter dan ons MS.
(<>) A. „seel."

(") „wereltlieke" in A. niet. In Suso wél.

(8) zoo staat het in ons MS.

(9) „oock-huijsvrouwe." A. „en een vrouwe oec gebondë." Suso
„und ome ehrbare Frau , aueh an demselben seil gebunden."

(10J „getrouwde vrouwen." A. slechts „wivê." Suso „zween frauen."
(11) „voor aen-daeronder." A. „voer neder ën toech die and' alle

nac haer onder dat nette." Suso ^= ons MS., maar korter.



192 DAT BOECK VAN

dat? Gf. Dese wereltlicke man ende (1) vrouw waeren eer-
bare luydën, die een langen tydt in de vreese Godts ende
sonder dootsonde geleeft hadden: Dese Dochtertje is haer
outste Kindt, en is tot haer daegen gekomen, en heeft on-
der het Eet de eydelheit deses valschen werelts ende des
valschen vreugds (2) gesien, en wil oock daer henen, (3)
ende spreeckt tot haer Yader en Moeder, dat sy oock wil
doen en hebben als andere dochters haers gelycke. (-4)

Nu, soo behoorden Vader ende Moeder van jeugt op haer
Kindt tot haeren oorspronck inwaerts te wysen: (5) maer
sy en hebben 't niet gedaen, maer syn tot haeren Biecht-
vader gegaen, ende hebben hem de saecke aengegeven en
hem daerover gevraegt: deselve heeft het hun toegestaen,
ten einde, dat hy der Rycke luyde vrientschap mocht be-
houden en heeft gesegt: het is nu de maniere, (6) en haere
voorouderen hebben het oock gedaen, en heeft se alsoo
gestyft ende bevestigt in haere hoovaerdye, (7) als of die-
selve niet veel schaeden en mocht, (8) ende en heeft niet
eens bedocht, hoe dat Lucifer met syn heele geselschap
om der hoovaerdys wille van Godt verstooten is geweest.
Hierom ist dat dese Dochtertje (9) den Biechtvader voor

(1) Hier heeft A. ten tweede male „waerlike", dat boven. zie noot
7 p. 191, weggelaten was.

(2) A. vermeldt alleen „deser valscher werelt vroechde."
(3) „daer henen." A. heeft in plaats hiervan „diö selve wech gaen."

Suso = ons MS.
(4) „als-gelijcke." A. „als een and' docht'." Soso r= ons MS.
(5) „Nu soo-wijsen." A. „Nu soudense die vad' én moed' hebbë

gehoudë tot hare oerspronc."
(6) A. „het waer nu die sede in d' tijt. Suso „es ware nun so Sitte."
(7) „en heeft-hoovaerdije." A. „ën hi gebëgede hem die houdie."

Suso „und gestand ihnen, das die Hoffart unschädlich wäre."
(8) „als-mocht" A. niet. Suso als boven.
(9) A. „dit is dese jonge dochter die." Suso „das ist die Ursache,

das die junge tochter'1 enz.
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aen leit en treokt daernae oook Vader ende Moeder mee
onder het Net, als oock die andere 2 Vrouwen, die haeren
exempel volgende met een oock onder het Net vervallen,
en syn alsoo naegevolgt de ydelheyt van dese werelt dat
de Biechtvader toegelaten hadde. (1) Maer nu moet ghy
verder tot aen het eindt des Steen-bergs: (2) Ende soo de
Mensch daer qvam, en om sich sach, (3) soo leeck het
hem toe als of hy aen het einde des Werelts gekomen was,
en sach nederwaerts met grooter herts-sweer ende jammer
bitterlick schryende, (4) ende sprack: Och helpt my myn
alderliefste, (5) want ick sie hier soo een grouwelick en
schricklick dinck, (6) dat my dunckt, (7) dat myn hert
van grooter angst en herts-sweer bersten moet: (8) soo ghy
my niet en helpt soo moet ick vergaen. (9) Ick heb soo
een afgryslick ende (10) grouwelick beelt gesien, dat soo
vreeslick en angstlick groot is, (11) als eenen grooten hoo-

(I) „den biechtvader-hadde." A. dus : „de biechter vad' en moed'
nae haer toech onder dat net ôn and' vrouwe en manen spiegelde aen
haer ën sijn alsoe gegaen in d' ijdelheit d' werelt. Aldus sij si oec
ond' dat nette." Suso meer ons MS. , maar het einde mist hij.

(2'i A. „veldes." Suso heeft dezen zin als een nieuw woord van
God of den antwoordende.

(3) „en om sich sach" in A. niet. Suso wél.
(4) „en sach-schrijende" in A. niet. Suso verschilt van A. en

ons MS.
(5) A. heeft hier nog „wát ie en mach dit niet lidë.'1

(6) A, „grawelike (und erschrecklieh Suso) wond'.''
(7) „dat mij dunckt" A. niet. Suso wél.
(8) „van-bersten moet." A. „wil brekë van wond' ën van bittere

anxste.1' Suso het meest = A., maar korter.
(9) „soo-Tergaen" A. niet. Suso „Du hilf mir fest, denn ich muss

verderben, ich mag es nicht erleiden."
(10) „afgrijslijk ende" A. niet. Suso „ein so ängstlich furchtbar."
(II) „dat-is." A. „soe groet." Suso „das es mir unleidlieh ist."



1 9 4 DAT BOECK VAK

gen Bergh: ende dat grouwolicke beelt heeft een ketten (1)
om hem gebonden, en dieselve kettene is aen dat net ge-
bonden : ende syn kracht scheen soo groot, soo vreeslick en
sterck, (2) dat, indien uwe grondeloose Barmliertigheit de
werelt niet en verschoonde, dat sy de gantsche werelt in
den doot ende in 't verderven soude trecken.

G. Dit moet je weten, dat Godt u dit in deesen Beelt
heeft laten sien, (3) op dat ghy het beschryven mochtest:
maer soude ghy het in der waerheit sien, gelick het in
hem selfs is, al was schoon in u herte '1000 herten cracht,
soo soude het nochtans bersten moeten, ten waere dan dat
de cracht Godes u te liulpe qvaem.

M. Alderliefste Heer, wat is dat voor een Beelt? (4) G.

Dat grouwelicke Beelt is Lucifer, die wel de macht soude
hebben de gantsche werelt met kettingen (5) tot sich te
trecken , soo daer niet noch eenige vrome menschen in deser
tydt leefde, die hem sulcks beletten. (6) M. myn eenigste
Lief, daerom moet ghy in der eewigheit (7) gedancktsyn,
datter noch sulcke menschen leven, die de Christenheit
ophouden; (8) och mocht ick die luyden eens sien, daer de
Christenheit op staet. (9) G. ghy sulter van die menschen

(1) A. „veter." Suso „kette."
(2) A. „en si scijnt soe starke." Suso = ons MS.
(3) „Dit-sien." A. „god hevet di dit late siö in desê beeldö."
(4) „maer soude ghij-Reelt" A. niet, Suso wél.
(h) A. „mit desor veter." Suso „mit der kette.''
((>) „soo-beletten." A. „en dedé sulke goede mësohö die noch leve

in deser tijt." Suso verschilt van A. en ons MS. , en is even duister
als A.

(7) „in der eewigheit" A. niet. Suso „immermehr."
(8) A. „onthoudó." Suso ,,von denon die Christenheit besteht."
(9; A. „och mochte ie sië ware die ludê wonô." Suso heeft dit

in het geheel niet.
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noch sien: haer wooning is op den opperste Steenberg. M.
O alderliefste Heer, heeft de Yyandt noch groot gewelt (1)
over die, die op desen ondersten (2) Steenberg woonen ? Gr.
Neen, de Yyandt en heeft geen gewelt over haer, dan soo
veel als sy hem toelaten, (3) en soo lange sy buyten cloot-
sonden leven: (4) nochtans heeft hy groote moet ende hoop
van hun, (5) overmits hy siet, datse noch met dese werelt
bekommert syn, en dat haer gedachten noch soo menig-
vuldig syn, dat sy noch tot wereltlicke eer en profyt (6)
ende gemack genygt syn: Ende alhoewel sy geen doot-
sonden en begaen, soo syn sy nochtans seer nae by het
Net, en al haer doen ende wandel is groote perickel on-
derworpen : (7) want de Yyandt en laet niet af alle midde-
len aen te wenden, om se weder in syn Net te krygen; (8)
en treckt se met een Angel, die hy in haer geworpen
heeft, soo dat sy op den rechten wech tot haeren oorspronck
niet en konnen geraken. (9)

M. Liefste lieer, wat is toch desen Angel ? Wat is deser
luyden standt en wat syn dese voor menschen ? (10) Gf. dat

(1) A. „gewout."
(2) A- „ouerstë." Suso „unterstcn."
(3) A. „selve wille."
(4) „en soo-leven" A. niet, Suso wél.
(5) A. „mer hi heeft eö groet betrouwû op hë." Suso : „doch hat

er ein gut Getrauen und zuvorsicht."
(6) „profijt" in A. niet.
(7) „en al-onderworpen" A. niet. Suso „ist in grossen sorgen."
(8) A. „Daerom pïjt hë die viant dat hi se treckö mach." Suso

verschilt van A. en ons MS.
(,!)) A. „ën hevet een angel in hem geworpë daer hi se mede hout

dat si optê rechte grade niet comg en moge tot hare oerspronc."
Suso = ons MS.

(10) A. „èn wise mi die ludë ën wat vole dit is." Suso = ons
MS., met uitzondering van „weise" voor „standt."
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syn Christen, die soo dwaes syn, dat sy meenen, dat men
te samen Grodt ende de ÏTatuer dienen ende leven ( l )kan:
hetwelck doch heel sorglick en gevaerlick is: (2) Ende sy
willen eerbare en deugtsaeme (3) luyden syn, ende en
willen geen doot-sonde begaen, opdat sy in de hel niet en
souden varen — haer dunckt dat Godt hun seer goet en
gunstigh is, want sy houden haer selven voor eerlicke
luyden, (4) en hebben een goet gevallen in haer leven ende
wyse, soo dat sy nae geen volkomenheit en trachten, (5)
en willen wel alsoo sterven, overmits sy geen groote sonden
en begaen. (6) Ende wanneer haer iemandt soude waer-
schouwen van haer leven, hoe gevaerlick die staet, en
soude se willen wysen haer Natuer te bedwingen, (7) soo
en souden sy hem toch niet volgen: maer veel liever den
boosen (8) Geest, diese met den Angel haerder (9) Natuer,
die sy volgen willen, (10) vast hout. Sy leven (11) nae haer
eygen goetduncken, (12) en hebben een leven ende wyse
verkooren, dat sy meenen seecker te syn: ende is nochtans

(1) „ende leven" A. niet. Suso wél.

(2) A. slechts „sorchlic is te dosn." Suso „das doch gar sorglich ist."

(3) „en deugtsaeme" A. niet. Suso „biedere."

(4) „haer-luijden" A. niet. Suso wél, maar korter dan ons MS.

(5) A. „en haer leve behaecht hem soe wel dat si geen begeerte en
hebbë tot enë naren leve." Deze laatste twee woorden zijn in A.
rood onderstreept. Suso „und ihnen gefällt ihr leben gar wohl und
ihre Weise, dass sie keinen iammer haben zu einem näheren leben."

(6) „overmits-begaen" A. niet. Suso wél.

(7) A. „ên wie hë seit dat haer leve sorchlike is ën naerre soudê
sijn." Suso verschilt van A. en ons MS.

(8) „boosen" A. niet. Suso wél.

(9) „haerder." A. d'.

(10) „die-willen" A. niet. Suso: „der sie leben wollen."

(11^ A. „d'aom wille si." Suso : „sie leben auf ihrer selbst giite."

(12) A. „nae haers selfs behagë ën goet donckë." Suso alsboven.
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seer gevaerlick, want sy woonen dicht by de stricken des
Kets. M. Liefste Heer, als dese menschen te sterven komen,
vaeren sy oock ten Hemel ? Gr. Jae, soo sy tot haer einde
toe sonder doot-sonden bevonden worden, maer sy moeten
onuytspreokelicke pyn in het Vaegevuyr lyden, (1) om alle
die lusten wille, die sy sonder nootsaeokligheit in der na-
tuer genoten hebben. (2) Soo de Mensch dat wist, hoe
groote pyn en jammer (3) dat men om de geringste luste,
die tegens Gfodt in der natuer gepleegt wordt, (4) leide
moet, eer hy iets sulcks int minste soude willen doen, (5)
soo soude hy hem liever alle daegen syn hooft laten afhou-
wen, ende (6) een niew doot aendoen. Oock moeten dese
menschen daerenboven een groote eewige (7) loon missen
uyt oorsaeck van die moetwillige lusten, die sy in der na-
tuer gepleegt hebben. (8) M. My wondert, dat alle men-
schen , die dit hooren, die natuer niet vrywillig en ver-
saecken, (9) want daer en is ommers geen vrede noch
vreugt dan in Godt. (10) Gr. Memandt en kan vrede en

(1) „maer-lijden.'' A. „als si dat onsprokelike vcgevier gelede
hebbë dat op deser wise vallet." Suso ,,aber sie mussen unsäglich
Fegfeur leiden."

(2) „die-hebben." A. „die si na d' natuerë ije v'cregö of oefende."
Suso „die sie in der Natur genossen ohne Nothdurft."

(3) „en jammer" A. niet. Suso : „was jammers" alleen.
f4) „gepleegt wordt." A. „ije wort gebruket." Suso = ons MS.
(5) A. „eer hi enige dagelixsehe sonde dcde." Suso heeft hier nog

bij „wider Gott."
(d) „sijn-ende" A. niet. Suso wél.
(7) „eewige" A. niet. Suso wél.
(8) A. „gebruket hebbë." Suso „gebraueht haben."
(9) „en versaeeken." A. „vri oerlof en geve."
(10) „daer-Godt" A. niet; maar verbindt den volgenden zin met

het voorgaande want, dus: „wat daer en is geen vroeehdc noch vrede
in dë H. G." enz. Suso — ons MS.

V. F. XV. 19
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vreucht in den H. Geest hebben, dan die van grondt syns
herten sich Godt gelaten en (1) overgegeven heeft. Sullen
dan dese menschen, die op desen Steen-berg woonen (2)
tot dese vrede geraecken, (3) soo moeten sy eerst lee-
ren , (4) hoe sy alderbest haer natuer sullen overwinnen
mogen. Soo weet ghy dan nu, wat voor luyden dat op
desen ondersten (5) Steenberg woonen: Nu sal ick u oock (6)
sien laten, wat voor luyden datter oock boven op den
tweeden Steen-berg (7] woonen, en wat hun oeffenmge sy. (8)

Yan den tweeden
Steen-rotse. (9)

Doet op uwe ooghen ende' siet bovens u. En de Mensch
sach op de naeste Stcen-rotse, (10) dat boven hem was;
daer sach liy, (11) hoe ettelicke menschen van den eersten
Steen-rotse (1'2) op den tweeden (13) gingen: ende soo sy
daer op qvamen, vielen ettelicke weer snellick van boven

(1) „gelaten en'' A. niet. Suso alleen „gelassen hat."
(2) „die-woonen." A. „alstu yraehste." Suso heeft en wat A. èn

wat ons MS. heeft.
(H) „tot-geraecken." A. „hier toecomö tot dier vroechde."
(4) „soo-lceren." A. „soe mostö si eerst warkë nae wisen rade."

Suso „so muszten sie zu dem ersten nacla weissem .rathu lernen."
(5) A. „optë ou'stë velde." Suso „untersten."'
(6) „oock" A. niet.
(7) „datter-steenberg." A. „optê andere velde." Suso = A.,

maar met „Felsen."
(8) „en-sij" A. niet. Suso „und die Uebung derer, die hier oben

darauf sind."
(9) A. „Tand' velt." Suso = A., maar „Felsen."
(10) A. „velde'', gelijk overal voor steen-rotse. Suso alsbovcn.
(11) „daer-hij" A. niet. Suso wél.
(\'2) A. „velde."
(13) A. „and'en."
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neder, en ettelicke Heven daer op. Ende die daerop bleven,
die waeren soo klaerschynende, dat hij haer aenschyn niet
en kost verdragen. (1)

M. Alderliefste Heer, segt my doch, wat meenen en wat
beduyden dose dingen ? (2) GK alle die menschen die van den
eersten steenberg op den tweeden loopen, dat syn menschen,
die gesien hebben, hoe gevaerlick dat het is op den eer-
sten steenberg te woonen , (3) en worden inwendig vermaent
hooger te stygen , (4) en hebben die vermaninge (5) gevolgt,
en syn hooger opgestegen, (6) en met een dapper ende
kloeok gemoet op desen steenberg gekomen. (7) M. maer
wat beduyt, dat ettelicke van hun weer afgevallen syn ?
Gr. Die Menschen die hier (8) woonen, hebben veel een
strenger (9) leven en oeffeninge, (10) als die daeronder
woonen, (11) en dat mishaegt hun, en dunckt hun te streng,
en laten sich alsoo (12) van den boosen Geest afwendigh
maecken, die hun inblaest: (13) Ach, ghy syt veel te

(1) ,,dat-verdragen.'' A. „dat hise niet en moehte aensie."'

(2) A. „segt mi die menïge hier of." Suso meer = A.

(3) „die-woonen." A. „die opten eerste velde wat sorchlikc staen."
Suso meer ons MS.

(4) „cn-stijgen." A. „ën hem is ingecomë dat si voert sellê gaë."

(5) A. „de" insprekë." Suso „und sind dem auch gefolgt."

(6) A. „opgestaë."

(7) „en-gekomen." A. „mit enë starkë gemoede ön sijn gegaë va,
dè eerste velde tottë andere." Suso „mit einem verwegenen festen
Gemüth, und sind dar kommen."

(8) A. nog „bovê."

(9) A. „herder."

(10) „en oefeninge" A. niet. Suso wel.

(11) A. „ond' ons sijn.'' Suso = ons MS.

(12) „alsoo" A. niet.

(13) „afwcndigh-inblaest." A. slechts „in rune." Suso „und sie
lassen den bösen Geist ihnen obsiegcn . und es fällt ihnen ein."
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swack, (1) ghy en sult het niet konnen uytherden. (2)
En daerom vallen sy weder af (3) op den eersten steen-
berg. (4) M. Lieve Heer, wat syn dat dan voor menschen,
die hier woonen? Gr. Doet op uwe ooghen en siet, want
ghy selfs moetse sien. (5) En met was de mensch op den
tweeden steenberg, en sach, dat dcse menschen een veel
lieffelicker (6) ommegang hadden als die op den ondersten
steeberg: docli waeren daer veel wyniger als op de onderste
steenberg, nochtans was sy seer ruym ende schoon. (7) M.
Alderliefste Heer, wat syn dese voor menschen, sy behae-
gen my veel beter als die andere ? (8) Gr. Dit syn men-
schen , die haere natuer dwingen, en die sich met onvert-
saegter gemoet (9) van de werelt afkeren. Sy hebben voor,
en syn van willens, (10) haer eyge wille op te geven,
ende (11) een vrindt Gfodes, dien den wech bekendt is, te
volgen, (12) ende hem totter doot toe als Gfode selfs gehoor-
saem te syn: (13) doch syn deselve noch verre van haeren
oorspronck, en (14) de Yyandt die neemt hun vlytigh (15)

(1) A. „du biste te cranc."
(2) A. „du en moechste dat niet lidöV'
(3) „weder af" A. niet. Suso wél.
(4) A. heeft hier nog „daer men meer der natuerö Ie vet dan optë

andere velde." Suso niet.
(5) „want-sien" A. niet. Suso wél.
(6) A. slechts „lieflike." Suso = ons MS.
(7) „als die op-schoon" A. niet. Suso wél.
(8) A. nog „hier onder." Suso niet.
(9) A. „mit ganse moede." Suso = ons MS.
(10) A. slechts „5n si menë." Suso slechts „und wollen."
(11) A. hier „kiesen." Suso niet.
(12) „te volgen" A. niet. Suso = ons MS.
(13) „enrte-sijn." A. „ën wille hë gehcersaem sijn in gods stat."

Suso „und wollen ihm gehorsam seijn bis an den tod."
(14) A. „wat." Suso „und."
(15) „vlijtigh" A. niet. Suso wél.
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waer, want hy vreest, dat sy hem ontloopen sullen; der-
halven soo werpt hy een Angel in haer, waermede hy se
te rugge houdt en doet se stille staen, soo dat sy niet ver-
der op en steygen tot haeren oorspronck. (1) M. Alderliefste
Heer, wat is doch desen Angel? G. Wanneer sy dit leven
aengaen, en daerin toenemen, (2) soo blaest (3) haer de
Yyandt in, dat sy te swack syn, (4) en daerop worden sy
dan naelatigh, ende en nemen niet waer, dat het des
Duyvels schalckheit is, die in hun en heure natuer is
woonende; hy geeft hun in, (5) dat sy een goet vertrouwen
op Grodt moeten hebben; dat sy de werelt nu verlaten (6)
hebben, daer sy andersins nog meenig Jaeren hadden mo-
gen mee ommegaen. (7) Ende alsoo brengt se de Yyandt (8)
tot een geestelioke hoovaerdye, (9) die sy selfs niet en
kennen, (10) en laeten heur selven voorstaen, (11) dat se
soo wys syn, dat se niemants raet noch hulp meer van
doen hebben: (12) en brengt se soo verre, dat sy een ge-
noege aen dit leven vercrygen, ende syn van willens daerin

(1) „en-oorspronck." A. „dat si stille blivo staende dat si nieten
comë naerre hare oerspronc." Suso verschilt van A. en ons MS.

(2) A. „dat is als die mësehe in den aennemë coen en stare is."
Suso verschilt van A. en ons MS.

(3) A. „brenget hë in dë siune." Suso „so gibt ihnen der Feind ein."
(4) A. „si sijn cranc."
(5) „en daerop-in" A. niet. Suso wél.
{6) A. „of gedaen."
(7) A. „die si noch menich jaer mochtë gebruket hebbë." Suso

verschilt van A. en ons MS.
(8) A. „hi."
(9) A. nog „ên erkënê des viants scalcheit niet die hë dit ingevet

ën begïnen te v'tragen."' Suso niet.
(10) „die-kennen" A. niet. Suso wél.
( l i j „en-voorstaen." A. „ën hë dunct."
(12) „noch-hebben." A. „en behoeve."
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te sterven. M. Liefste Heer, sy hebben sieh ommers de
de Vrinden Godes overgegeven ende onderworpen, (1) hoe
komt dan, dat sy hun den naeste wech niet en leeren 1
G. De Vrinden Godes die hebben desen Angel, daer se de
Vyandt mede bevangen hadt, (2) wel gekent; ende daerom
hebben sy gevreest, dat soo sy dieselve te streng hiel-
den , (3) dat sy lichtelick tot onder het 'Net mochten ver-
vallen, ende erger worden als te vooren. (4) Maer soo lang
sy op desen steen-berg blyven, soo heeft se Godt noch veel
liever als die hieronder woonen: want sy hebben haere
natuer veel mannelicker aengetast, ende sich strenger ge-
oeffent als die eerste. (5) M. Alderliefste Heer, sullen
dese menschen nae heur doot (6) oock vaegevuyr lyden?
Gr. Jae sy, sy moeten een groote ende onuytspreckelicke (7)
vaegevier lyden: doch min dan die op den eersten Steen-
bergh woonen: Ende haer eeuwige loon sal oock meerder
en grooter (8) syn, dan der eerste. "Want ick verklaere
u , wie tot syn oorspronck wil komen, die moet (9) over
alle dese steen-bergen heen stygen tot dat hy aen het op-
perste top van het Geberghte kome. M. Ach alderliefste

(1) „ende onderworpen" A. niet.

(2) A. „gestriet heeft." Suso „gefangen halt."

(3) A. „haddë si se voert geleit." Suso = ons MS.

(4) „dat sij-vooren." A. „si soudê nochtan te mael worde geleit
ond' dat nette ën mochtë arger gewordë sijn dan si te vore ware."
Suso meer = ons MS.

(5) „Maer-eerste" A. niet. Suso wél, maar anders en breeder dan
ons MS.

(6) A. „hier nae."

(7) „en onuijtspreckelicke" A. niet. Suso „groszimmaszig."

(8) „en grooter" A. niet. Suso wél.

(9) A. „die moet dit velt ovcrelïmê ën alle die and' hoge velde
die desfin berge opgaë tot" enz. Suso verschilt van A. en ons MS.
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Heer, lok erkenne dy voor soo goedig (1) ende getrouw, (2)
dat soo de Menseh een gantschen vertrouwen tot dy (3)
hadde, en met een onvertsaegt gemoet van willens ware,
alle Creaturen te laten varen, (4) en dy alleen tot synen
hertenlust (5) aentenemen, en sich met alle krachten tot
dy te keeren, ick geloove dat hy altoos dyn bystandt soude
gewaer worden, (6) en alle dese Steen-bergen, hoe hooch
sy oock syn, behendiglick soude opsteygen. (7) Gf. Dat
is waer, (8) wie een kloeck ende mannelicke moet nam,
met een standtvastige wille, (9) dien soude Godt gewisse-
lick te hulpe komen, ende hem hooger opvoeren. Maer
soodaniger menschen synder soo (10) wynig nu ter tydt. M.
Dat laet dy erbarmen o liefste Heer.

Yan den derden
Steenberg, ende van de
oeffeninge van die, die

daerop woonen. (11)

Gr. Doet op uwe ooghen ende siet bovens u. Doen sach
de Menseh op den derden Steen-berg en hy sach eenige

(1) A. „soe minlike goet." Suso „so minniglich gut als getreu."
(2) A. nog „in d' waerhtz." Suso niet.
(3) „tot dij" A. niet. Suso wél, maai- er bij „in der Wahrheit."
(4) „en-varen." A. „en sinë wille gansen oerlof gave ên alle crea-

tuerö." Suso = ons MS. , maar breeder.
(5) A. „tot ene geminde." Suso „herzonslieb."
((>) A. „dat hi aen di soude vïjdü een getrouwe hulp."
(.7) A. „dat hi wel snellike alle dese grote velde over comë soude."

Suso verschilt van A. en ons MS.
(8) „Dat is waer" A. niet. Suso wél.
(9) A. „wie een starke biblivêde gemoede alleen tot godc hadde."

Suso meer — ons MS.
(10) „sijn der soo." A. „vijnt mer."
( l i j A. slechts „Dat derde velt." Suso = ons MS.
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eerlicke (1) menschen van den tweeden Steenberg op den
derden opstygen. (2) En als sy boven op qvamen, soo vie-
lender veel (3) weer af, en ettelick bleven staen'. Ende
dese waeren snellick boven den eersten op den tweeden,
en van daer weder op den derden gesteegen. (4) M. Alder-
liefste Heer, wat beduyt dat snel loopen van dese luyden,
die zoo hooch opgesteegen syn? (5) Gr. Nu ter tydt is dit
vremt ende seltsaem, (6) maer voor desen geschieden liet
dickwils, (7) dat die luyden sich soo dapperlick en onvert-
saegt (8) totter eewiger waerheit toekeerde, en verloo-
chende (9) soo mannelick (̂ 10) haer eigen natuer en alle
Creatueren, het een met het ander, ende keerden sich soo
ernstlick tot haeren oorspronck, dat sy - metter hulpe Gfodes
eenes loops over alle dese Steen-bergen tot aen den opper-
sten top des Berges hene liepen. (11) M. Ey segtmy lieve
Heer, wat syn dat voor luyden, die op desen derde (12)
Steen-berg woonen ? Gf. dat sult ghy selfs sien; en met soo (13)
was de Mensen op den derden Steen-berg, en was in grooter

(1) A. „een deel mosche."

(2) A. „gïgë." Suso „aufgingen."

(3) A. „si te hants een deel van bovë> Suso „ihrer ein theil."

(4) „en ettelick-gcsteegen." A. „en die staende blovu die ware
hastelic gelopc tottë derde velde." Suso meer = ons MS.

(5) „snel-sijn" A. niet. Suso verschilt van A. en ons MS.

(6> „ende seltsaem" A. niet. Suso wél.

(7) A. „dicke." SÜSO „viel."

(8) A. slechts „soe crachtolike." Suso „so gar verwegentlieh."

(9) A. „oerlof gave."

(10) „soo mannelick" A. niet. Suso „kiihnlieh."
(11) „het een met het ander-liepen" A. niet. Suso wél , maar an-

ders dan ons MS.

(V2) „derde" A. niet. Suso wél.
(.13; Hier staat in ons JMS. nog sach, doorgestreept en met tittol-

tjes boven en onder.
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vreugde, want dese menschen gevielen hem veel beter als
die andere op de twee nederste Steen-bergen. (1)

M. Ey segt my, liefste Heer, wat syn dit voor liefe
luyden? Gf-. sy syn Gfodt veel aengenamer (2) ende waer-
der, dan alle (3) die hier onder woonen. (4) Ende dese
strenge oeffeninge hebben sy daerom ondergaen, (5) opdat
sy int hemelryek mochten geracken, en van der Helle be-
houdet worden, ende des te min (6) vaegeviers lyden: ende
hebben veel meer wereltsche sorge en gescheften afgeleyt
dan de voorige. (7) Maer alhoewel sy beter syn dan de
voorige, soo (8) syn sy nochtans noch verre van haeren
Oorspronck, ende de Yyandt heeft syn Angel in hun ge-
worpen , wacrmede hy se te rugge houdt, soo dat sy niet
voort en gaen. M. Segt my, o liefste Heer, wat is doch
desen Angel? Gr. Dat is, dat sy noch iets opsiens ofte
steunsels en (9) bekommernisse hebben met de "Werelt: en
het wort bevonden, dat sy haer selfs liefhebben, (10) en dat
alle haer strenge oeffeninge met eygendom ende eigen wel-

(1) A. „dan allo die and' dier daer ond' waren." Suso „denn die
anderen alle, die auf den anderen Felsen wohnten."

(2) A. „liever."
(3) A. nog „die ond' sijn."
(4) A. „sijn." En dan heeft A. nog „dit is die sake si hebbc een

strenger levö dan die and' die hier onder sijn." Suso met.
(5) „Ende-ondergacn." A. dus: „si hebbë groter oefenïghe dan die

and' die si aënamë." Suso nagenoeg = ons MS.
(6) A. „luttel."
(7) „ende-voorige" A. niet. Suso wél.
(8) „alhoewel-soo" A. niet. Suso wél.
(9j „opsiens-en" A. niet. Suso „das ist, dass sie noch etwas Auf-

sehens und kiimmerns haben mit enz."
(10) „en-liefhebben," A. „en sijn hc selvö mïnende." Suso „und

da finden sie sich selber meinend in dieser wcise.1'

V. F. XV. 20
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gevallen beseten syn. (1) Dit is die grooten Angel, (2)
dacr hy se mee ophoudt, ende belet se, dat se niet verder en
komen. M. Segt my, lieve Heer, moeten oock dese men-
schen Yagevier lyden? G. Soo sy in desen standt sterven, (3)
soo moeten sy jae (4) een groot vaegevier uytstaen, maer
niet soo groot als die op de twee onderste Steenbergen
woonen: (5) en sullen oock meer eeuwiger saligheits genie-
ten dan die eerste, want sy hebben haer natuer veel
mannelick- en kloeckmoedelicker aengetast. (6)

Van den vierden
Steen-berg. (7)

Doet op dyne ooghen ende siet bovens u : (8) en met
soo sach hy ettelicke menschen van den derden Steen-berg
tot op de vierde gaende, (9) en ettelicke (10) soo sy opqya-
men, vielen sy snellick weder af: ja selfs tot onder in het
Net toe. (11) Ende hy sach onder sich nae benede en siet,

(1) ,,en-sijn.'' A. „en haer manieren en wise besitte si mit eijge-
scap ën behagelieheit.'1 Suso „und alle ihre strenge Uebungen haben
sic mit ihrer selbst Eigenschaft und Wohlgcfallen besessen."

(2) „die grooten Angel" A. niet. Suso wel.
(3) A. „blivë si in deser wise doot." Suso „sterben sie in dieser

weisse."
(4) ,,jae" A. niet.
(o) A. „als die and'." Suso „als die auf den andern Felsen wohnen."
(6) A. „en oec sel haer loen mere sijn wat si haer natuer meer

ën manliker hebbë acngenomë." Suso „sie sollen auch mehr ewigcr
seligkeit haben denn die ersten, weil sie ihre natur viel kuhnlicher und
mehr angegriffen haben."

(7) A. „Dat IIII velt." Suso = ons MS.
(8) „bovens u" A. niet. Suso wél.
(9) A. „Die mësche sach hoe een deel lude gingë van do derden

velde tottë vierden."
(10) „ettelicke" A. niet.
(11) A. „dat si onder dat nette quatnë."
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daer was een Mensch die seer snel qvam gevliegen, (1)
en liep ofte steeg metter haest tegens desen Bergh op, en
geraeokten eenes-loops (2) boven de drie onderste (3) Steen-
bergen , en qvam tot op desen vierden Steenberg. M. Al-
derliefste Heer, wat wil doch dat beduyden 1 G. die ghy (4)
van den vierden Steen-berg tot onder int Net plotselick hebt
sien vallen, (5) dat syn menschen, die met strenge oeffe-
ninge (G) ende swaeren arbeidt op desen vierden Steeberg (7)
gestegen syn: en wanneer sy nu verder voortgegaen souden
hebben, soo hebben sy sich van den Vyandt en haere na-
tuer laeten overwinnen, en syn alsoo weder te rugge tot
onder het Net gevallen; (8) ende weet dit, dat, (9) sullen
sy oit wederkomen, (10) dat het hun heel swaer en suer (11)
sal moeten worden. M. Alderliefste Heer, wat beduydt docli,
dat ick (12) die eenen Mensch soo gauw sacliloopen, (13)
dat hy eens-loops over de drie onderste tot op desen vier-
den Steenberg henen steeg? (14) Gr. Desen Mensch is onder

(1) A. „slupen.'' Suso „und sah, wie een Mensch gelaufen kam."
(2) „ofte-loops." A. heeft hiervoor alleen „snellike.'' Suso „und

lief gar geschwind den berg auf und eines laufens über die dreij Fel-
sen und kam oben an den vierten."

(3) „onderste" A. niet.
(4) „ghij'' 4. niet.
(5) „plotselick-vallen." A. „sijn gevalle."
(6) „strenge oeffeninge ende" A. niet. Suso wél.
(7) „op desen-steenberg" A. niet. Suso wél.
(8) A. „en vielö ond' dat nette." Suso „dasz sie hinter sich unter

das Garn fielen."
(9) „weet dit, dat" A. niet. Suso alleen „wisse."
(10) A. „opcomë." Suso „wieder kommen."
(11) A. alleen „seer suer." Suso „gar greulich sauer."
(12) „ick" A. niet.
(13) A. „liep wttë nette."
(14) A. „mit ene lope over die drie velde optë vierde."
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het Net een grooten rouw overgekomen, (1) die soo sterck
ende krachtig was, (2) dat, had hy syn herten bloet kon-
nen uytstorten, (3) dat soud hy gern gedaen hebben. Ende
tot dien einde tasten hy (4) syne natuer aen met swaere (5)
oeffeninge, en dat soo sterck, dat hy heel swack wirdt. (6)
Doen Godt dat saoh dat de mensch soo snellick een stereken
moet greep, ende syn natuer soo heftig aentaste, doen
hielpt hem oock Godt verder, dat hy in soo korten tot dese
geselscliap quame. (7) M. Lieve Heer, wat syn dit voor
menschen die hier boven woonen ? (8) ende wat is haer
leven? G. Dat sult ghy stracks (9) sien: en met soo (10)
was de Mensch op den vierden Steenberg, en hy sach de-
selve menschen met grooter vreugd aen, want sy waren
veel (11) lieffelicker dan alle die onderste. (12) M. Lieve
Heer, wat hebben dese menschen voor oeffeninge? G. Dit
syn menschen die haeren natuer sterck en kloeckmoedelick
hebben aengetast, en oeffenen sich dach en nacht soo veel
sy vermogen. (13) M. Segt my, liefste Heer, syn dit dan

(1) A. „mit enen starke rouwe in gecome." Suso „ist unter dem
Gam eine starke reue kommen."

(2) A. „ën die was soe groet" (und kräftig. Suso).
(3) A. „mochte hi sijns hertë bloet wt hebbêgescreijt." Suso „aus-

geschrieben haben", anders = A.
(4) „tot-hij." A. „nam." Suso „griff er . . . an.'J

(5) A. „stareker."
(6) „en dat-wirdt." A. „alsoe dat hi cranc wort.''
(7} Van dezen volzin heeft A. sleelits „doe halp hi hc voert."

Suso meer = ons MS., maar korter.
(8) A. „die hier opeomö" , maar aan het einde van wat de M.

vraagt. Suso = ons MS., maar in andere orde.
(9) „stracks" A. niet. Suso „zuhand."
(10) A. „alte hants." Suso „indem." Ons MS. heeft hier nog

sach, doorgestreept en met titteltjes onder en boven.
(11) „veel" A. niet. Suso „fern."
(12) A. „dan die and'." Suso „denn die andern alle.''
(13) A. „soe v're als sijt lidë ën volbrengô mogö." Suso verschilt

van A. en ons MS.
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heel uytverkoren en volkomme menschen? (1) Gr. liet
syn wel (2) goede menschen, maer niet soo uytgenome
goet: (3) want sy hebben noch veere ende hooch te sty-
gen, (4) tot haeren oorspronck; doch syn sy veel nader als
al die andere: (5) Maer de Yyandt heeft een Angel in haer
geworpen die groot is, (6) en waermede sy vast gehouden
worden, (7) dat sy verder tot haeren oorspronck niet komen
en konnen. M. Liefste Heer, wat is dit voor een Angel?
Gr. Alle dese Menschen syn in haer oeffeninge, woorden ende
wysen (8) met haer selfs eygenschap en aengenomener ei-
gener wyse beseten, ende en laeten sich oock van niemant
daerin afwenden. (9) M. Soo en ontbreeckt dan dese Men-
schen myns bedunckens anders niet als Grelatenheit. Gf. Jae,
sy behoorden gelaten haer te stellen: want dit moet ghy
weten, (10) dat geen eigenwilligerMenschin deser tydt (11)
oyt tot synen oorspronck kan geracken. Ende weet, dat
dese Menschen dickmaels ende veelmaels geprobeert ende
beproeft syn geworden, of sy haer oock wilden gelaten

(1) A. slechts „wtgenomo mesche."
(2) „wel" A. niet.
(3) A. „ön niet wtgenomë." Suso „aber nicht ausgenommene

menschen."
(4) „ende-stijgen" A. niet. Suso „und sie haben noch gar fern und

hoch zu ihrem urspmng."
(5) „doch-andere" A. niet. Suso wél.
(6) „die-is" A. niet. Suso wél.
(7) A. „ên houtse soe." Suso „und fahet sie damit, dass sie nicht

fürbasz kommen."
(8) „woorden en wijsen'' A. niet. Suso „ihre werke und ihre weise."
(9) A. „of rade." Suso „darraus weisen."
(10) „Jae-weten." A. „Die h'e antwoerde woudë si hë alle tijt late

rade weet.1' Suso meer = ons MS.
(11) „in desen tijdt" A. niet. Suso wél.
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stellen. (1) Maer het en helpt al niet: (2) want soo haest
hun Godt dat licht der (Matenheit voorwerpt, (3) soo is
straoks de Yyandt by de wercken, (4) en werpt in hun
dien Angel van haer eygen selfs aennemelickneit in alle
haer wesen: (5) want hy heeft se gevangen met den striok (6)
van haer selfs eygenschap, uyt de welcke sy alle haer
wercken, oeffeninge en wysen syn voortbrengende. (7) Sulcks
neemt dan de Yyandt seer nauw waer; (8) want hy weet
ende erkent (9) wel, dat wanneer sy sich te grondt Godt
gelaten (10) soude hebben, ende sich den geene, die de wech
bekent is, (11) ootmocdelick onderworpen hadden, als aen
Godt selfs, (12) dat Godt dan haer soude laten genieten haer
groote oeffeninge ende (13) arbeidt, en soude se in corten
tydt door heimelicke verborgene wegen, die heur te vooren

(1) „Ende weet-stellen." A. „weet dat god dicwijl aan desen musene
v'soeket of si ha wille late raden." Suso in het begin meer A. ,
in het einde ^= ons MS.

(2) A. „ön soe en helpt hem al niet." Suso „aber os hilft nichts."
(3) A. „onthout." Suso „vorhält."
(4) A. „tehants is die viant daer."
(5) „en werpt-wesen." A. „en warpt hê in haers selfs aen nemge

mit al haer eijgen wise." Suso = ons MS., maar mit .. weisen voor
in . . wesen.

(6) A. „seel.'-
(7) „uijt-voortbrengende." A. „daer si alle hoer warkè wt warkë."

Suso „aus der sie alle ihre Weise und werke und uebung wirken."
(8) „sulcks-waer" A. niet. Suso wél, maar anders dan ons MS.
(9) „ende erkent" A. niet. Suso wél.
(lOj A. „lieten si hë te gronde raden.'' Suso „lieszen sie sich zu

Grande."
(11) A. „die dê wech bet "bekende." Suso „denen der weg bas

bekannt ist."
(12) A. „in Gods stat."
(13) „groote-endo" A. niet. Suso wél.
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onbekent waren, seer hoochvoortvoeren. (1) M. Alderliofsto
Heer, dese Menschen, die (2) behagen my seer wel, want
sy syn goedig ende lieffelick aen te sien. (3) Gr. Dat is wel
waer, maer sy werden seer haest tot toorn, en ettelicke
tot andere ondeugden verweckt. Ende alhoewel sy sicli nae
haer beste vermogen, daervoor soecken te hoeden, soo
worden sy nochtans noch daermedo overrompelt: en dat
daerom, om dat sy haer selven noch niet geheel overgegeven
ende versaeckt hebben, ende en syn noch de wereltsclio
dingen niet afgestorven, ende en hebben sicli in rechter
Gelatenheit noch niet geoeffent. (-4) Nochtans syn sy even-
wel Grodt aengenamer als alle die voorste, die ghy als noch
gesien hebt. (5) Maer weet voor gewis, dat willen deso
Menschen oyt op den rechten wech tot haeren oorspronck
geraken, dat sy verre een ander wech moeten gaen, als
sy voor desen noch gegaen hebben.

M. Liefste Heer, moeten dese Menschen oock vaegevuyr
lyden, aengesien sy allo haer daegen in strenge oeffeninge
ende grooten arbeidt (6) doorgebracht hebben? Gr. Alle
ongelatenheit, hoe klein die oock mach syn, die de Mensch
van hier scheidende, by sich heeft, (7) moet in het Yae-
gevier heel afgeleyt worden, ende moeten oock van wegen
haere Ongelatenheit een groote eewige {8) loon ontberen.

(1) „en soude-voortvoeren" A. niet. Suso wél, maar korter dan
ons MS.

(2) „Menschen, die" A. niet.
(3) A. alleen „godlic en lieflike." Suso ook „anzusehn.''
(4) A. heeft van dezen volzin alleen „omdat si noch ongestorvö

én ongelatë sijn ën hê niet geoefent en hebbë in rechter golatôheit."
Suso in het begin =-— ons MS. , later = A.

(5) Deze volzin in A. niet. Suso wél.
(6J „ende grooten arbeidt" A. niet.
(7) A. „die mesche gebruket heeft." Suso „von hinnea mit führt."
(8) „eeuwige" A. niet. Suso wél,
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Daerom soo sy in dese wyse bevonden worden, soo moeten
sy een groot streng vaegevier lyden: nochtans minder dan
die anderen: Oock sal haer eewig loon meer syn als der
anderen op de onderste Steen-bergen. (1) M. Alderliefste
Heer, genieten (2) oock dese menschen die heimelicke,
verborgene ende besondere (3) genade, die ghy altemets
dyne Yrinden laet wedervaren. Gr. Soo langh als sy in
ongelatenheit staen, soo en konnen sy die besondere hei-
melickheit, (4) die Godt syne geestelicke ende heimelicke
Vrinden altemets laet wedervaren, (5) niet genieten. M.. (6)
Ach liefste Heer, dorst ick het bidden sonder u te vertoor-
nen, dat ghy my arme snoode creatuer dyne heimelicke
Yrinden eens weesest? Gf. Dat sal geschieden, maer ghy
moet noch veel hooger en verder opstygen, ja van den
eenen berg tot den anderen, tot dat ghy op het opperste
komest, daer sult ghy se dan sien: jae dat meer is, ghy
sult oock in den oorspronck sien. De Mensch verschriekte
van gront synes herten, ende sprack: Ach alderliefste Heer,
dat is niet myne meening. Ick bidde u , macht immermeer
wesen, en ist dyne wille, soo ontslaet my dese eere ende
waerdigheyt: want ick bekenne my een arme en ongeoef-
fende Creature, waerover ick onwaerdigh ben sulcks te
genieten: doch dyne wille geschiede en niet de myne.

{\) „Daerom-steenbergen'' A. niet. Suso „sie haben es auch fern
besser , denn die anderen enz."

(2) A. „bevindë ijet." Suso „empfinden-"
(3) „ende besondere" A. niet. Suso „heimlichen sondcrlichcn

Gnadcn."
(4) A. „die sonderlinge genade." Suso =— ons MS.
(5) A. „die God in deser tijt seindet sinë hcimelikö gelatc vrien-

den." Suso meest = A.
(6i Van hier tot het einde in deze afdeeling ontbreekt in A. Suso

heeft het, maar korter dan ons MS.
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Van den Vijfden

Steen-berg (1)

Doet op dyne ooghen ende siet bovons u: en met soo
sach de Mensch boven sich, en sach dat de Vijfde Steen-
berg grouwclick hooch was boven alle anderen, (2) en dat

(1) A. „Dat vijfte velt." Suso = ons MS. De Keulselie uitgave
van TAULKRS werken (zie onze inleiding) trekt alles wat in deze af-
deeling van den vijfden steenberg voorkomt aldus te zamen:

In dem funflrtë stande wonö liebe mösclien, die iren eijgen willen
den in Got gegeben hat, ïïn alles was sie sein, ïïn in zu fallen mach,
ün alle creaturen mit demüdicheijt irs hertzen Got wederum uffgeben,
vertzeijen ün lassen. und sein gehorsam den gebotten gotz, un der
heiliger Hrchen (in de Holl. vertaling zijn deze door mij onderstreepte
woorden weggelaten , - zie onze inleiding) , ün da zu allen monschü,
da sie beij sein, in allen dingen, da sie verstan konen da frede,
thüchte , ün sterben in gelegen ist, in eijncr sterbend' übungen irs
fleiseh , irs blutz. irer slne, und eijgen willens nach aller weisen dz
sie vonn got ün seinen früden ermanet ün getrieben werden. Un wol-
len nümermee iehtt thun ausz iren eigen willen , wijssen und wereken ,
ün wollen auszsüclien eijnc gotzfrüt, dem d' weg kundig ist, ün im
gehorsam seijn bisz in den todt, in allen tzimlichen sachen, ün iiben
sich alle zeit urn irc natur zu tzwingen ire bosc lusten ün sünden
ausz zu sterben ün zu todten. ün mit stcdigcr begerten ün lieben
got alleijn tzu behagenn , unnd mit ihm vercijnicht tzu werden, ün
haltten ir hertz in reinicheijt naeh allem vermügen, und willen da bij
bliben bisz an iren todt. Dijsse leiito sind Got vil licber und werder
dan die ander alle, wann sie sindt uff dije rechte strasz komen zu
ihrem ursprung, das Got ist. Doeli wann sie hic in nitt lang gewest
seijn, darumb werden sie dickmal kranek und mit dem angel d' un-
stedicheit gefangen , unnd nemen ire angenomen wcijse wed' an sich.
Wan ire eigen wille ist noch nitt tzu grunde todt , und die begertc
tzu der gestorbêheit ist noch in sie nit gewortzelt mit stcdigem iiben.
Sij bliben aber die meijstc tzeijt inn der gelassener wcijse. Wan sie
sich aber Got gruntliche über geben in allen dingen , on alle weder
rede ires hertzens , Got sol sie fiiren durch die aller hcimlickste wege
d' tugent, die gar nach allen mcschcn verborgen seijn , wan Got liebet
gar sere die menschen , die ives eijgens willens seijn ledich werden.

(2) A. alleen „bovë de onderste." Suso =-. ons MS.

V. F. XV. 21
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heel wynich luyden van de vierde hier boven qvamcn. (1)
Ende dat die van den vierden Steen-berg het dickwils wae-
gen daerop te gaen, (2j maer, als sy boven waren, vielen
der weer Yeel van hun (3) af, en wynicli warender, die
daerop bleven. M. Lieve Heer, ay segt my, (4) wat be-
duy t toch, dat soo wynich menschen hier op (5) komen,
en van die daer op komen, datter soo wynich op blyven ?
Gr. Dese Berg is seer hooch, en die hooch stygen wil, die
moet het swaer en (6) suer vallen. (7) Oock seg :ick u ,
dat wie op desen vyfden Steenberg komt en daerop blyft,
dat die eerst de rechte wech getroffen heeft om nae syn
oorspronck te gaen. M. Och liefste Heer, wat syn dit voor
menschen die hier op woonen? Gr. Doet op dyne ooghen
ende siet: Ende met soo was de Mensch op den vyfden
Steenberg en sach (8) met groote (9) vreugde, dat dese
mensehen veel goediger ende lieflicker waren als alle die
anderen: en dat dese Stocn-berg veel wyder, schoonder
ende grooter was alle de andere. (10) M. Alderliefsto Heer,

(1) „cn-quamen.1' A. „alsoc hoge dat luttel liede daer opgingo.''
Suso „und gar wenig leute den weg aufgingen von denen, die da
unten waren."

(2) „Endc-gaen." A. „en dat si die avötuerdë op te gaen." Suso
= ons MS.

(3) A. „dat meeste dele."
(4) A. „Die mësche vraechde."
(5) A. „op të vijftê velde." Suso „auf diesen hohen Felsen'', en

voorts korter dan ons MS-
(.6) „swaer en" A. niet. Suso wel.
(7) A. „warde." En dan heeft A. daarna nog „ën het is sw'a te

doen." Suso verschilt deels van ons MS. , deels van A.
(8) „en sach" A. niet. Suso wél.
(9) „groote" A. niet.
(10) „dat dese menschen-andere" A. niet. Suso het eerste deel

wél , het laatste niet.
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wat syn dit voor luyden die hier woonen, en wat syn haer
oeffeninge, (1) want sy syn heel wynicîi int getal? Gr. Dit
syn (2) menschen die haeren eygen wille Godt opgegeven
hebben, en hebben sich volkomtlick voorgenomen, dat sy
noyt iets uyt haer eygen wille weten, wercken, loven ofte
doen willen, dan alleen wat sy voelen ende weten, dat
Godt behaeglick is. (3) M. Liefste Heer, dese menschen
gevallen my veel beter als alle die onderste, (4) en syn
my sèer lief, (5) ende het dunckt my, dat sy u oock lief
syn. (6) G. Dat is wel waer, (7) sy syn Godt lieve en
aengename menschen, (8) want sy syn op de rechte wech
gekomen, en by soo verre sy daor op blyven. soo syn sy
Godt seer lief. (9) M. Ach alderliefste Heer, syn dese
menschen nae by (10) haeren oorspronck, en hebben sy noch
een groote hoochte daertoe? (11) G. Sy hebben noch verre
daer toe, (1'2) nochtans syn sy op de rechte wech; (13) en

{V) A. „leven." Suso „leben und ihre uebung."
(2) A. nog „goede." Suso niet.
(3) „dat sij-is." A. „dat si nümermeer doen en willen wt hare goet

denckô ën welbehagen wise ën wille ôn wtsoekë een vricnt gods die
dS wech gods wel bekent is ën self gegaen heeft dien wille si hë be-
velë in gods stat totter doot toe." Suso eerst = : ons MS. , in het
laatst = A.

(4) A. „dan enich die ie gesien hebbe." Suso = ons MS.
(5) „en-lief' A. niet. Suso wel, maar „fem lieber."
(üj „ende-sijn." A. „en soe mi dunct di mede."
(7) „Dat-waer" A. niet. Suso wél, maar niet geheel = ons MS.
(8) A. „si sijn oec gode waerder." Suso „es sind Gott liebe werthe

menschen."
(9) „en bij-lief' A. niet. Suso wél.
(10) A. „ijet nae." Suso = ons MS.
(11) „en-daertoe" A. niet.
(12) „daertoe." A. „va hare oerspronc."
(13) „nochtans-wech" A. niet.
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de Vyandt dat vernemende, dat sy op de rechte wech syn,
soo vervolgt hyse seer, (1) ende werpt een Angel in hun,
waermede hyse te rugge houdt, soo dat sy op die rechte
wech niet voort en gaen. M. Alderliefste Heer, wat is dit
voor een Angel 1 Gr. Dat is, dat sy niet altoos standtvas-
telick op desen Steenberg en blyven. M. Segt my liefste
Heer, syn oock alle dese menschen in gelycken doen? (2)
G. Ja , maer den bosen Geest heeft dese luyden alle met
eenen grooten Angel, die men Ongestadigheit heet, gevan-
gen. M. Segt my alderliefste Heer, wat is dit voor een
ongestadigheit, die dese menschen hebben ? Gf. dat is dit,
dat sy by tyden te rugge treden van den vyfden op den
vierden Steen-berg, ende nemen haer eygen aengenome
wyse weder aen sicli, golyck die andere, die op den vierde
Steen-berg woonen, en loopen alsoo of en aen, van den een
Steenberg op den anderen, ende en hebben geen gestadig
blyven op den vyfden Steenberg. M. wat beduyt dat, dat
sy niet stacn ende (3) blyven? Gf. Dat beduyt, dat sy
haer eygen wille niet heel gestorven en syn. (4) Nochtans
syn dese menschen Godt veel liever dan die onderste: (5)
want Godt heeft de mensche seer lief, die haer eygen wille
afgelegt hebben: en al ist schoon dat dese menschen niet
gestadig en syn, soo worden sy (6) nochtans meesten tydt (7)

(1) „en de-seer." A. alleen „want die viant is gewaer gewordo."
Suso meer = ons MS.

(2) A. „sijn dese ludë alle tijt ï enë staet gelijc.'' Suso —- ons
MS. , met een weinig andere constructie.

(3) „staen ende." A. „daer op." Suso — ons MS.
(4) „üat-sijn." A. „het bedunt dat haer eijgë wille niet te gronde

doot en is." Hier staat in ons MS. nog een doorstreepte M.
(5) „Noelitans-onderste" A. niet. Suso wél.
(6) A. „soe blivê si.''
(7) A. „mere deel."
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in haer gelatenheit bevonden. M. Liefste Heer, moeten
dese menschen oock vaegevier lyden? Gr. Ja, by soo verre
sy alsoo in haeren afscheidt uyt dese werelt bevonden
worden, (1) soo moeten sy groote vaegevier lyden: Doch
minder als die andere, die onder hun woonen, en sullen
oock meer saligheits genieten als die. (2) M. O Alderliefste
Heer, hoe louter en reyn (3) moeten die syn, die tot u
komen sullen, gelyck oock billick is. (4)

Yan den Sesten
Steen-berg. (5)

Doet op uwe ooghen ende siet bovens u. De Mensch
sach bovens sich ende (6) sach, dat de Seste Steen-bcrg
seer hooch boven die andere was gelegen: (7) en datter
heel wynich luyden waeren, die van den vyfden op den
Sesten Steen-berg gingen. Ende wanneer sy boven aen
qvamen, soo vielen sy snellick (8) weder af, als of sy voor
het hooft gestoten wirden: (9) soo dat hem docht, datter
soo wynig waren, datter van 100 nauwelicks een (10) op
den Steen-berg bleef.

(Ij A. „Ja , worde si in dcson gevonde.1'
(2) A. „en si sellë oec meer ewich loens crigë." Suso „und sollen

mehr ewiger seligkcit haben."
(3) „en reyn" A. niet.
(4) A. „dat wael billios is." Suso „und das ist wolil billig."
(5) A. „Dat seste velt.'' Suso „von dem sechsten Felsen, und dev

uebung derer, die darauf sind."
(6) „sach-ende" A. niet. Suso wél.
(7) A. „gruwelike hoeeh was." Suso ons MS.
f8) „snellick." A. „hier." Suso ons MS.
(9) „als-wirden" A. niet. Suso „als ob sie an das haupt gesehla-

gen waren."
(10) A. „als van (lusent cume een." Suso „unter hunderten kaura

einer."
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M. Alderliefste Heer, wat wil dat beduyden ? G-. Doet
u ooghen op en siet het: (1) en met was de Mensch op
den Sesten Steen-berg ende sacli daer de alderlieffelicksto
menschen van aîle die hy als noch gesien hadde, en seer
goetardigh: en de Steen-berg was heel wyt ende schoon:
maer de menschen die daerop woonden, waeren heel wy-
nich int getal: ende hoe wynigh sy oock waeren, soo
waeren sy nochtans seer schoon ende lieffelick om aen
te sien. (2) M. O Liefste Heer, hoe gevallen my dese
menschen soo inniglick ende uytermate seer; wat syn het
doch voor luyden? Sy (3) gevallen my veel beter als alle
die ick tot nu toe noch gesien hebbe. G. Oock gevallen
sy Godt beter, en het syn hem lieve menschen. (4) M.
Ach, wat syn het dan voor menschen ? (5) Gr. Dat syn
menschen, die sich en haer eygen wille versaeckt en Godt
opgeoffert hebben, en willen alsoo Godt en syne Vrinden
tot haer eindt gelaten en overgegeven blyven. (6) M. Lief-
ste Heer, ' syn dit dan die menschen, die tot haeren oor-
spronck gekomen syn ? G. ghy sult weten, dat dese luyden
noch verre hebben tot haeren oorspronck, en moeten noch
seer hooch stygen, sullen sy daer toe komen. M. Liefste
Heer, wat beduyt dit ? (7) G. De Vyandt heeft een grooten
Angel in hun geworpen, op dat sy niet verder en souden

(1) A. „en sich inwaerder." Suso ons MS.
(2) „ende sach daer-acn te sien" A. niet. Suso wél.
(3) „hoe gcvallen-sij." A. heeft hier „wat beduut dit, dese"' enz.

Suso = ons MS.
(4) Desen volzin heeft A. niet. Suso wél.
(5) Ook dezen niet. Suso „ach, wer sind diese menschen."
(6) A. heeft dezen zin dus : „het sijn mësehë die hö tot gode ge-

latë hebbë ön gods vriendë in sïjre stat ên hare eijgë wille hebbëop-
gegevë ën wille gestadich blivo tot in d' doot.'

(7) Wat de M. hier vraagt , heeft A. niet. Suso heeft hier 5 à 6
regels meer dan ons MS.



DEN OORSPRONCK. 219

komen: want hy is seer vervaert, wel wetende, dat sy op
den rechten weoh syn, en dat sy van alle die ghy als noch
gesien hebt, die aldernacste tot haeren oorspronck syn. (1)
M. Wat is dit voor een Angel, daer hy se mee gevangen
hout ? (2) G. Dat is, dat sy gern .troost en kennisse van
Godt hadden, gelyck andere hebben; (3) Ende alhoewel
datselfde niet qvaet en is, soo en is het nochtans het naeste
niet, dat tot den Oorspronck leidt: want dese Begeerte heeft
een (4) heimelick gebreck, dat sy sich by een ander dur-
ven vergelyken, ende en laten Godt niet wereken wat hy
wil, met wie en hoe hy wil. Dit weten sy wel, en noch-
tans soo volgen sy het ingeven des Duyvels. (5) M. Alder-
liefste lieer, syn dese Menschen niet van het vaegevier
bevryt? G. by aldien sy alsoo in haer afsclieyden uyt dese
werelt (6) bevonden worden, soo moeten sy een groote
vaegevier leyden: doch niet soo groot als die daer onder
woonen: en haer saligheit (7) sal veel grooter syn als der
anderen. M. Ach wat beduyt doch, dat dese lieve menschen
niet voort en gaen. G. Dat komt daerby, dat sy dat hei-
melick gesoeck van de Natuor en haere schalcke begeerte
niet te gronde en leeren bekennen en afsnijden, (8) dat
nochtans seer noodig is. (9)

(1) „opdat sij-sijn" A. niet. Suso wél.
(2) A. „wat beduut dat die viaht een angel in hë heeft geworpö."

Suso = ons MS.
('S) A. „voer and1 mëschë." Suso „wie andere menschen habcn."
(4) A. nog „v'borgö." Suso niet.
(5) „het ingeven des Duijvels." A. „dat inrunë des viants." Suso

„dem Geraune des ïeindes."
((>) „in-werelt" A. niet.
(7) A. „loea." Suso „und ihrer ewigen seligkeit ist viel mehr."
(8) A. „en niet geheel ofgeleit en hebbë." Suso alleen „abgeschnit-

ten haben."

(9) A. „En dat waer hö groet noct te bekönö ön of te leggë."
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Van den Sevenden
Steen-berg. (1)

(2) Siet bovens u , ende met soo sach de Mensch dat de
Sevende Steenberg verre boven de seste verheven was, (3) en
datter wynig menschen van den Sesten op den Sevenden
qvamen: (4) en wanneer sy boven aen qvamen; soo vielen
sy snellick (5) weder af, en seer wynich bleven daervan
boven. M. Liefste Heer, wat beduyt dit, oft wat syn dit
voor luyden ? (6) Gr. Dat sult ghy sien : en met soo (7) was de
Mensch. op den Sevenden Steen-berg, en diezelve was noch
wyder en schoonder dan alle die andere: maer die daerop
woonden, waren wyniger int getal dan op eenige van de
andere Steen-bergen. Nochtans hoe wynich datse mochten
wesen int getal, soo waren sy niet te min noch veel schoon-
der ende lieffelicker dan alle die hy noch gesien hadde. (8)
M. Alderliefste Heer, wat syn dit voor menschen? Gr. (9)
Dit syn menschen, die sich Grodt te grond gelaten ende (10)
overgegeven hebben , en die daer steets by willen blyven
tot heur eindt toe: alle haere vlyt wenden sy daertoe, (11)
hoe sy best (12) haer natúr mogen onderdrucken, en de

(1) A. „Dat VII velt." Suso = ons MS. , met bijvoeging van
„und der uebung derer , die darauf wonnen."

(2) A. „De h'e sprac doet op dij ogen en."

(.3) A. nog „tottë seYöden." Suso niet.

(4) „en-quamen" A. niet. Suso wél.

(.5) „snellick'' A. niet. Suso wél.

((>) „oft-luijden" A. niet. Suso wél.

(7) In ons MS. staat hier nog sach met tittcltjes onder en boven.

(8) „en die selve was-hadde" A. niet. Suso wél, maar toch an-
ders dan ons MS.

(9) A. nog „du salstet te hat siöV' Suso niet.

(10) „gelaten ende'" A. niet. Suso alleen „gelassen habcn."

(11) A.. „on al haer begerë is." Suso „und aller ihr flleisz ist."

(12) „best" A. niet.
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redelickheit onderworpen, (1) ende begeren Grodt op het
alderuytterste 'te voldoen in alles wat hy van hun is ver-
eyschonde, (2) het sy dan uytwendig ofte inwendig liet sy
in uytterlicke wercken der liefde, (3) of int inkeren in sieh
selfs, en synen alderliefste wille waernemen. (4) En dat
sy soo sonderling lichten ende schynen, (5) dat geschiet
uyt oorsaecke, dat Godt syn klaerlichtende (6) genade
hun (7) mitgedeüt heeft, waerdoor sy verre boven alle
andere menschen, die Her onder woonon uytlichten.

M. Liefste Heer, syn dan dit de menschen die tot haeren
oorspronck zyn gekomen? Gf. Neen, daer hebben sy noch
een verre wech toe. M. Hoe komt dat? GL Daer syn wy-
nich solcke menschen in cleser tydt, die haer woordnge in
haeren oorspronck hebben, als gliy noch sclfs sult sien.
M. Wat isset, dat dese lieve menschen daeraeii verhindert ?
Gr. De Vyandt heeft een grooten haeck in haer geslagen,
en daermede soo houdt hy se te rugge, soo dat sy niet voort
en gaen. (8) M. Wat beduyt het dat hy in dese menschen
een haeck heeft (9) gehecht ende geslagen, en in de an-
dere een angel geworpen? Gf. De Yyandt is grooteîicks

(1) „en-ondcrwcrpen." A. heeft hier „also verre als si moge en
haer besceidoheit wiset." Suso „wie sie ilire natur, soo fern als sie
mogen, unter ilire bescheidenlicit driieken."

(2) „ende begeven-vereijschende." A. „en warö oec gaem genoecht
ï al dat god woude."

(3) A. „mïiien wtwaert."
(4) „en-waerncmen." A. „on gods v'beidcnde ën sîjs lieve willen."

Suso meer =-= A.
(5) A. „luchtig ën seinich."
(6) A. „rike." Suso „lichtreiche."
(7) A. nog „in sonderlinger wise.1'
(8) „en daermcde-gaen" A. niet. Suso wél.
(9) „gehecht" A. niet. Suso wel.

V. F. XV. 22
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bevreest, (1) dat deso menschen hem in haeren oorspronck
sullen ontgaen. M. wat is dit voor een haeck, daer hy se
mee te rugge houdt ? (2) Gr. dat is, dat des.e menschen groote
liefrycke (3) genade van Godt ontfangen hebben, en ge-
bruycke die verborgentlick (4) in liaere natuor op veelder-
ley wyse en maniere: (5) ende en nemen het in den grondt
niet waer; ende gebruycken alsoo dese groote genade met
lust haerder Nature, ende en erkennen het niet, ende en
nemen het oock niet wacr, gclyck sy het schuldigh syn te
doen, ende en konnen het oock niet wel mercken. Maer
de Yyandt die hier toe raedt, die merckt liet wel, want
hy seer (6) subtil is. Wanneer sy dan bevinden dat sy
van den lustigen troost Grodes vervreut syn, soo gaen sy
tot dat Heilige Sacrament, omdat sy gern troost van Grodt
ontfingen, maer dat en is de naeste wech niet: (7) gliy
sult noch luyden sien, die alle dese dingen afgestorven syn.
Maer dese Menschen die hier (8) woonen, gebruycken hei-
meliek in heure natuer al te veel van dese en andere lusten.
Ende alhoewel u dese hindernis maer Klein en dunckt te
syn, soo is sy noclitans soodanig (9) dat sy daerom een grooten
vaegevier moeten lydcn; nochtans veel min als die hierno-

(1) A. „diü viant v'vaert lie seer deser ludo on hevet anxste." Suso
= ons MS.

(2) In A. vraagt de M. „wat is die sake." Suso = ons MS.
(3) „liefrijeke" A. niet. Suso „lichtreiche."
(4) A. „ën gebrakësc wat heimelic."
(5) A. alleen „mit mem'gerhande wisc."
((5) „seer" A. niet. Suso „gar bellende."
(7) „Wanneer sij-niet." A. „soe neme si dat heilige sacramöt dat si

vijndë moge troest vâ gode en dat en is dat naeste niet.'' Suso verschilt
hier van ons MS. en van A.

(8) A. nog „bovô." Suso niet.
(9) „soo-soodanig" A. niet.
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der woonen, (1) en sullen veel grooter eeuwiger loon ont-

fangen, dan andere. (2)

Yan den achsten

Steen-berg. (3)

Nu siet eens bovens u : en de Mensch sach op den ach-
sten Steen-berg, die seer schrickolich (4) hooch boven de
andere verheven (5) was, en daer waeren (6) wynigh men-
schen daerop. Ende soo deselve boven aen qvamen, vielen
sy meest al (7) weer af: en waeren maer wynich die daerop
bleven. (8) M. Lieve Heer, wat is doch de oeffening van
die, die hier woonen ? (9) Gf. dat sult ghy sien: en met
soo was de Mensch op den achsten Steen-berg, ende sach
dat die Menschen lieflicker, doorluchtiger en schoonder
waren, dan alle die hy te vooren gesien hadde: ende de
Mensch was wonderlick seer verheucht ende sprack: Liefste
Heer, wat syn dat voor luyden?(10) Gr. Dat syn Godt seer
aengename (11) menschen, die alle de onderste te boven
gegaen syn, (12) en die sich Gfodt grondelick gelaten en
opgeoffert hebben, (13) hy doe met haer wat hy wil in

(1) „nochtans-woonen" A. niet. Suso wél.
(2) A. „en groet ewich locn ontberê." Suso = ons MS.
(3) A. „Ta den achtë velde."
(4) „schriekelich" A. niet. Suso „greulich."
(5) „boven-verlîeven" A. niet. Suso „übev den andern allen."
(()) A. „gingë te mael."
(7) „meest al." A. „hier." Suso „meisten theils geschwind."
(8) A. „soe datter luttel op bleef." Suso „und blicben ihrer wc-

nigc darauf."
(9) A. „wat Inde sijn dat." Suso verschilt van A. en ons MS.
(10) G. „dat sult-luijden" A. niet. Suso wél.
(11) „Godt scer aengename" A. niet. Suso „gar liebe m."
(12) A. „die and' ou'geclöinë hebben."
(13) A. „en hebbë hë godc opgegevë. Suso deels = A., deels =

ons MS.
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tydt ende in eewiglieit. M. O Liefste Heer, mochto deser
Menschen veel syn! Gr. hoe souden der veel konnen syn ?
want ghy siet wel, hoe wynig datter syn, die dese tyde-
'lioke en (1) natuerlicke dingen om Godfc willen versaeken,
ende sich selfs in der waerheit en iouterlick ter eere Godts
verloochenen en laten: en hoe souden sy dan daer toe
komen, dat sy sich in een gants waere verloochninge kon-
den begeven van dingen, die ecwigh, onwaerdeerlick ende
onuytspreecklick syn? (2) M. Ach myn alderliefste Heer,
dat ghy gesegt hebt: dat men alle tydelicke dingen heel
verloochenen moet, dat verstaen sy soo, als dat sy alle haer
tydelicke goederen verlaten moeten ende afstaen, (3) en
daerover verschiïcken sy. (4) Gr. J a , dat moet oock syn:
wie tot dese menschen op den achsten Steen-berg wil ko-
men , die moet van alle syne tydelicke goederen ledig
staen: (5) of hy moet se in solcker voege besitten, dat hy
se niet en aclite, (6) en dat sy meer een bevorderinge als
een verhinderinge tot Godt syn. (7) En die se alsoo besit-
ten , die mogen se wel hebben, docli soo sy haer selven
daer in niet en meenen noch en lieven, maer alleen de
eere Godts. Solcken vergunt Godt wel, dat sy haer noot-

(1) „tijdelicko env A. niet. Suso wél.
(2) „om Godt willen-sijn." A. heeft hier „hë doer god ganselic

willö troeslö ën gehecllike wille latö haer sonde." Suso meer =
ons MS., hoewel niet volkomen.

(.3) A. „wech geve." Suso „das sie sieh alles ihres zeitlichen Gutes
verwegen sollen."

(4) A. „ën des v'varen si hem."'
(5) A. „worde."
(6) A. „of hijs nz en hadde." Suso „dasz er sein unachtsam seij."
(7) „en-sijn." A. „üats dat hijt hebbe sonder aennemë 'dattet hö

meer si een v'ued'inge dan een hijnder tot gode." Suso zie boven,
en voorts TT= ons MS.
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druft daervan nemen, en dat overige deelen sy met Gfodt,
denweîcken het alles toebehoort. (1) M. Liefste Heer, lek
ben heel verheugt over dese menschen, en meene (2) dat
deselve nu tot haeren oorspronck syn gekomen. Gr. Neen,
geensins: maer sy syn wel de aldernaeste van alle die ghy tot
noch toe (3) gesien hebt, ende hebben veel ryeker en schyn-
baerder (4) genade van Gfodt ontfangen, dan alle die an-
dere : en Gfodt heeftse meer en grooter wonderwereken
laten sien, doch alleen in beelden , figuren (5) ofte formen,
behalven een dinok dat boven alle formen en beelden is. (6)
M. Alderliefste Heer, wat is dat eene, dat boven beelden
en formen is? Gf. Desen menschen wordt altemets een
Kleine Bliek ofte Yonksken uyt haer oorspronck verleent: (7)
hetwelck sy noch met beelden uytdruckon, noch met
woorden uytleggen en uytspreken konnen. M. Liefste Heer,
ick vertrow, dat dese menschen het Yaegevier ontloopen
syn. Gr. Neen, sy moeten daer oock aen. (8) M. "Wat is
die oorsaeck, en waerom komen sy soo swaerlick tot hae-

(1) „Solckcn-toebehoort." A. „dien oerloft god wel dat si hebbc
lijflikc noet turft en nemët sond' eijgentscap ên dat and' aling gode
deilé wâttet doch al gods is." Suso „denen erlaubt es Gott wohl,
dasz sie leibliche Nothdurft darab nehmen in Eigenschaft , und das
andere alles gar mit Gott theilen , dessen es auch ist."

(2) „Liefste-meene." A. heeft hier slechts „ie hoep." Suso meer
= ons MS.

(3) „tot noch toe" A. niet. Suso „noch."
(4) „veel-schijnbaerder." A. „meer." Suso = ons MS.
(5) „figuren" A. niet.
(6) „behalven-is" Suso niet.
(7) A „hë wort onder tidë een clein ogen blic gescenct wttë oer-

spronc." Suso verschilt van A. en ons MS.
(8) A. „in."
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ren oorspronck? (1) Gf. De Vyandt heeft twee groote haec-
ken in hun geslagen, ende hecht dieselve in heide seiden, (2)
opdat sy hem niet en ontloopen. M. Wat syn dit voor
haecken? Gf. dat is , dat dese Menschen een Kleinen bliek
uyt haeren oorspronck genoten hebben, (3) ende syn soo
met begeerte daerop gevallen, dat sy daer gern meer van
hadden: maer dat en is de naeste wech niet: (4) want daer-
onder schuylt noch een heimelicke Eigen-wille, hetwelck
sy selfs niet weten, en te grondt niet afgelegt en hebben. (5)
M. Wat is die ander haeck ? Gf. glry moet weten, dat Gfodt
dese menschen seer wonderlicke en vremde wegen (6) ge-
voert heeft, ende heeftse groote en vremde wonderdaden laten
sien: (7) ende dat hebben die menschen seer heimelick en
vörborgentlick met eygendom (8) beseten, hetwelck sy alles
selfs niet en weten: Maer Glodt die weet het wel, ende en
laet sich daerom syner gave niet rouwen, (9) om hün dese
geestelicke genade 't onttrecken ende wech te nemen: (10)

(1) A. „wat is die sake dat si tot hare oerspronc nz en konen
rake." Suso = ons MS.

(2) „ende-seiden" A. niet. Suso wél.
(3) A. „dat is dat hi hö een deel des oersproncs ingebeelt heeft."

Suso „das ist dasz diesen menschen ein gar wenig des Ursprungs ein-
geblicket ist."

(4) A. „En dit en is dat naste niet."
(5) „want-hebben." A, alleen „ën dit is wat v'borgë willes." Suso

meer — ons MS.
(G) „seei'-wegen" A. niet. Suso wel.
(7) A. „en heeft se late sien vreemt van d' doeeht î alle beeldc en

formö." Suso „und hat sie sehn lassen grosze fremde wunder, und
alles in bildreieher form."

(8) A. „mit eijgenscap."
(9) A. „ën en darf hê des niet betrouwê."
(10) A. „dat hi hö deser gesteliker genaden ontoge ën verborge."

Suso = A., zonder „ën verborge."
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maer hy verschoont se; (1) want hy kent haer verborgen
gront in der natúr, (2) die sy selfs niet en kennen: en dat
is die tweede haeck, daer se de Yyandt mede belet tot
haeren. oorspronok te komen. M. Ach liefste Heer, hoe
sullen sy van dese twee haecken verlost worden? (3) Gr.
Dat moeten seer gestorvene en ten gronde gelatene men-
schen syn, die haer natuer tot in den gront (4) gedodet
hebben, en moeten den wech der natuer met Klaren onder-
scheyt erkennen, (5) soo sy ommers naeder en naeder tot
haeren oorspronck willen komen. (6) M. Dat doet my van
horten leet, dat dese lieve menschen oock in hetYaegevier
moeten. Gh "VVaeren der maer veel van dese menschen in de
Chiïstenheyt, het sou der veel beter mee staen, als het nu en
staet. Maer weet, dat hun Yaegevier veel minder sal syn
dan die van de onderste Steen-bergen alle, ende dat hun
eewige (7) loon veel meer ende grooter sal syn. (8)

Yan den negenden
Steen-berg;

ende van de oeffeninge
der gener die daerop

woonen. (9)

(1) „maer-se" A. niet. Suso wél.
(2) A. „wat hi hare heimelikë gront wel bekent die v'borgê lcit

in d' natuere."
(3) Wat de M. hier vraagt heeft A. niet. Suso wél, en dus: „wie

mussen diese leute seijn, sollen sie den zwei haken entrinnen."
(4) „in den gront" A. niet. Suso wél.
(5) A. „te gronde bekenen mit lichte des ondersceits."'
(6) A. „eer si ij mermeer comë tot haren oerspronc." Deze gansehe

volzin wordt echter in A. niet door den H. , maar door den M. uit-
gesproken in eenen adem met den volgenden zin. Bij Suso door den
Heer of antwoordende.
. (7) „eewige" A. niet.

(8) „ende grooter sal sijn." A. heeft hier voor in de plaats „dan
enich vä dê andere." Suso verschilt hier van A. en ons MS.
. (9) A. alleen „van den negende velde." Suso = ons MS.
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Doet nu op uwe ooghen ende siet bovens u. (1) De
Mensch sach op den negensten Steen-berg, en sach dat se
afgrysliek hooch was, (2) soo dat hy nauwelicks daer tegens
op kost sien, en als of se aen den opperste Hemel bereyckte. (3)
Ende hy sach, dat heel wynigh menschen van den achsten
op den negensten gingen : en hoe wynich dat se noch wae-
ren, dat etlicke van hun weder te rugge vielen; en dat
sy het seer dickwils weder op een niew waegden, en vie-
len toch elckerys weder af: (4) alsoo datter heel wynigh
van hun boven bleven, soo dat het scheen dat sy nauwelicks
3 int getal waren: en die afvielen, saegen der uyt. als of
sy doot waren. (5) M. Ach liefste Heer, wat beduyt dit
wagen en dit vallen, en dat soo wynigh menschen daerop
blyven 1 Gr. Wat hooch is, kan swaerlick bereyckt worden: (6)
ende overmits daer soo wynig menschen nu ter tydt gevon-
den worden , die sich te gront in den doot wagen willen, (7)
daervan komt het, datter oock soo wynig opkomen: Ende
als sy sion, dat dese menschen soo heel afgescheiden leven, (8)
soo verschricken sy, en vallen te doot. (9) M. Dat is my,
alderliefste Heer, ujt gront myns herten leet. (1 Oj Gr. Nu
siet eens bovens u met vreugde. (11) Ende met was de

(1) A. nog „mit vrogede."
(2) „en-was." A. „dat seer hoge was." Suso „gar groulich hoch."
(3) „soodat-bereijekte" A. niet. Suso wél.
(4) „en hoc-weder af." A. „en doe si bovë qnamô alte hants

keerde si ën vielë wed' daer of." Suso verschilt van A. en ons MS.
(5) „en die-waren" A. niet. Suso verschilt van A. en ons MS.
(6) A. „suer te clïmë."
(7) „ende-willen.1' A. „daerom is luttel ijemant in d' tijt die hë

te gronde wil wagë tot in d' doot." Suso verschilt van A. en ons MS.
(Sj A. „als si oversien deser lude leve." Suso = ons MS.
{9) A. „en vallë weder of." Suso ons MS.
(101) „M.-leet" A. niet. Suso wél, maar anders dan ons MS.
( l i j „met vreugde" A. niet.
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Mensch op deson lioogen, wyden en afgryslicken grooten
Steen-berg, ('1) soo dat hem docht, dat al waren alle do
Steen-bergen, die hy gesien hadde tot eenen Berg ge-
maeckt, dat sy dan noch alle niet soo groot, soo hooeh,
soo wyt, noch soo schoon soudon syn, als dese Negende
alleen. Nochtans warender seer wynich menschen op: Ende
evenwel ontfing dcse Mensch meer vreugds ende vermaecks
van het aenschouwcn Yan dcse, als te voren van alle an-
dere. (2) Ende liy sprack (3) en vraegede, waerom het daer
soo schoon en wyt (4) was, ende nochtans soo wynig men-
schen daer woonden? Gr. deze Steenberg en is van Godt
daer toe niet geordonneert, datter soo wynig menschen op
woonen souden, waert dat sy sicli daer toe beryden wil-
len : (5) want ghy moet weten dat alhier de Poorte staet,
daer men tot syn oorspronck door ingaet: waer uyt alle
geschapene dinghen in Hemel en aerde uytgevlooten syn.
M. wat beduyt doch dat dese Menschen van aonsien soo
swack syn, en nochtans inwendig soo Klaer schyncnde als
die schoone (6) Engelen? Gf. Plet is geen wonder, dat sy
swack syn, aengesien dat hooge stygen over alle deze Steen-
bergen. Grhy moet weten, (7) dat in hun niet een druppel
bloets noch merghs gebleven en is, dat niet verdorret en
verstorven (8) is, en daerom syn sy soo heel swack ge-

(1) A. slechts „op te negende velde." Suso = ons MS.

(2) „soo dat hem docht-andere" A. niet. Suso wél.

(3) In ons MS. stond eerst spraeck , maar de e is doorgehaald.

(4) A. „soe luchtich scoen ên groet." Suso = ons MS., maar
in omgekeerde orde.

(5) „waert-willen" A. niet.

(6) A. „claer." Suso niet.

(7) A. „en soudë dese niet cranc sijn du selste wetc eer dese mc-
schö dese velde sijn ou'geclömë dat" enz. Suso meer ons MS.

(8) „verstorven" A. niet. Suso wél.

V. F. XY. 23
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worden. (1) M. Alderliefste Heer, hoe hebben sy doch in
dit lichaemelicke leven konnen blyven? (2) Gr. Godt die
geeft hun een ryn en cuys gebloet ende mergh, door- het
welck sy dat naturlick en onc-uys gebloet en mergh verteert
hebben: (3) want oock in u selfs is mede al dyn mergh en
gebloet verdorret en verstorven. (4) M. Alderliefste Heer,
daer weet ick ommers niet van. Gr. dat is waer, want die
overgroote Liefde, die dat bloet in u heeft gemaeckt, is
oorsaeck, dat ghy het vergeten hebt. (5) M. waerom lichten
dese menschen inwendig soo klaer, als Engelen? G. Godt
heeft in hun soo een uytermaete (6) groote genade gego-
ten , dat sy uyt hun lichten moet: (7) en dat en weten
sy selfs niet, noch en begeeren het niet te weten. Ende (8)
alhoewel daer seer wynig van dese menschen syn, soo laet
nochtans Godt op haer die Christenheit berusten. Ende soo
sy niet en waeren, (9) soo soude Godt die gantsche (10)
Christenheit te gronde laten vergacn, ende soudo stracks
den Lucifer toelaten, (11) dat hy do gantsche wcrelt mot

(1) „en-worden." A. heeft dit hier niet, maar zie noot 7 van de
vorige pagina. Saso „davon sind sie so krank."

(2) A. „wat is hë dan geblevë daer si in hare natuerë mede out-
houdü wordö.'1 Suso = ons MS.

(3) A. „vö dat natuerlike oncusche bloet soe hevet hö god gegevü
rein morge en bloet." Suso meer i = ons MS., maar niet volkomen.

(4) „verstorven" A. niet. Suso wel , maar in eene andere orde
dan ons MS.

(5) A. „des is di al vergetc en dat heeft dij ou'vloedige min ge-
daen die in di alsoe barnet." Suso meer = A.

((>) „uijtcrmaetü" A. niet. Suso „unmäszige."
(7) „dat-moct" A. niet. Suso wél.
(8) „Ende." A. „weet." Suso noch het een, noch het ander.
(9) A. nog „in dese tijt." Suso ,.wo sie nicht w'áren."
(10) A. „god liet alte hants die" enz. Suso „so liesze Gott die

Christenheit enz."
(11) A- „on hi gave lucifer al die machte."
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syn Net tot sich trocke. (1) M. Ocli datter soo wynigh van
dese menschen syn! Liefste, plachtendor eertydts niet meer
te wesen, alsser nu ter tydt en syn ? Gr. Voor wynig
Jaeren waerender noch veel meer, alsser nu syn. M. Ach
aldcrliefste lieer, liet dunckt my, dat het wel van nooden
hadde geweest, dat ghy se tot behulp van liet Christendom
in dit leven noch hadt gelaten. Gf. Godt en hoeft niet ge-
wilt , dat dese vrome menschen onder de valsche Christenen
souden leven en wandelen, als die tcgens alle Christelicke
Ordonnantie leven. (2) M. Alderliefste Heer, wat voorleven
leiden dese luyden ? ofte weten sy wel, dat sy heure oor-
spronck soo nae syn? Gr. Sy en weten het niet seor seec-
keiiick: (3) maer altemets wordt hun evenwel een Kleine
bliek uyt den oorspronck geschonken, (i) waerby sy wel
moreken , dat iets anders in liun is lichtende en schynende: (5)
Maer sy hebben sich soo gants louter ende bloot overge-
geven , en in het geloof gelaten gestelt (6) dat, wanneer
hun Godt eenigh lustige troost toeschickt, (7) soo verschric-
ken sy meer daer over, dan of se Godt dieselve hadt laten
ontberen: want sy en begeeren niet dan dat Exempel (8)
en beelt Christi eenvoudelick in het geloove nae te volgen:

(1) A. „dat hi mittc nette ene starke toge dode." Suso „dasz er
die Welt unterzöge mit dem Gam.''

(2) „Och datter-levea'1 A. niet. Suso wél.
(3) A. alleen „niet." Suso „nicht fiir die rechte wanrheit.''
(4) A. „mer dat gesciet wel dat hem ond' tiden een clein blic

wort ontsteken wttö oersprone.'1 Suso — ons MS.
(5) A. „daer aen merkö sijt wel dat een and' versciûinge is." Suso

„dasz ihnen ein anderes verblickend ist und leuchtend.''
(6) A. „mer si hebbë hë alsoe te gronde gelatc in dë gelove."

Suso verschilt van A. en ons MS.
(7) A. „ijet soets toeseint." Suso „wenn ihnen Gott etvvas lust-

lichen trostes sclicnket."
{8) „Exempel" A. niet.
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Sy en begoeren noch en beminnen noch en meenen geenen
troost. Sy hebben sicli heel eenvoudiglick en louterlick (1)
tot den geloove in de liefde werckende (2) gekeert, soo dat
sy niet en begeeren noch en (3) meenen te weten. Sy syn
oock soo nederig van gemoet, (-4) dat sy sich gern onwaerdig
achten aller goddelioke, hemelsche en trostelicke gaven, (5)
ende en begeren die oock niet. M. Alderliefste Heer, be-
geren dan dese menschen gants niet? Gr. Sy en begeren
anders niet, dan dat de eere Cfodes volbracht mach werden.
Sy hebben sich Cfodt soo gants gelaten, dat alles (6) wat
hy met hun en met alle dingen doet, dat gevalt hun alles
wel: (7) geeft hy hun iets, soo nemen sy het als goet
aen, (8) en staen in alle dingen sonder aenkleven. (9) Sy
schouwen meer (10) het soet als het suer; want sy bemin-
nen dat Cruys. M. hebben sy oock eenige vreese? Gr. Sy
vreesen nocli Hel noch Yaegevier, noch Yyandt noch Yrindt,
noch doot noch leven: (11) hun is alle vrese afgevallen: al-
leen dat sy vreesen , dat sy het Exempel Christi niet nae en
komen, als sy wel gern souden, en als sy schuldig syn te (12)

(1) A. „claorlic." Suso = ons MS.
(2) „in-werekonde." A. „tot onsen h'e.'' Suso hoeft geen van beiden.
(3) „en-en" A. niet. Suso wél.
(4) A. „oetmoedich." Suso „demüthig."
(5) A. „alre godliker genade." Suso „aller göttliclien heimlichcn,

tröstliehen Gaben."
(6) „Sij hebben-alles'' A. niet, en sluit aan liet voorgaande aan

eenvoudig door en. Suso wél.
(7) A. ,jdat behaecht hë te gronde wel."
(8) A. „gevet IlI hë wat goets si latent oec goet sijn ên neemt hi

hë si latent oec goed sijn."
(9) A. „sond' aengenaölieit." Suso „unangenommen.''
(10) A. „Si vare hë meer." Suso „sie scheuen mehr."
(11) A. „helle noch vegevier noch doot noch viant noch viant levö."
(12) „en als sij schuldig sijn te" A. niet. Suso wél.
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doen. Sy syn soo gants nederig van gemoet, dat sy haer
eygen selfs en alle haer wercken die sy oyt deden, gants
vernietigen, (1) en setten sich onder alle Creaturen, ende
en durven sich met niemandt noch hier in deser tydt noch
hier naemaels in eewigheit vergelycken. (2) Sy hebben oock
alle menschen in Grodt lief, (3) en die Grodt lief hadde,
die souden haer oock lief hebben; (4) en syn de Werelt
gants gestorven, en alle vernuftige (5) wercken, die sy met
eygenschap ofte met eenigerley wyse (6) oeffenden ofte
oyt (7) beseten hadden, syn in hun gestorven: en dat syn
die, die Godt lieven ende beooghen, in al haer doen en
laten. (8) Sy en beminnen noch en beooghen haer selven
niet, sy en soecken noch het haere noch haer selfs; noch
in der tydt noch in der eeuwigheit. Sy hebben haer sel-
ven en alle Creaturen met hun, oock alles dat oyt gescha-
pen is, te gronde verlooren. (9) Sy leven in eener onwe-
tenheit, (10) ende en begeren oock niet te weten. Sy en
hebben oock ha eren (11) Oorspronck noch niet gesien ende

(1) A. „si sijn alre oetmoediehste dat si he selve in hare warke
v'nietë." Suso verschilt van A. en ons MS.

(2) „en setten-vergelijcken" A. niet. Suso wel.
(3) A. „gelijc in gode Hef." Suso = ons MS.
(4) A. „ën wie god mint die inïnë si oec."
(5) A. „genoechliker.'1 Suso „verniinftige.'1

(C) A. „mit vresen ije." Suso „mit allo weisen je."
(7) „oyt.'' A. „ije." Suso geen van beiden.
(8) „en dat-laten.'' A. „En si sijn god mienëde in alle hare doen."

Suso = ons MS.
(9) „Sij en beminnen-verlooren" A. niet. Suso wél, maar anders

dan ons MS.
(10} A. „in onwetentscap.1' Suso „in einem unwissen."
(\\) A. „in dê." Suso van „ende en begeeren-te sien1' niet.
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en begeren so in desen leven oook (1) niet te sien, want
sy achten sich des onwaerdigh. (2)

Ghy moet weten, dat de boose Geesten dese menschen
met alle versoeckinge, die bedocht hebben konnen worden,
en die ten deel boven alle mensclielicke sinnen en wysen
gaen, (3) aengetast ende angevochten hebben. (4) Maer
rechtevoort en hebben de versoeckinge geen plaets meer
by hun: sy hebben haer wille Godt overgegeven, en syn
bereit dese versoecldnge en aldciiey Cruys, die Godt over
haer verhengen sal, met vreugde wederom aen te nomen,
wanneer het Godt sal gelieven. Alle Creaturen syn hun
een Cruys geweest dewelcke sy uytgelcdcn hebben: (5) en
wanneer hun Godt dat Cruys weder toeschickte, (6) soo
souden sy 't gern weder aennemen, (7) want haer Heer
en Godt is hun met het Cruys voorgegaen. (8) Sy en be-
geren totter doot toe geenen anderen dan desen wech te
gaen, en alhoewel sy de werelt onbekent syn, soo en is
de werelt nochtans heur niet onbekent. (9)

Dese Menschen, die op den Negenden Stcen-berg woonen,

(1) „in-oock" A. niet.
(2) „want-onwaerdigh" A. niet. Suso wél.
(3) „en die-gaen" A. niet. Suso wél, maar in een andere orde dan

ons MS.
f4) A. gebruikt de uitdrukking „sijn gevaro docr dese lude."
{5) „Maer rechtevoort-hebben" A. niet. Suso „und doch begehren

sie nicht anders, denn, woltte Gott sie wieder an sie senden, sie
wolttcn sie mit freuden empfangen. Alle kreaturen sind ihnen ein
kreuz gewesen , und sie haben sie durchlitten."

(6) A. „ën woude hem god alle dat lidû toeseiudö." Suso =
ons MS.

(7) A. „ontfaen."
(8) „want-voorgegacn" A. niet. Suso wél.
(9) „soo en-onbekent." A. „mer god sijn si seor wel bekent." Suso

„aber die welt ist ihnen wohlbekannt."
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syn die rechtschapene menschen en waerachtige aenbidders, (1)
die den Yader in den Geest en in der waerheit aenbidden.

M. myn alderliefste Heer, ick vreese, dat die desen Boeck
lesen sullen, dat sy sich daer aen sullen argeren: want men
en sal de Perlen (2) niet voor de Verkens werpen. G. Be-
velt dat Gode: maer weet, clat dese letste dingen van de 9
Steenbergen het Christenheit nuttelicker syn, dan die andere
dinghen die in desen Boeck beschreven syn. Weet oock,
dát (3) een van dese Menschen, die op den 9 Steen-berg
woonen, (4-) Godt aongenamer, liever en waerder, (5) en
liet gantse Christenheit nuttelicker is, als 1000 andere
menschen, die nae haer eygen wyse leven. Oock en moet
het niemandt vremdt duncken, dat hier veel dinghen onder
figuren en beelden vertoont syn: want anders en ware
het niet mogelick te verstae wat het waere: wrant Godt
is soo een groot goet, dat geen menschclicke sinnen dat
begrypen en konnen. (6) Ghy vreest, dat men die din-
ghen (7) niet verstaen en sal, die ick u hier liebbe doe
schry ven; nochtans synder noch menschen op aerde, (8)
hoe wyni<r dat sy syn, die dit alles se er (9) wel verstaen.
Hadd' ick u belast, te schry ven van de 9 Choren der

(1) A. alleen „gewaer aenbeders." Suso „(lic recht schuldigen
menschen , und sind die gew'áhren anbeter."

(2) A. „morgrietê."

(3) ,,maer-(lat" A. niet; en sluit eenvoudig aan het voorgaande
met wat. Suso wel, maar oeîiigzins anders dan ons MS.

(4) „die-woonen" A. niet.

(5) A. alleen „liever." Suso ons MS.

((i) „Oock en-konnen" A. niet. Suso wel, maar cenigzins anders
dan ons MS.

(7) A. „reden."

(8) A. nog „die ï haiv leve daertoe sjjn gecomö."

(9) „alles seer" A. niet.
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Engelen, en hoe die Engelen geschapen syn, dat waere
een seltsame rede geweest, want menschelicke verstandt
en soude dat niet konnen begrypen. (1) M. Ach liefste
Heer, kan de Mensch oock anders tot syn oorspronck
niet komen, of hy en hebbe eerst syn wooninge alhier op
desen Steen-berg (2) met de luyden (3) gehadt. Gr. J a ,
want sulcks is den Apostel Paulus wedervaren: maer hy
moste daernae een swaer Cruys tot aen syn doot toe dragen,
en daerenboven noch syn leven daerom geven. (4) Weet,
dat men de ongeoeffende deugden (5) niets vertrouwen en
mach: en nu ter tydt noch veel min als voor 400 Jaeren. (6)
De alderseeckerste wech is, dat de Mensch met oeffeninge
alle dese groote en hooge Steen-bergen in rechter gelaten-
heit overstyge, tot dat hy op den 9 Steen-berg kome,
want alsdan soude hy eerst tot waerachtigen vrede syner
siele geraken. (7) M. Liefste Heer, ick vreese, datter veel
menschen veel Jaeren omgeloopen hebbe, en gesuckelt, die
doch tot dese vreetsame menschen op desen 9 Steen-berg
niet geraken en kosten. Gf. Wie siet men nu ter tydt,
die daer een groote begeerte nae hebbe ? M. Ick vertrouwe,
datter veel menschen begeerte nae hebben. Gf. Dat is wel
waer, wanneer sy het nae heur wensen en wille hebben
mochten; maer sy en tasten het werek niet aen. (8)

(1) „Hadd'-begrijpen" A. niet. Suso wél, maar eenigzins anders
dan ons MS.

(2) A. „op ten negende velde."
(3) A. „wesen." Dit zal een fout zijn. Suso „mit diesen leuten."
(4) „en daerenboven-geven" A. niet. Suso wél.
(5) A. „in doechdë." Suso = ons MS.
(6) A. „en nu isser min dant in hondert iarë ije gededc." Suso

„und nicht minder in dier zeit, denn vor hundert jahren."
(7) „want-geraken" A. niet. Suso wél . maar anders dan ons MS.
(8) „Liefste Hcer-aen" A. niet. Suso wél.
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M. Liefste, syn de Menschen op desen Steen-berg niet vry van
het Vaegevuyr 1 Gr. Ja , by soo verre sy tot op haer einde
toe daerop blyven. (i) 31. Alderliefste Heer, konnen dese
Menschen oock van desen Steen-berg afvallen? Gr. Het is
altemets geschiet (2) dat sommige van dese menschen van
desen hoogen Steen-berg tot onder het Net toe syn geval-
len : (3) en de oorsaeoke was deso ; De Yyandt de brocht
te wegen, dat sy een welgevallen in haer selven kregen; (4)
want sy en wederstonden dat niet, gelyck sy billick sou-
den ; Om desclve sonde wille (5) wirde oock de Vyandt met
al syn geselsohap uyt den Hemel gestoten. En die men-
schen die van desen Steen-berg tot onder het Net verval-
len , dat werden de alderschaedelicksto (6) menschen, die
in de gantsche (7) Christenheit syn, en dat daerom, omdat
sy van Gfodt een helder licht (8) hebben ontfangen, en dat-
selvige licht dat verkeren sy op een valsche wyse, waer-
mede sy liet Christendom vorwerren. (9) Oock synse meer
te vlieden (10) als de lielsche Tyanden: en insonderheit (11)
waere het seer (12) van noodc, dat de eenvoudige sich voor

(1) A. nog „soe blivo si alre meest ledieh" (vrij). Suso niet.

(2) A. „Jae het is gescict."

(3) A. „dat ïnëschö va desen velde vielô eens ganges ond' dat
nette." Suso — ons MS.

(4) A. „die viant brochte hc wat welbehagens in."

(5) A. „En vâ desen selve.'1

((>) A. „seandelicste." Suso ^ = ons MS.

(7) „gantsche" A. niet.

(8) A. „die alre meste genade.'' Suso „die allerlichtfarbeste gnade."

(9) „waermcde-verwerren." A. „daer si die lude mede bedriegë."
Suso „damit sie die Christenheit verirren."

(10) A. „Më behoeffcse meer te vlien."

(11) „insonderheit" A. niet.

(12) „seer" A. niet.

v. r. xv. 24
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hun in dese sorgolicke tyden (1) kosten verhouden: (2) want
dat onkruyt begint seer die overhandt te nemen. (3)

Soo lang als de Siel int lichaem is, (4) soo en komt noyt
de Siel soo hooch noch soo diep in synen oorspronck, of
de Yyandt doet noch syn beste om haer daervan af te
trecken. (5) Dat heeft hy an Christus selfs wel bewesen,
den weieken hy selfs aengevocliten en versocht heeft. (6)
M. Ach liefste Heer, hoe aengenaem syn u die Menschen,
die op desen Steen-borg syn gekomen. Gr. Godt heeft deze
menschen soo uyttermaete lief, dat soo daer een van hun
Godt om een saeke badt, en daerentegen de gantsche Chris-
tenhcit al te samen tegens dieselve saeke bade, soo soude
Godt liever dese mensch alleen verhooren , dan die anderen
alle. (7) M. Ach aldeiiiefste Heer, hoe syn my toch dese
menschen soo wonder-vrolick aen te sien! wat moeter dan
wel een vrcugt syn, wanneer men u sonder middel mocht
acnsien? G. Soo het mogelick ware, dat een Mensch aller
Menschen en aller Engelen sinncn, cracht en vermogen (8)
haddo, soo en soude hy nochtans die alderminste vreugde,
die Godt met Syne Vrinden in der eewighoit heeft, niet
konnen begrypen. (9) M. Ach alderliefste Heer, lek ben

(1) „in-tijden" A. niet. Suso wél.
(2) A. „hoede."
(3) „want-nemen" A. niet. Suso wel.
(4) A. „die wile dat die siel bi den live is."'
(5) A. „die viant en hanget hc aen lioe hi en of treckê mach."
(6) A. „dat sceen wol wät hi xpïn selve becoerde." Suso meer

= ons MS.
(7) A. „dan alle die korstëheit." Suso „deun er alle christenheit

mit cinander erkörte , ob sie dawider bäte."
(8) „vermogen" A. niet. Suso wél.
(9) A. „hi en mochte in d' tijt mit ewiger crachte niet begripc die

îilre minste vroechde dio god hevet mit sinö vriemlö in d' ewicheit."
Suso „er ïnöehte in all der kraft nicht begreifen die mindeste Frcude ,
die Gütt mit seinen Freundon hat in der Ewigkeit."
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noch van meeninge. dat het seer hooch-noodig ware, dat-
ter veel van dese Menschen waren, cîio op desen Steen-
berg woonen, opdat sy voor die Christenheit mochten bid-
den. Gr. Datter soo wynigh van dese menschen syn, dat
sal de Christenheit met haer schaede noch maer al te haest
gewaer worden. - M. Ach liefste Heer, ick vertrouwe, dat
soo lang daer een van dese menschen leeft, dat ghy om
synent wille u over de Christenheit ontfermen sult. Gr. Weet,
dat, wanneer Godt der menschen laster niet langer lydcn
wil, en dat het syne gerechtigheit verdriet, die boosheit
langer te gedulden, dan beneemt hy deso menschen alle
haer kracht en macht voor de Christenheit te bidden. M.
Liefste Heer, ick vertrouwe, dat de tydt noch niet geko-
men en is, dat gîiy die werelt sult laten vergaen: want
my dunckt dat het getal der uytverkoren noch niet vervult
en is. Gr. Dat is wel waer : maer weet, dat Godt voor
desen de werelt om haer sonde wille heeft laten onder-
gaen tot op 8 menschen toe, van dewelcke de werelt
weder vernieuwt wirde: Soo weet oock dat Godt dese on-
geordentheit niet lange lyden en wil. (1) M. O Alderliefste
Heer, nu soude ick oock gern vragen, hoe lange ghy de
menschen, die haer bloet en mergh om dynent wille ge-
doodet ende verdorret hebben, (2) op desen Steenberg
woonen latest, eer ghy se in haeren oorspronck sien latest ?
Gf. Ick ketter wel eenige insien, eer sy daerop komen,
maer sy moeten daer nae tot aen haer doot toe veel lydens
uytstaen gelyck het Paulus wedervaren is. Ock laet ick
eenige daer in sien, soo haest sy op desen Steen-berg

(1) „Ach alderliefste Heer, Ick ben noch van meeninge-lijden en
wil" in A. niet. Suso wél, maar anders dan ons MS.

(2) A. slechts „v'teert hebbö.'' Suso slechts „ertödtet haberi."
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komen. (1) Anderen eerst in het tweede ofte derde, ja som-
mige in het vyfde ofte thiende jaer, nae dat sy op desen
Steen-berg gekomen syn; (2) maer ettelicke laet ick leggen
verdorren (3) tot aen heur doot toe : ende als haer eindt komt,
dan laet ick se daer in komen: (4) ettelicke (5) wordt haer
oorspronck bedeckt, soo dat sy verdorren (6) tot dat de Siel
uyt het lichaem schydt; (7) en dat syn die verborgene
heimelicke wonderwercken (8) Godes, die niemandt toe en
staet (9) te weten. "Waerom nu Godt soo ongelyck met
soo lieve (10) mensche handelt, dat geschiet uyt oorsaeck
dat hy wel weet wat een igelick betamelick en goet is. (11)
Nu siet eens, hoe wynig gehoorsame (12) menschen datter
nu ter tydt gevonden worden, behalven dese alleen die op
dese Stecn-bergen woonen. M. Ach alderliefste Heer, dorst
ick onwaerdige (13) u een bidde doen, (1 -4) alhoewel het

(1) „G. Ick laetter-komen." A. „die he antw. Die sulke sijn daer
in een si daer op comë dat moet hem namaels suer worde tot in d'
doot en sulkc mësehö sië daer in als si optë velde comë." Suso ver-
schilt hier van A. en ons MS.

(2) „Anderen-sijn." A. God laet sulke beide twe of drie iaer sulke
vive iaer en sulke tien iaer."

(3) A. „ën sulke laet hijt dervë al haer leve." Suso = ons MS.
(4) A. ,,sien.''
(5) A. „en sulke."
(G) A. „des darvë." Suso „dasz sie dorren."
(7) A. „wt he is." SÜSO „bis ilmen die seele aus geht."
(8) A. „warke en wondere." Suso „die verborgen en heimlichen

Werke."
(9) A. „toe en horë.'1

(10) A. „edelen."
(11) A. „toe hoert ën hë goet ëù nutte is."
(12) A. ook nog „gelatenrc." Suso niet.
(13) A. ook nog „creatuere."
(14) A. „in d' tïjt biddô." Suso „dich bitten."
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my te veel is, maer ghy, ghy vermcugt alle dinck, (1)
dat ghy my doch by deze menschen op desen Steen-berg (2)
lietest woonen. Ach liefste Heer, en vertoornt u niet om
dese bede, maer soo het ommers syn kan, soo helpt my
ghy die alle dinghen vermeugest, (3) dat ick deser men-
schen dienaer mach syn, al ist dat ick 't heel onwaerdig
ben. Gr. Godt wort hacst met ootmocdiglieit overwonnen,
datselvige heeft liy aen u gesien, (4) deswegen en wil
hy u niet alleen by dese menschen laten woonen, (5) maer (6)
hy wil u oock selfs in den Oorspronck laten sien. M. (7)
Ach alderliefsto Heer, dit dunckt my eene vremde rede,
hoe soude ick arme onwaerdige (8) Creatur daer toe (9)
komen? want ick des heel onwaerdig ben. (10)

' Hoe de Mensch ge-
dwongen wirde in

syn Oorspronck
te sien. (11)

(1) „alhoewol-dinck" A. niet. Suso wél.
(2) „bij-steenberg." A. slechts „hier." Suso heeft beiden.
(3) „Ach liefste-vermeugest" A. niet. Suso wél.
(4) A. „god altemacl goet hevet die oetmodieheit aangesien ï di."

Suso „Gott ist gut zu überwinden mit demüthigkeit; die hat er an-
gesehn an dir."

(5) „deswegen-wooncn" A. niet. Suso wél.
(6) A. „en." Suso „er will" enz.
(7) A. „die mësche v'scricte va gronde sijns hertë ôn seide." Suso

heeft dit evenmin als ons MS.
(8) „onwaerdige" A. niet. Suso „allcrunwürdigste."
(9) A. „daer ömermeer." Suso = ons MS.
(10) Cod. E. bij SCHMIDT, S. 122, noot: „De mensche sprack:

ach herzeliep mins , dise rede het mich gar eine frömede rede das du
spriehest du wellest mich armen sunder den ursprung losen sehen."

(11) A. „Hoe hi ï dë orspröc saeh." Suso „wie der mensch be-
zwungen ward von Gott, dasz er ihn liesz in den Ursprung sehen."
Cod. E. bij SCHMIDT . S. 123 „Dise hinderste rede ist wie dirre
mensche von got betwungen wart daz er selber muste sehen in den
ursprung."
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Gr. Weest gehoorsaem en doet dyne innerlicke ooghen
op, ghy moet selfs in den Oorspronck sien. (1) De Mensch
verschrickte uyt gront synes hertens en syner siele, (2) ende
sprack: Alderliefste Heer, ick bidcle u vlytiglick om dyn
eygen selfs wille en om alle dyne goetheden wille, ont&ld,et
my toch van dese groote eere; want ick des gants on-
waerdig ben en oock onbeqvae daer toe. Mach ick dyne
goetheit dat afbidden, en is het dyne wille, soo geeft my
verlof, dat icker tegens bidde; want soo groote eere is my
soo heel onbetamelick. Gr. wech met dese rede, want het
moet soo syn, want ghy alles beschryven moet, dat met
woorden uytgesproken ofte met de sinnen begrepen mach
worden. M. Ach alderliefste Heer, hoe komt dat, dat
ghy my wysen wilt, het geene dyne Yrinden selfs ver-
borgen en onbekent is; en dat ghy dien onthoudt, die soo
lang Biet soo groote en strenge oeffeninge op desen Steen-
berg woonen ? (3) Ick bidde u om uwe selfs wille, ontslaet
my onwaerdige van die groote eer. (4) Gf. Laet af van
dit bidden, want het moet doch syn: maer weet, dat ghy
eer uwen doot noch in swaere en bittere armoedt sult ge-
raken. (5) M. Dat en schroom ick niet: want ghy hebt

(1) Suso = ons MS. Cod. E. bij SCHMIDT, S. 123: „Die
entwurte sprach : Tun uf dine inren ogen und sift gehorsam , die must
selber in den ursprung sehen." MEUSWINS autograaf bevat niet wat
Cod. E., zooals in de noten (10 en 11 van de vorige en 1 van deze
pag.) aangewezen is , hier heeft toegevoegd.

(2) „en-siele" A. niet. Suso wél.
{3) „Alderliefste Heer, ick bidde u vlijtiglick-woonen'' A. niet.

Suso wél, maar ecnigzins anders dan ons MS.
(4) A. „o lieve h'e v'drage mi deser groter eren om al dat ie di

biddë mach." Suso meer = ons MS., maar breedsprakigcr.
(5) „maer-geraken." A. „mer du selstet soe duer gelde voer dinë

doot mit groten bittere lidê." Suso „aber wisse, du muszt es vor
deinem Tode sauer und bitterlieh erarnen."
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voor my dyne arme knecht (i) soo veel geleden. O alder-
liefste Heer, doet met my anne onwaerdigo Creatur in deser
tydt en in eeuwigheit alles wat gliy wilt.

Met dat de Mensch sich daerin overgegeven hadt, stracks (2)
wirde hem die poorte des Oorsproncks opgedaen, en hy
sacli daerin, in sulcke voege, als of het nauwelicks een
ooghenblick ware geweest. (3) Ende als nu dese gesicht
een einde nam, soo bevandt hy sich soo vol vreugds ende
lichts in geheel syne inwendige gront, (-4) dat hy heel
buyten sich selfs raeckte. Daer wirdo doen die inwendige
vreugde en dat licht soo overmaete, onuytspreckelick ende
ovcrtallig groot, (5) dat hy in syno natur verschrickte, (6)
en docht by sich selfs, waer syt gliy geweest ? ofte wat
wonderdinck is dat, dat ghy daer gesien hebt? (7) dat
uwe siel en lyffelicke natuer soo gants boven maete vol
vreugde is ? ende sat alsoo lang en docht en herdocht daer-
op: en de meer hy daeraen docht, de min wist hy, wat
het was. (8) Hem docht, hy woude daer gorn iets van
scliryven, gelyck hem belast was, (9) maer hy en kost noch

(I j „voor-knccht." A. „doer mi." Suso = ons MS.

(2) „stracks." A. „te hâts."

(3) A. „ên hem docht dattet cunm een ogenblic duerde." Suso
„in dem masze , als ob es kaum ein augenblick ware."

(4) A. „doe vant dese mösche also veel doecht vruechden en lichts.''
Suso = ons MS.

(5) A. slechts „soe groet." Suso meer = ons MS. , behalve in
het begin.

(6) „in-verschrickte." A. „verscricte van woud." Suso — ons MS

(7) A. „wat is di gesciet." Suso verschilt van A. en ons MS.

(8) „dat uwe siel-was" A. niet. Suso wél, maar niet volkomen
= ons MS.

(9) Tot hiertoe is het hiaat in B. , maar het heeft het volgende
weer, hoewel, in het begin althans, met afwijkingen en op onduide-
lijke wijze. „Gelijck hem belast was" A. niet. Suso wél.
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en vermocht (1) het alderminste van 't geene hy in den
Oorspronck gesien hadde, niet beschryven. (2) Daernao nam
hy voor, of hy het met beelden ofte figuren te kennen hadt
konnen geven. Maer hy kondt dat oock niet volbringen,
want de dingen waeren verre boven alle beelden en figuren.
Daernac nam hy voor hem, dat hy het soo lang sonde nae-
dencken tot dat hy het met het vernuft en met de sinnen
begrypen mocht: maer de dingen waren verre boven alle
sinnen. Eindeliek docht hy: lek sal het soo lang en soo
dickwils naedencken, tot dat ick het leere bekennen: maer
de langer hy daer op dachte, de wyniger hy het kennende
wirdt: overmits het alle kennisse, en wat oyt met het ge-
hoor ofte met het verstandt begrepen mocht worden, te
boven ginck: daerom sprack hy tot den Heere ende seyde : (3)
O alderliefste Heer, my verwondert seer, wat ghy gemeent
hebt, als ghy seidet, dat ick sien soude, en beschryven
die dinghen, die men beschryven en uytspreken kan: (i<)
want nu en kan ick doch niet. een woort te wege bren-
gen , (5) noch (6) met het vernuft berycken noch verstaen:
ende ick en weet oock niet, waer ick geweest ben, noch

(\) A. nog „mit alrc mcscheliker subtijlhcit." Suso niet.
{2) A. nog „noch mit woerdë noch mit bceldë voert brengen."

Suso niet.
(3) „overmits-ende seijde." 15. heeft hier „hi dochtc hi woude

gaerne hier of scriven als hem glieheten was doe en machte noch en
conde mit al siinre menschelike vernufte van den alren minsten niet
ghescriveu noch ghewoerden dat lii ghesien hadde en sprac" enz.
A. inist „daerna nam hij voor of hij het met beelden-den Heere."
Suso verschilt hier van allen.

(4) „die dinghen-uijtspreken kan." 15. heeft hier „wat men ghe-
woerden mochte." A. heeft niet „als gliij seidet" en „die men-kan."
Suso = B.

(5) A. heeft hier nog „mit alle niinö sinnö." Suso niet.
(6) B. heeft hier nog bij „mit allen minen sinnen." Suso niet.
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wat ick gchoort hobbe: (1) want ick bon vol ovorvloiender
vreucht, ende en wete niet, (2) hoe ick dese unuytspre-
kelicke vreugde sal inhouden en bematigen konnen, dat
icker met grooter ongestuymigheit niet mee uyt en breke. (3)
Gr. Dat moogdy wel doen. M. O dat allo menschen
bekenden, wat voor vreugd en blyschap (4) dat in dy
is, het soude hem een lichte saeck wesen allo dinghen
te verlaten. Gr. Weet, dat de alderminste vreugd die in
Godt is, alle vreugd deser werelt, wanneer deselve oock
alle in een gesmolten waere, verre overtreffende is. (5) M.
Ach alderliefste Heer, my wondert boven maeten seer, (6)
dat myn hert van overtolliger vreugde niet en berst. (7)
Ach liefste Heer, dorst ick u eens vragen en woudet ghy
my antwoorden, wat dat geweest sy dat ick gesien hebbc,
en waer ick was : want ick en kan daer noch van spreken, (8)
noch schryven, noch gedencken. G. Ghy hebt in den Oor-

, (1) rnoeh-liebbe" A. niet. Suso wél.
(2) „ende iok en weet ook niet, waer ick geweest ben-en wete niet."

Deze woorden ontbreken in B. Suso heeft ze.
(3) „want ik ben vol-brcke." A. dus: „mer ie hebbe soe grote

vruechde bïnen dat ie vreso dat ie se niet en sel könö gedenckö."
Suso = ons MS.

(4) B. „vroude ön wöne." A. alleen „vruechde." Suso heeft dezen
volzin niet.

(5) A. „die alre minste vruechde die in god is die en lievet geen
geljjc bi s werelt vruechde al waer si oee te samë." B. heeft hier met
andere woorden denzelfden zin als ons MS. Aan het slot bijkans
ontbreekt echter een woord , en daardoor is de laatste toevoeging in
B. duister.

(6) B. „mi wondert vor alle wond'." Suso „mich wundert aus-
dermaszen."

(7) „Ach-berst" in A. niet. Suso wél.
(8) „spreken" ontbreekt in B. A. heeft het. Suso „denn ich kann

davon weder reden noch schreiben."

V. F. XV. 25
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spronck gesien, ende en laet het u niet vremt duncken, (1)
dat ghy het noch uyt spreken, noch verstaen, noch begry-
pen en kunt: dan soo het mogeliok waere, dat een Mensch
aller menschen sin en vernuft hadde, (2) soo en soude hy noch-
tans in eygener cracht dat alderminste van 't geene ghy gesien
hebt, niet konncn begrypen: (3j daerom en neemt u syner
niet aen, want het overtrefft alle menschelicke vernuft ende
verstandt. (4) Ende doen ghy dat sagest, doen ontvielen
u alle Creaturen, (5) en de Schepper aller dinghen (G)
wirden u tot een hruydegom (7) gegeven, en ghy syt in
die waerdige (8) Schoole geweest, daer de H. Geest Schoolmee-
ster is. Ende als uwe Siele in die hooge (9) Schoole qvam,
soo sach sy die hooge Schoole (10) vol brieven die (10) vol
wares licht en onderscheits waren. Ende wanneer uwe Siel
dat gewaer wirde, soo was Sy soo boven maete seer ver-

(1) B. „on wondert di dit gar sere dat du dit niet gheworden on
niachst noch verstaen noch beghripë." A. mist „ende en laet-kunt."
Suso = ons MS.

(2) B. het ft hier nog „die ij e op aertrike quame of fjmer comö
selle.'1 A. ook. Suso „die je auf erdreieh kamen."

(3) B. heeft hier nog eens „hoves gesien." Zeker een fout. Suso
== ons MS.

(4) B. „alle menscelike sinne." A. „allen sinnë en verstandenissc."
Suso TTT̂  ons MS.

(5) B. „alle gescapen dinc ün die seepper wert dinc." De betee-
kenis dezer laatste woorden in B. zal zijn „en de Schepper werd u
tot voorwerp uwer liefde."' Suso = B., behalve de laatste woorden.

((>) „aller dinghen" in B. en A. niet.
(7) B. „voeremake" = vermaak. A. heeft „tot enö mael." Suso

„zn einem Gemahl."
(8) A. „heilige.'' Suso = ons MS.
(9) „hooge" A. niet. Suso wél.
(10) B. nog „al." A. „alsoe vol vrueehden en gewaeriehs lichts

en ondersceits." Van brieven is in A. geen sprake. Bij SCHMIDT ,
S. 127 , echter wel. Suso — B.
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heugt, en wircle soo dorstig, (i) dat sy van vreugde uyt
haer selven onder dese Brieven henen spronck, (2) en keerde
sich soo lang om en om, (3) tot dat sy met waeren licht
vervult wirde, en waeren onderscheit verkreeg. Ende in
dese hoogwaerdige Sohoole is u van den oppersten School-
meester dyner Siele soo overvloedig veel liefdens geschonc-
ken, (-4) dat het in dyn lichaem ende uytterlick mensch
overliep. M. Alderliefste Heer, Ick moet u seggen, dat
soo haest (5) ick in den Oorspronck quam, (6) dat ick in myn
siele soo een onuytsprekelick niew en wonderbaerlicke liefde
ontfinck, (7) dat ick gern alle pyn, die alle sielen in het
Yaegevier te lyden hebben, (8) op my soude genomen heb-
ben, (9) dat ick hun daervan verlossen mocht, soo seer
groot was myn ontferminge over haer (10) Ende ick ontfinck(l 1)
in myne Natur een soo groote liefde, als synde overnatur-
lick, (12) dat u lyden my soo seer ter herte ginck, en u

(1) B. „alsoe onsprekelike gruttich." Suso „so eingriffig.1' A. niet.
(2) „dat-spronck." A. „ën spranc va h'a selve." Suso = ons MS.
(3) A. „ën wandelde alsoe om ën om."
(4) B. „doe dine ziele in die ghew'dighe hoghe scole quâ doe nam

si de ghew'dighe scoelmeijster ën sceijnkede hor ën v'volde (Vervulde)
si as zeer vol mit overswenkeliker groter onsprekeliker mïnen, dat
die mïne oüvloijt in dinë wtweijndighë mësche.'' A. heeft dus: „Doe
die siel in d' waerd' hoger-scolô qua du naëse die waerde scoelmeijster
on scenkede haer En vervoldese mit alsoe groter mïnë dat die nu
ou'vloijde in dê wtwëdigê mësch." Suso — ons MS., zonder „in
dijn lichaem."

(5) B. „balde.1' A. „alsoe vaeringe als ie." Suso = B.
(6) B. „sach." A. ook. Suso = ons MS.
(7) A. „doe bekëde ie ï mïjre sielen sulke mînc." Suso = ons MS.
(8) A. „hebben geleden en noch lidö." Suso slechts „leiden."
(9j A. „hadda geleden."
(10) „soo-haer" A. niet. Susn wél.
(11) A. „vant." Suso „empfand."
(12) „als sijnde ovcrnaturlick" A. niet. Suso wél.
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doot my soo onuytsprekelick lief was, dat myn Siele (1)
dorstende wirdt nae liet grootste lydeii en het alderver-
smaedelickste (2) doot, die men bedencken mocht; ende in
haer ontstondt oock een geweldig heftig begeerte daernae,
en dat ter eere ende om de waerdigheit dynes doots
wille. (3) Ende myn natúr kreeg een verlangen om voor
alle sondaren en voor alle menschen die op aerden syn, te
mogen lyden, soo liet dyne wille ware. (4) Gf. "Weet dat
geen mensch oyt in hem sulcke hooge en goddelicke liefde
heeft bevonden, hy en hebbe dan desen graed bereyckt.
M. AYaer het dyne wille, soo soude ick my gern in die
eewige helle begeven, dy (5) ter eere, op dat alle men-
schen erkennen mochten 't geene ghy my ellendige Creatur
uyt dyne grondelose barmliertigheit hebt sien laten. Gr.
Weet, dat soo de menschen, die tegenwoordig leven , sich
van haer eygen wille ontledigen wilde, en sich manlick op

(1) „mijn siele." A. „mi."
(2) A. „scandelieste." Suso „schamlichsten."
(3) „ende in-wille." A. „Daer wan mij siel een quelende iâmer nae

dinë doot te eren en te weerdicheit." Suso meer = A.
(4) „Ende mijn natur-ware" A. niet. Suso wél. B. heeft hier,

op het einde van pag. 73, in overeenstemming met Suso , deze woor-
den : „üe antwt wisse dastu dese ousweakelike mïne hevest ghehaelt
in d' hogher waerrigher scolen des heijlighen gheest. D' m Hstze
lief mocht ie alle dat liden allene gheleden hebben dat alle m. te lidö
hebben die te lieve ën te love dat hadde mi ene grote vroude ghe-
weest. De antwt wisse" , - en dan vindt men het in ons MS. volgende ,
met uitzondering der woorden „geen mensch oijt", bij B. op pag. 7<>.

Er is toch in B., op eene of andere wijze, misschien door het op
nieuw innaaien van het oude MS., eene verwisseling van pagina's
ontstaan, zoodat daarin op pag. 73 volgen moet pag. 76; op pag. 7(>
pag. 74 en 75 ; op pag. 75 pag. 78 en 79, en eindelijk op pag. 79
pag. 77. Ook komt het mij voor, dat de pagina's 72, 73 en 74 in
B. met een andere hand, of misschien zelfs met andere handen, ge-
schreven zijn.

(5) B. nog „di te lieve." Suso niet. A. heeft dezen volzin niet.
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dese 9 hooge Steenbergen wagen ende alsoo Godt volgen ,
dat se Godt sonder twyffel voort soudo voeren, ende se
helpen, gelyok liy u geholpen heeft. M. Alderliefste Heer,
ick en ken geen mensch, dien ick sulcks úyt gront mynes
herten niet soo wel als myn eygen selfs soude toe wenschcn.
My wondert, dat ick soo groote vreugd in my bevinde. (1)
Gr. En verlaet u niet soo veel op dese groote gave; want
als het Godt tydt dunckt, soo ontneemt hy se u weer alle,
en laet dy soo arm en onwetende, als of ghy noyt iets van
Godt geweten haddet. (2) M. Alderliefste Heer, en neemt
my niet qvalick, dat ick u seggen sal. Ghy syt my soo
inniglick lief, dat het met my soo gelegen is, dat ghy met
alle gewelt my niet doen en kunt, dat my leedt sy; (3)
want alles wat ghy doen meugt, (4) dat moet my wel-
gevallen , (5) van wegen die groote liefde die ick u toe
drage. Oock en soude ick anders niet willen wenschen ,
wanneer ick wenschen mochte: want alles wat ghy doet is
boven maete goet: het sy ghy my iets gevest, ofte afne-
mest, het geit my alle gelycke veel. (6) G. Siet toe, dat het

(1) B. „mi wondert dat ie so grote onspreelike vroude en mine
hebbe ën wond' in mi vinde." SCHMIDT „mich het gros wnder das
ich so grose wnderliche unspreehliehe frelliehe wnder in mir befindc."
A. ,,mi wondt dat ie ije soe grote mine en vruechde ï mi vant en
vîjdc." Suso = ons MS.

(2) B. „as of du nic niet van gode en ghelud hest." A. „en laet
di soe arm als tu voer waerste", zonder meer. Suso verschilt van allen.

(3) „dat het-sij'' A. niet. Suso wél.
(4) B. „dat du doest of ghedoen moghest." A. „al dattu doeste."

Suso = ons MS.
(5) B. „dat bevalt mi as recht minetlike wale." A. „dat bevalt

mi soe minlike." Suso „das musz mir zumal wohlgefallen."
((>) B. „ën had ie alre möschen ghewalt ie en cunde niet beters

woschë id is altemale goet ghevestu mi dat is mi lief nijms du mi
dat is mi te male lief." A. heeft „Oock-mochte" niet, en verder „het
is altemacl goet, geefstu mi dat is mi lief ôn neemstu mi ijet het is
mi te mael lief." Suso = B.
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met u niet en gae, als met Petrus, die sich oock veel aen-
rneete, (1) maer doen het an de noot qvam, doen sonckt hem
al syn moet. (2) M. Alderliefste Heer, ick bevele my dyne
goetheid ende barmliertigheit. (3)

Verder Bericht van
die, die op den 9

Steenberg woonen. (4)

(x. Nu siet eens neorwarts onder alle de Steenbergen,
en onder dat Net, (5) dat over de gantsche (6) werelt geto-
gen is. Ende de Mensch sloech syn ooghen ncervvarts
en (7) sach twee Menschen onder dat Net wandelende,
waervan de eene Schoon ende Haer was, als een Engel
aen te sien ; (8) de ander sacher seer swart en doncker uyt, (9)
gelyck als een Duyvel (10) aen te sien; alleen dat hy eenes
menschen gestalte hadt. (11) M. Alderliefste Heer, wat syn
dit voor twee Menschen? Gr. Weet, dat deze Mensch die

(1) B. „die hadde ooc grote v'weghenheit.'' A. „die hadde he groet
v'metë." Suso -=z B.

(2) B. „doe v'voer sine v'moghöheit.1' A. „doe v'ginc hë sijn
v'metë." Suso = B.

(3) Deze volzin ontbreekt in B. en A. Suso heeft dien, maar
korter dan ons MS.

(4) Dit opschrift ontbreekt in B. en A. en bij Suso.
(5) A. „over desen velde over dat nette." Suso = A. , met bij-

voeging van „alk" bij Felsen en welt.
(6) „gantsche" A. niet. Suso „alle."
(?) „sloech-en" A. niet. Suso = A.
(8) „aen te sien" A. niet. Suso wél.
(9) „sacher uit" A. niet. Suso wél.
(10) B. „viant" , en heeft overigens in dezen geheelen volzin de-

zelfde zaken met meer woorden. A. hoeft ook „die viant", maar „aen
te sien" niet. Suso — B.

(11) „nlleen-hadt" A. niet. Suso wél.
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onder dat Net gaet, en soo swart als een Duyvol is, (1)
dat dio eertydts syn wooningh met dese op den 9 Steenberg
gehadt heeft, (2) maer hy isser als Lucifer van afgestoot
geweest: want hy begost een welgevallen aen sicli selfs to
nemen: en hy hadde veele rede met de luyden: en uyt
welbevallentheit van dien woude hy uyt hem selfs iet syn: (3)
maer nu isset een van de alderschandelickste menschen die
op aerde mach leven: want syn leere is valsch, en hy is
meer te vlieden dan alle boose geesten, die der syn mogen: (4)
En hy sacher soo veel die desen Mensch volgden, en onder
het Net sweefden, dat het hem seer jammerde. (5) In de
gantsche Ohristenheit en syn geen schadolicker menschen
als dese. (6) M. Hoe sal men dese valsche menschen er-
kennen? Gr. Sy leeren eenen subtile (7) sachte wech, tot
dewelcke de mensch (8) van nature in descr boose tydt

(1) A. alleen „soe swart." Suso = ons MS.
(2_) "Wat hier in ons MS. volgt leest men in B. op pag. 74 en 75 ,

met uitzondering van den eersten regel op pag. 74 Deze regel behoort
nog onder aan pag. 73 , en voegt pag. 73 en 76 aan een , gelijk het
in ons MS. gevonden wordt. Dit verschijnsel zoude ons doen vermoe-
den , dat B. altijd het aangewezen hiaat heeft gehad , of dat de her-
steller van het defecte MS. al zeer wonderlijk is te werk gegaan, door
bijeen te voegen wat volstrekt geen zin of slot heeft. De verschillende
hand in het MS. wijst wel op een hersteller. En is dan de verwar-
ring der pagina's ook voor zijne rekening ?

(3) A. „ön hi hadde veel redens mit dien ludë optie velde hangc
on woudc wat sij van hë selve." Suso verschilt hier van allen.

(4) A. „en hi is mittë wille als die bose gecstë moge sijn." Suso
meer = ons MS. en B.

(5) B. „En deser m sach ie also veel de hoor wennighe hadden
onder den game dat hi iâiner daer au sach." A. heeft dezen volzin
niet. Suso = B.

((i) B. „ön dit siin die scadeliesten m. die in der kerstenheijt siin."
A. heeft ook dezen zin niet. Suso = B.

(7) B. „behenden." A. „behendige." Suso = B.
(8) B. alleen „de nature." A. ook.
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scer (1) geneigt is. M. Liefste Heer, wie is die ander (2)
Mensch, die soo Klaer Schynende is onder dat Kot? G.
Weet, dat dese Mensch oock in syn Oorspronck gesion
heeft, ende dat hy in het geselschap van dese lieve men-
schen gowoont heeft, (3) en dat hy uyt grooter liefde ende
ontfermhertigheit over syne naeste tot de arme sondaren
onder dat Net is geloopen, of hy mogelick met Godes hulpe
iomandt mocht bekeren, en uyt syn sonden verlossen. (4)
Dese Mensch siet seer verre en erkent, hoe jammerlick
dat de arme Christen in groote sorge en angste onder dat
Net leggen, en soude gern eenen licliaemelicke doot uyt-
staen, dat hy alleen eenige uyt haere sonden mochte hel-
pen ; (5) want die strenge (6) oordeel Godes die nae desen
tydt te verwachten is, (7) is hem niet onbekent. M. Al-
derliefste lieer, synder oock (8) veel van dese verlichte (9)
menschen in do Christenheit? G. ghy sult weten, datter
soo wynig van dese menschen syn, dat ghy niet lyden en

(1) B. „sondcrlinghe in deser tiit." A. ook.
(2) „ander" in A. en B. niet.
(3) B. „in der gheselseap heeft gheweest, die hier wooncn" , en

heeft den volzin overigens anders om. A. ook. Suso = ons MS.
(4) B. „en van groter mïnen ende ontfermieheden so is hi van nu-

fien siirts naesten hier af ghelopen onder dat garn totten armen son-
daren of hi daer enich bekeren mochte mit goods hulpe dat hi lm daer
wt helpe." A. gelijk B. , met uitzondering van de cursief gedrukte
woorden. Suso korter , maar meest = B.

(5) „Dese mensth-helpcn" A. niet. Suso wél.
(6) B. „dat strenghe gruwelike ordcl goods." A. heeft het woord

Godes of goods niel. Suso „denn er erkennt wolil die strengen urthcile
Gottcs nach dieser zeit."

(7) „te verwachten is" in B. niet. A. heeft „die te verwachten is"
ook niet. Suso alsboven.

(8) A. „ijet." Suso „icht."
(9) „verlichte'' A. niet. Suso „lcuchtenden."
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soudt konnen het te sien. (1) M. Hebben dese Menschen
oook eenige vreese ? (2) Gf. J a , sy hebben vreese, maer
anders niet, dan dat sy vreesen, dat sy heuren Grodt en-
de Heer te wynig doen, (3) en syn Exempel niet nae en
volgen, als sy wel gern souden; en hoe klein dese vreese
sy, noch laetse Godt eenen kleinen wyl daerinne. (-4)
Sy vreesen noch vaegevier noch helle; noch leven noch
sterven; noch duyvel noch menschen: (5) want hun is alle
vreese (6) afgevallen, uytgenomen alleenlick eenen kinde-
licke vreese, (6) die moeten sy altemets (7) hebben tot
haere einde toe. (8) M. Hebben dese menschen oock (9)
noch te lyden? Gf. Ja , sy hebben noch te lyden, ende en
begeren oock anders niet als den waerachtigen evenbeelt
Christi totter doot toe, nae te volgen: (10) en dat meeste
lyden, dat sy hebben, is, dat sy wel sien, (11) hoe sorg-
lick dat het staet met de Christenheit; en met derselven
hebben sy een inniglick medelyden: Ende syn soo hooch

(1) lî. „dat du so oevel soudes moghe liten of du so saghest."
A. „dattu dat qualic soutste moge lidö dattu dat saechste." Suso
meer = B.

(2) B. „noch vrese.1' A. ook.
(3) B. „zo cleijne dunct." A. „dan si haren god hare heer niet en

v'toernen." Suso „zu klein thun."
(4) A. „soe en late si god geen tijt dasr in." Suso = ons MS.
(5) Deze uitdrukkingen in B. in eene andere orde. A. heeft „noch

duijvel noch menschen" niet, en het overige ook in eene andere orde
dan ons MS. Suso — B.

(6) B. „sorghe." A. „vrese." Het tweede „"vrecse" is in A. niet.
Suso „furchf tweemaal.

(7) B. „te someghen tiden."
(8) „uijtgenomen-toe" A. niet. Suso wél.
(9) „oock" in B. en A. niet.
(10) „Ja-volgen" A. niet. Suso wél.
(11) B. „bekönë." A. ook.

V. F. XV. 26
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verlicht, dat (1) sy wel sien konnen, wat het is, daer alle
menschen door verhindert worden, (2) dat sy niet verder
tot haeren oorspronck en komen. Ende wanneer dese edele
ende verlichte menschen sien, (3) hoe dese gevangene en
klevende menschen met hun eĵ gen wille (4) en met andere
lastren (5) besmet en bestrickt syn, (6) soo hebben sy
medelyden met hun, (7) en dat Cruys dragen sy Christo
haeren hooft (8) tot in haer doot toe nae. M. Alderliefste
Heer, syn dese menschen oock versekert van 't eewig leven ?
Gr. Sy hebben haer selven verloochent (9) en syn met Godt
eens geworden: waer soude dan Godt met syne Vrinden (10)
heen ? Soude hy dieselve den Vyandt bevelen, (11) dat en
betaemt hem niet; (12) wanneer dese menschen sterven, soo
varen sy stracks in dat selfde ooghenblick (13) uyt deser
tydt in dat eewige leven. Dese edele verlichte menschen

(1) „en met-dat" A. niet, en heeft hier alleen „ën." Suso wél.
(2) B. „dat si wel zien van allen w' si an hanghende siin dat"

enz. A. „en si sien wel dat die ludë hangëde sij en dat si niet voert
en gaë tot hare oersprone." Suso = B.

(3) B. „bekene ën sien." Susö „sehen."
(4) B. „wisen."
(5) B. „zake."
((>) „besmet en bestriekt sijn" ontbreekt in B. Suso „behaftet

sind." De woorden „Ende wanneer-sijn" heeft A. niet.
(7) „soo-hun." A. „ën hiermede hebbë si een medelidc."
(8) „haeren hooft" A. niet. Saso wél.
(9) B. „si siin wt hors zelves wille gheghanghe." A. „si sijn haer

selves wtgegaë."
(10) B. „mit ten sinen." A. ook. Suso = ons MS.
(11) A. „soude dat god sinë viandë bèvelë." Suso „solttc er die

seinen dem Feinde empfehlen."
(12) „dat en betaemt hem niet" ontbreekt in B. en A. Suso „das

geziemte ilim nicht."
(13) B. „wan dese m. sturven so seriden si eens gangis." A. ook,

en heeft alleen voor seriden, strike, Suso = B.
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en kan niemandt dan Grodt alleen met sich selfs (1) ge-
troosten. (2) M. Liefste Heer, wat is de oorsaeck, dat
alle Ordeninge in der Christenheit vergaen is ? Gr. Yoor
desen, doen daer iets groots te doen ofte te verrichten was,
soo vraegde men Grodt en syne (3) Yrinden raedt. Maer
tegenwoordig, wanneer de Cliristcnheit in noot waere, en
dat een van dese edele menschen hun uyt den H. Greest (4)
in geestelicke ofte wereltlicke saeke eenig raedt wilde ge-
ven , men soude se verspotten, en voor dwaese houden.
Maer weet, dat wanneer een van dese menschen die gant-
sche Christenheit bevolen waere, hy soude se veel beter in
aller ordeninge regeeren, (5) als iemandt anders: ende het
waer hem oock veel lichter te cloen, want de H. Geest is
in hem; maar sy souden verdruckt en verspot worden. (6)
Maer dat aen een kant gestelt, (7) segt my: Heb dy wel
verstaen, wat Grodt gemeent heeft met dien onmetelicken
hoogen (8) Berg, die hy u eerst heeft laten sien, op de
welcke soo veel Vische waren, en daer de Yischen van de
Berg af over de Steenbergen vielen; en doen sy onder
qvamen, hoe sy door alle wateren en door de gantsche

(1) A. „dan god selve alleen."

(2) Van hier af heeft A. een vrij groot deel niet.

(3) B. heeft hier nog op den kant geschreven „grote." Suso niet,
en verschilt voorts hier van B. en ons MS. , niet in beteekenis, maar
wel in uitdrukking in dezen en den volgenden volzin.

(4) „Geest" in B. niet. Suso wél.

(5) „regeeren" in B. „gherechtë." Suso „ausrichten."

((5) B. „nochtâ verdráft (of verdrúst) man si ën beniit si ën be-
spottet si." Suso „dennoch verdriickt man sie , und vernichtet sie ,
und verspottet sie."

(7) B. „De antw't begheve wi dese rede." Suso „Lassen wir mm
diese rede fallen."

(8) B. „een also hoech sewechtich gheberghc.'' Suso „ein so ho-
hes Gebirar."
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werelt swommen, en (1) hoe daer eenige (2) onderwegen
van gevangen wirde, en als (3) sy de werelt door swom-
men , (4) hoe sy weder omkeerden, ende weder tot den
eersten Berg quamen, daer vielen sy weder af en ette-
licke van hun vielen doot. Ghy saeget oock, dat sy dat
soo dickwils en soo menigmael hervattede, eer dat sy
boven die hooge Steen-bergen qvamen. (5) Hebt ghy dit alles
wel verstaen, wat Godt daer mee meent ? M. Ja liefste
Heer, ick verstae wel dat dit alles iets beduyt. Ach al-
derliefste Heer, ontfermt u over die arme (G) Christenheit,
dat het u wille waere, soo soude ick gern met dyner hulpe
myn herte om haerentwille in 4000 stucken laten spatten,
om dyner liefde wille. G. Wat soude dat helpen, Sy en
achten al dat niet. Godt heeft se goedertierentlick vermaent
met groote sterfte, en te vooren met menigerley teekenen,
nu met goetheyt, alsdan met straf heyt: (7) maer het en helpt
alles niet: Sy en achten de edele Vrinden Godts (8) niet,
dat en wil Godt niet langer lyden, en sy sullen noch iet

(1) Het hier volgende vindt men , hoewel in het begin een weinig
breedsprakiger, in B. op pag. 78 en 79.

(2) B. „veel horre."
(3) B. „hoe."
(4) B. „öme liepë."
(5) „daer vielen-steenbergen qvamen." B. heeft hier meer , aldus:

„hoe weinich der vissehe do worden was en hoe si doch die zelve zee ën
dat zelve gheeberghe op clummë ou' die hoghe velze. Do dat vallede
waf int gheghe hun her af viel ën as dicke as deze vissehe bovë an dat
gheberghe quamë so vielë si alle her wed' af ën viel hor een deel te
dode du saghestu dat si dit as dicke ën as veel ilrevë eer si où die
hoghe velze qmen dat hor gar to male weinich w't die bovë op de
berch quamen." Suso heeft dit ook , alleen de cursief gedrukte woor-
den wat verkort.

(<>) „arme" niet in B. Suso wél.
(7) B. „nu mit lieve nu mit leijde."
(8) Suso „der edlen Gottcsfurcht."
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anders vernemen en ervaren : (1) want in veel 100 jaoren en
hebben sy soo boos niet (2) geweest als sy rechtevoort (3) syn.
Sy gaen om als die verdwaelde dieren, (4) ende en willen
oook Grodes Vrinden niet gelooven. Godt heeft beyde int
Oude en int Nieuwe Testament syn besondere Vrinden syn
verborgene geheimenisse geopenbaert; ende dat doet hy
nu noch, soo wel als in voortyde, en kan het nu oock soo
wel doen, als voor desen: (p) die het niet gelooven en
wil, diens val vanght alrede hier aen, en sal eewiglick
duren. M. Ach alderliefste Heer, wat is dit een schricke-
licke rede voor alle menschen, (6) die gern aen vangen
souden haer leven te beteren, ende en konnen evenwel
dyne Vrinden geen groot geloove geven, want sy en ver-
staen dese rede niet. Gr. Hoe souden sy die Vrinden Godes
konnen verstaen, aengesien sy heur leven soo ongelyck
syn. Sy seggen, dat syse niet en kennen: (7) maer sy
en syn niet waerdigh dat sy heur kennisse genieten, en dat
om dat sy niet bereyt en syn hun nae te volgen. "Weet, dat
het die menschen , die een goet leven willen aenvangen, seer
nuttelick waere, (8) dat sy eenen Vrindt Godes opsochten

(1) B. „en si w'de een and' wel v' eijsthen." Suso „und sie sol-
len ein anderes empfinden."

(2) Ons MS. heeft hier tweemaal niet.
(3) B. „nu."
(4) B. „v'errede scaep.1' Suso „verirrte schafe."
(5) „ende-als voor desen." B. heeft hier alleen „ën dat doet hi

nu as wel as ije." Suso „und das thut er noch so wohl als je, ver-
mag es auch so wohl als je."

(6) B. „alle for (of fur) levenden m. die" enz. Suso „allon anfa-
henden menschen." .

(7) B. „si spreke si en bekënë hor niet ën si spreke si en siens
niet w'dich dat si si bekene , want si en siin niet bereit hun te volghë."

(8) A. begint hier weer , en wel dus : „Dnselste wetö dat alle aen-
nemöde mësehë orber waer." Suso „wisse , das es anfahenden menschen
gar niitz wäre."
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en denselven volgden, sich hem als aen Gfodes plaets
overgaven, (1) oock met hem alleen gespraeck Melden,
en sich al syn beste voor de gevainsde (2) verhoede, die
reclitevoort heen ende weer loopen, met listige subtile
woorden, die men nu ter tydt veel liever als de waerheyt
der H. Schrift is hoorende. Het waere alle eenvoudige
menschen hooch van noode, dat sy onder het Cruys Christi
de vlucht namen, (3) ende sich voor dese valsche Gremein-
schap (4) en haere rede verhoede. M. Alderliefste Heer,
my dunckt, dat wanneer een eenvoudigh mensch sich gants-
lick en standtvastelick tot dy keerde, (5) en sich bereit
stelde u alleen te leven en alle Creaturen oorlof te
geven, dat ghy hem haest (6) te hulpe soudet komen,
en dyne genade ende groote goetheyt mede deelen. (7)
Gf. Grodt soude bereit syn soo wel te vooren syn genade
mee te deelen, wanneer hy een bereit Vat ende Kruycke

(1) B. „en dien to hinghe en he te volghe en he dien lietc in god."
A. „dat si enê vrient gods sochtë die si raets vraechdè ën volchdë lie
in d' stat gods." Suso = ons MS.

(2) B. „phariseen die nu acht' weghe lopë mit veel behenden wor-
den die më nu een deel me(r) hoert dan die lut' wheit uter scrifte."
A. „fariseen die nu after lande lopë mit veel behendiger woerdë diemö
nu eens deels meer hoert dan die rechte waerheit." Suso = B. ,
maar voor Phariseen Gleisznern, en lut niet.

(3) A. „volgedë." Suso = ons MS.
(4) B. „pliarisehike gheselscap." A. „geselscap d' fariseen." Suso

„vor der falschen Gesellschaft."
(5) B. „die enë gansen stade to keer hadde di te leven allcine ën

alle" enz. A. „die enë gansen toekeer hadde di alleen te love ön
alle" enz. Suso = B.

(6) B. „scire." A. „scier." Suso „balû.."'
(7) B. „én latö hê dine ghenade ën dine heimelicht bevinden."

A. „ên laetse scier dij genade î heimelicheit vîjde." Suso „und ihm
deine Gnade geben."



DEN OORSPRONCK. 259

vonde, die syner ontfancklick waere. (1) Die Menschen
die rechtevoort leven, soecken alleen het heure, en hebben
alleen de gaven Gfodes lief, (2) daerom ontfangen sy soo
wynig sonderlinge genade; want sy en syn heurder niet
ontfancklick: want sy en keeren sich niet in met een kloocke
en mannelicke gemoet, ende en onderwerpen sich niet met
eenen rechten ootmoedigen overgift: maer soo daer een
sulcke mensch gevonden wirde, (3) daer soude Grodt nu
bereider syn groote dinghen te wercken, (4) als hy noyt
voor desen geweest is. (5) M. Alderliefste Heer, datter
veel van sulcke menschen waeren, die sich alsoo hielden, (6)
soo soude ick hoopen, dat ghy u over de (7) Christenheit
ontfermen soudt. (8) Gr. Gfodt en heeft sich in 100 Jaeren
herwarts soo seer niet ontfermt, als even nu ter tydt; in
welcker hy seer veel verdraegt, verschoont, waerschouwt
ende verwacht van dach tot dach. (9) Want de Yader heft

(1) B. „god is as bereit as hi ije wr en as milde grote gave en
goet te ghevê hün (of him) die bereijt was diese ontfanclic waren."
A. „god is soe bereit als hi ije gewas also milde gave te geve hë dies
begeert ën ontfanekelic waer." Suso verschilt van allen.

(2) B. „die m. die nu siin die meijnë alle dat hor ende mïnë gave,
dien en w't god bevindelike ghenade niet." De zin is in B. , dunkt
mij , „zij zoeken zich zelven, beminnen de gave , als gave, zonder meer,
en daarom hebben zij niet de ervaring van Gotls genade." A. heeft
„die ludë die nu sijn die mînen alle gave d' werelt dien en wort gods
bevïjdelike gave niet ën oec en sij si dier niet ontfaekelie." Suso = B.

(3) B. „waer alds ghedaen m. ware in den ware god bereijt" enz.
A. „waer alds danige mësche waer." Suso = B.

(4) B. nog „in des' sorghclik' tiit." A. ook „in deser tijt." Suso
„nun."

(5) B. „dan hi ije wart." A. „als hi ije gewrochte." Suso = B.
(6) A. „die dit dedë."
(7) A. „alle die." Suso niet.
(8) Van hier heeft A. het volgende weer niet. Suso wél.
(9) B. „ën beit ën wed' beit."
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voorlangs de werelt willen laten onder gaen op ettelicke
menschen nae: Maer de Soon isser tuschen gekomen, (1)
en heeft de Vader gebeden, dat hy noch wat wachte en
de saeke noch wat opschuyve. (2) M. Ach liefste Heer,
gedenekt aen dyne groote smerten en bitteren doot,
en aen alle dyn ellendig lyden; ende ontfermt u over de
Christenheit, en geeft hun noch verder tydt .(3) tot dat
sy sich beteren. En kundt ghy, alderliefste Heer, geen
wech ofte wyse vinden, die daer toe dienen mocht, dat sy
weder in een beter Ordening qvaeme, en u meer voor
ooghen (4) hadden? Gr. (5) Wat soude Gfodt doch (6)
doen? ghy siet wel, (7) dat het doch alles niet en helpt,
wat Godt doet: Sy leven heel verkeert en godlooslick, (8)
en veel leven sonder eenige vreese Godes, en dat en wil
Godt de Vader geensins langer lyden. M. liefste Heer,
ontfermt u over haer. Gr. hoe soude sich ontfermen? sy
syn soo verre te rugge getreden, dat het de gerechtigheit (9)
niet langer lyden en kan. (10) Derhalven, wanneer de tydt

(1) B. „mer die zone und' ghinc dat."
(2) B. „op sloeghe."
(3) B. „en tuet noch vort (en doe hot noch verder ?) Suso „und

zeuch es fürbasz."
(4) Wat hier volgt staat in B. op pag. 71.
(5) Hier begint A. weer dus: „Die h'e antwoerde wat liê god ge-

biet ên waerscuwet het en baet nz du sieste wel si leve" enz.
(6) B. „mit hün."
(7) B. heeft hier de overvloedige woorden nog, „wat god mit hun

doen, du siest doch wale wat god mit hun doet dat" enz. Zeker
heeft de schrijver van B. zich hier vergist.

{8) Suso verschilt van allen. B. „as gar valschelike ën smadelike
ane alle gods vrese, des en wil de vader gTiene wiis niet langh' liden."
A. „si leve vleischelic sond' gods vrese dit en wil die vad' in geenre
wijs lag' doge."

(9) B. „gods."
„M. liefste Heer-kan" A. niet.
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gekomen sal syn, soo sal dyn bidden en het bidden aller
Vrinden Gfodes (1) ophouden, en die barmhertighéit Godes
sal stil staen, tot dat Gfodt de Vraeke sal hebbe laten
nemen over al het oneer, en al die versmaetheit die men
tot nu toe -aen syn eenig gebooren Soon bewesen heeft,
en noch tot op huyden in desen gevaerlicken tydt bewyst. (2)
M. Ach alderliefste van herten beminde lief, nu en weet
iok niet, wat ick meer seggen sal; dan dat ghy nae dyne
grondeloose barmhertighéit met hun handelen wilst. (3) Ey
myn alderliefste Heer, houdt my ten goede (4) noch een
vraege en dan niet meer. Hebben die menschen, die daer
waerdigh bevonden (5) worden om in haere oorspronck to
sien, oock in deser tydt een volkomme vreugd daervan?
G. Ick segget u , sy hebben daer een soo groote vreugde
van, dat het heel onuytspreckelick en onbegrypelick is: (6)
maer nochtans soo ia dese volheit van tydelicke Saligheit
soo wynig te vergelycken met die vreugd der eeuwiger

(1) B. „so is diin bede en alre in. bede wt." A. „soe is dij bede
wt ën alre mëschë bode." Suso = B.

(2) B. „en dâ inoet oec die ontfînicheit swighö ën moet latö den
vad' sinen eengheboren soen wrekë alle die vuro die him v'boden is,
on him gboden w't ï deser sorghelike tiden." A. „en dan moet die
ontfcrh'tieheit swigê ën moet late wrekó die vad' sinë cögtborë soô."
Suso = B., maai- unehre voor vure."

(3) „handelen wilst" ontbreekt in B. A. „lieve h'e nu en weet ie
nz wat ie spreke mach dan du mit dijnre grondiger ontfermicheit mit
hë doeste." Suso — A.

(4) B. „orlove mi." A. „oerloft mi."

(5) B. heeft „bevonden" niet. A. ook niet.

((J) A. „dat si te maal onbegripelic is." Suso slechts „unaus-
spreehlich."

V. F. XV. 27
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Saligheit, als de tydt tegens die eewigheit. (1) Siet ick
sogget u, ghy moet een inwendig verborgen Cruys dragen
tot dyn doot toe, en dat sal u leste syn; want ick niet
meer in deser tydt (2) met u reden en wil. M. Alderliefste
Heer, dyne wille geschiede, Ick ben gewillig dyn Exempel,
soo verre het my (3) mogelick tot in myn doot toe nae
te volgen.

Doon dit Bocck nu gants (4) uytgcsclireven was , doen
nam Gfodt weder van desen Menscli alle lustige gaven, en
liet hem soo arm, als of hy noyt iets van Gfodt ontfangen
hadde: (5) en verhengede (6) noch daeren boven over
hem die allergrootste aenvechtingen, (7) die boven allo
mensclilicke sinnen waren. (8) En dese Mensch (9) leeft
noch ende meent, dat hy tot in syn doot toe soodanige
aenvechtingen (10) sal moeten hebben, ende en begeert oock
anders niet. (11)

(1) B. „nochtan is id as ongheliio der volre vromlc der weselik
zalicheit as tiid ën cwicheit." A. „nochtiï soe is si so ongclijc d' volre
vroechdö d' wesclikcr salich als tijt en ewicheit is." Suso „donnoch
ist diese Freude , der owigen seligkeit so unsäglich ungleich , als die
zeit der ewigkeit."

(2) B. „to desen male." A. „tot desë mael." Suso „nun.'!

(3) B. „ie arme v'mach." A. „als ie mach." Suso = B.

(4) „nu gants" A. niet. Suso „zumal."

(5) B. „as of hi nie niet van gode bevondü en hadde." A. „of In
niets mets te godc bevondö en hadde.'' Suso B.

(6) B. „gaf." A. ook. Suso = B.

(7) B. „becoringhe." A. „becoeringe."

(8) B. „treffent." A. „gïgë." Suso = ons MS.

(9) B. „hi." A. ook. Suso = ons MS.

(10) B. „se." A. ook. Suso = B.

(11) B. nog „dan lidens." A. ook „da lidö." Suso _ = B.
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DIT BOECK IS BEGONNEN beschreven to werden in
do Vasten int Jaer nae Christi geboorte 1352. (i) Niomant
en (2) vrage, door wien Godt dit Boeck heeft geschreven;
want deselve Mensch vertrout Godes goedighoit, dat het by
syn leven niemandt bekent en sal worden. (3)

(4) Die dit Boeck wil lesen, die lese het van voorcn tot
achter toe uyt, dan sal hy het eerst vorstaen; en betert
hy hem dan niet, soo sal Godt eenen eewigen val op
hem laten vallen. Voor die val behoude ons die eewigo
waerheyt,

AMEN.

(1) B. „doe me las va Gods gheborte dusen iaer en vierde half
hondert iaer ön twe iaer." Suso = B. — In ons MS. heeft hier oor-
spronkelijk 1352 gestaan, maar iemand heeft van de 2 een 0 gemaakt,
zeker om het jaartal te doen overeenstemmen met de aanteekening op
pag. 1. A. heeft ,,doe me las van gods becoeringc doe me las in
iaer ons herë dusent drie hondert en LU."

(2) A. nog „darf."
(3) B. heeft hiel' „m'cmer wt comë en sulle, noch niemer ereature

in sulle" en dan "breekt het af. SCH.MIDT heeft hier „befindon sol."
A. „nïjmermeer wtcomc en sal noch creatuer bekent warden ï deser
•bijt." Suso = A.

(4) Dit laatste ontbreekt in B. —• A. heeft het. Suso heeft het
bij het begin des boeks.






