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361Samenvatting

Samenvatting 
schone historie en ewangelien  
Een studie naar de tekst- en overleveringsgeschiedenis
van de Nederlands-Duitse evangeliënharmonie
Het Leven van Jezus/Das Leben Jhesu

Sinds de canonisering van de vier verschillende evangeliën in de tweede eeuw na christus 
tot in onze tijd zijn er talloze evangeliënharmonieën geschreven. Hierin worden de soms 
van elkaar afwijkende vertellingen van de evangelisten tot een samenhangend verhaal over 
het leven van Christus samengevoegd. De tekst die in het middelpunt van dit onderzoek 
staat, is niet alleen één van de oudste volkstalige evangeliënharmonieën; het is ook één 
van de oudste evangeliënteksten in proza überhaupt: de zogenaamde Nederlands-Duitse 
evangeliënharmonie, ook bekend als Het Leven van Jezus oftewel Das Leben Jhesu. Deze 
harmonie is een vertaling van een Latijnse tekst, waarvan de overlevering al in de 6de eeuw, 
met de bekende Codex Fuldensis, begint. De Latijnse harmonie gaat op haar beurt op een 
nog oudere tekst terug, namelijk op het werk van de Syrische apologeet Tatian uit de 2de 
eeuw. Deze harmonie is vooral bekend vanwege de Oudhoogduitse vertaling uit de 9de 
eeuw, de Althochdeutsche Tatian. Minder bekend is echter, en dit komt waarschijnlijk vooral 
door de andere benaming, dat deze Latijnse harmonie omstreeks 1250 in het Zuiden van het 
Nederlandse taalgebied opnieuw werd vertaald. Bovendien verscheen deze oorspronkelijk 
Middelnederlandse harmonievertaling al kort na 1300 in het Duitse Zuidwesten, in het 
Alemannisch gebied. Op dit moment zijn er 25 Nederlandse en Duitse (fragmenten van) 
handschriften uit de periode van het einde van de 13de eeuw tot het derde kwart van de 
15de eeuw bekend, die de volledige harmonietekst, dat wil zeggen het hele leven van Jezus, 
van de annunciatio tot de hemelvaart, omvatten. Daarnaast zijn er zo’n drie dozijn Duitse 
en Nederlandse handschriften met excerpten uit de harmonie bekend, die met name uit de 
2de helft van de 15de en het begin van de 16de eeuw dateren. Deze excerptteksten bevatten 
meestal het lijdensverhaal maar ze verschillen sterk van omvang en inhoud (soms bevatten 
ze het Laatste Avondmaal, soms de hemelvaart etc.).  
 Dit proefschrift draagt de titel schone historie und ewangelien – waarmee naar een 
deel van de onderzoeksresultaten wordt verwezen. De ondertitel – ‘Untersuchungen zur 
Text- und Überlieferungsgeschichte der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie 
Het Leven van Jezus/Das Leben Jhesu’ - verwijst naar de onderzoeksmethode, naar het 
doel en naar het tekstcorpus. Een belangrijke methodologische premisse voor dit type 
onderzoek – dat in de jaren 1970 door de ‘Würzburger Forschungsgruppe’ onder leiding 
van Kurt Ruh werd geformuleerd en gestimuleerd - is het inzicht dat middeleeuwse 
handgeschreven werken geen vaststaande eenheden of ‘auteursmonumenten’ zijn, maar dat 
ze zowel tekstueel als ook materieel (de handschriften) en functioneel aan uiteenlopende 
receptiesituaties werden aangepast. Het doel van deze studie is om aan de ene kant te 
ontdekken welke veranderingen schrijvers, bewerkers en gebruikers in de loop van de 
decennialange overlevering aan de harmonieteksten en handschriften hebben aangebracht, 
en deze vast te leggen. Aan de andere kant gaat het erom, deze tekstuele en materiële 
veranderingen te begrijpen en te verklaren als reacties op, of als een weerspiegeling 
van de zich veranderende lezersbehoeften en zingevingen in wisselende historische 
overleveringscontexten. Naar dergelijke wisselwerkingen is voor de Leven van Jezus-traditie 
in haar geheel en met name ook in diachroon perspectief nog nauwelijks onderzoek 
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gedaan, ook al is er herhaaldelijk op gewezen dat er van deze harmonievertaling drie wel 
zeer uiteenlopende tekstredacties zijn overgeleverd. Voor de methode van dit onderzoek 
betekende dit dat natuurlijk de harmonieteksten zelf moesten worden geanalyseerd, 
maar dat bijvoorbeeld ook de handschriften (het formaat, het schrijfmateriaal, etc.), de 
tekstuele omgeving in verzamelhandschriften en de provenancegegevens moesten worden 
onderzocht. Juist al deze aspecten zouden licht kunnen werpen op de verschillende 
overleveringscontexten waarin de individuele harmonieteksten ‘functioneerden’. 

Hiermee is ook meteen het onderzoekscorpus vastgesteld. Want studies met een 
dergelijke opzet zijn in principe geïnteresseerd in de héle overlevering, in alle bewaarde 
handschriften van één werk. Samen vormen deze immers de basis voor het vergelijkend 
onderzoek, dat vooral bestaat uit het waarnemen en analyseren van veranderingen die in 
de loop van de overlevering op verschillende momenten en plaatsen aan de teksten en 
tekstdragers werden aangebracht. In deze studie is ervoor gekozen om de aandacht vooral 
te vestigen op de handschriften en teksten die de integrale harmonie overleveren, terwijl 
de excerptteksten met het passieverhaal meer in samenvattende zin worden onderzocht. 
Deze keus is vooraleerst gebaseerd op het feit dat er naar deze korte teksten nog weinig 
onderzoek is gedaan – waarmee hier een begin wordt gemaakt. Daarnaast bleek al snel 
dat de evangeliënharmonieën aan de ene kant en de veel kortere excerpten aan de andere 
kant zeer verschillende teksttypes zijn die ook weer zeer uiteenlopende onderzoeksvragen 
opwerpen. Bovendien konden weliswaar talrijke Duits- en Nederlandstalige excerptteksten 
worden geïnventariseerd, maar er zijn niettemin gegronde redenen om aan te nemen dat 
zij toch nog maar een (klein) deel van de daadwerkelijk bewaarde exemplaren uitmaken. 
Zo is uit de beschrijvingen van handschriftencatalogi dikwijls niet af te lezen of bepaalde 
boeken ook excerpten uit het Leven van Jezus bevatten; slechts door autopsie zou dit kunnen 
worden vastgesteld. 
 Dit boek is ingedeeld in vier hoofdstukken, waarbij er bewust voor werd 
gekozen om de handschriften en de harmonieteksten in eerste instantie los van de vraag 
naar de mogelijke historische context te analyseren. Dit wordt pas in het laatste hoofdstuk 
gedaan. De gedachte hierachter is, dat hierdoor zowel tekstuele en materiële varianten (en 
constanten) zo onbevangen mogelijk kunnen worden waargenomen.  

Hoofdstuk 1, ‘Einleitung’ (‘Inleiding’), is een algemeen hoofdstuk waarin op de 
begripsdefinitie ‘evangeliënharmonie’ wordt ingegaan, het Leven van Jezus wordt voorgesteld, 
de stand van het onderzoek wordt geschetst, en waarin tenslotte de onderzoeksmethode 
en – vragen worden geformuleerd. In aansluiting aan het meest recente onderzoek wordt 
beargumenteerd, dat het – vooral gezien de grote hoeveelheid Vita Christi-teksten – zinvol 
is om het begrip evangeliënharmonie uitsluitend voor die teksten te hanteren, die dicht bij 
de evangeliën blijven. Dit formele criterium heeft het voordeel dat het veel ruimte laat voor 
de functionele invullingen die de teksten gehad kunnen hebben. Omgekeerd betekent dit 
echter ook dat wanneer vanuit de functie naar de teksten wordt gekeken, niet uit het oog 
mag worden verloren dat harmonieën slechts één mogelijkheid zijn om de Vita Christi te 
vertellen. Het begrip evangeliënharmonie wordt pas sinds de 16de eeuw gebruikt. Daarom 
wordt de vraag gesteld hoe de volkstalige harmonieteksten zich zelf benoemen (in prologen, 
incipits etc.). Onder andere zijn er twee aanduidingen naar voren gekomen die de klemtoon 
op zeer uiteenlopende teksteigenschappen leggen: schone historie, die vooral verwijst naar 
het samenhangende, historisch ware en leerzame verhaal van het leven van Christus; en 
ewangelien, waarmee op de verschillende evangeliënlezingen wordt gedoeld. Uit dit 
onderzoek komt steeds opnieuw naar voren dat deze begrippen minder willekeurig werden 
gebruikt dan dikwijls voor middeleeuwse tekst- of genreaanduidingen wordt aangenomen.
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In hoofdstuk 2 ‘Erkundung des Materials’ (‘Verkenning van het materiaal’) worden de 
materiële en tekstuele verschijningsvormen beschreven waarin de harmonieteksten zijn 
overgeleverd. Geanalyseerd worden de materiële tekstdragers (de opmaak, het formaat 
e.d.), de medeoverlevering in verzamelhandschriften, de opstelling in bibliotheken en 
de tenslotte de paratexten (prologus, inhoudsopgave etc.). Leven van Jezus-handschriften 
zijn over het algemeen zorgvuldig vormgegeven boeken, maar het zijn vooral ook 
‘gebruikshandschriften’. Dat wil zeggen niet te kostbare boeken, die bedoeld zijn voor 
regelmatig ‘gebruik’, en waarin de geschreven teksten centraal staan. Kenmerkend voor 
de harmonieoverlevering is bijvoorbeeld het (vroege) gebruik van papier toen dit eenmaal 
het kostbaardere perkament aan het eind van de 14de eeuw ging vervangen. Desalniettemin 
bestaat er niet zoiets als het typische harmoniehandschrift. Met name wat betreft het formaat 
– het aspect dat het meest in het oog valt – tonen de handschriften een opvallende variatie, 
van duodecimo tot folio. 

De harmonieteksten uit de 15de eeuw zijn vaak in verzamelhandschriften 
samen met andere werken overgeleverd. Hierbij gaat het bijna uitsluitend om andere 
bijbelteksten, en dan met name evangeliënvertalingen en –adaptaties. Het feit dat uit de 14de 
eeuw nauwelijks verzamelhandschriften met het Leven van Jezus bekend zijn, hangt er dus 
vermoedelijk ook mee samen, dat de keuze uit ‘bijpassende’ volkstalige teksten nog beperkt 
was. Dit toont nogmaals aan, zoals eerder onderzoek al heeft uitgewezen, dat de keuze voor 
verzamelhandschriften niet alleen functioneel maar ook inhoudelijk werd bepaald. 

Interessant voor de receptie van bijbelvertalingen en -adaptaties is het feit dat de 
ordening van de teksten in de handschriften doorgaans ook op een bewuste rangschikking 
wijst: werken die het dichtst bij de Bijbelse bewoordingen blijven, staan vooraan. Alhoewel 
de samenstellingen van de verzamelhandschriften op het eerste oog inhoudelijk relatief 
homogeen lijken, blijkt het bij nadere beschouwing om uiterst verschillende, maar steeds 
zeer doordachte ‘composities’ te gaan, waarmee ze belangrijke informatiebronnen worden 
voor de historische (functionele) receptie, bijvoorbeeld in de context van de passiemeditatie 
of als perikopenboek. Ook uit de opstelling in bibliotheken blijkt de nauwe samenhang 
tussen het Leven van Jezus en de volkstalige perikopenhandschriften: ze werden bij elkaar 
geplaatst. 

Verder ziet men dit verband ook in de harmonieteksten zelf. In de 14de eeuw zijn 
de verwijzingen naar de lezingen van het kerkelijk jaar de belangrijkste groep parateksten, 
waarvan deze teksten werden voorzien. Zo oriënteert zich ook de geleding van de 
harmonieteksten (door lombarden, paragraaftekens etc.) in de 14de eeuw dikwijls op de 
perikopenlezingen, terwijl oudere indelingen in andere hoofdstukken worden losgelaten. 
De voorrede waarin de evangeliënharmonie als schone historie wordt omschreven, wordt 
daarentegen in de meeste latere afschriften met liturgische verwijzingen weggelaten. Bij 
deze verwijzingen kan het zowel om uitgebreide perikopenlijsten als ook om sporadische 
notities in de marge gaan; de verschijningsvormen zijn zeer divers. Vastgesteld werd onder 
andere, dat deze verwijzingen door de hele teksttraditie heen in zeer verschillende regio’s – 
in Brabant, Vlaanderen en in het Zuiden van het Duitse taalgebied – niet van elkaar werden 
overgeschreven, maar vrijwel altijd onafhankelijk van elkaar werden toegevoegd. Hieruit kan 
worden afgeleid dat de receptie van het Leven van Jezus in de context van de kerkelijke ritus 
een algemeen en kenmerkend fenomeen voor de overlevering in de 14de eeuw is. Omdat de 
samenstellingen van kerkelijke lezingencycli zowel door regionale gebruiken (bisdommen) 
als ook door de kloosterordes werden bepaald, kunnen zij in principe informatie geven 
over de historische omgevingen waarin de handschriften werden overgeleverd. Voor het 
Leven van Jezus wordt aangenomen dat het via de orde van de Dominicanen naar het Duitse 
taalgebied werd gebracht. De analyse van enkele testperikopen spreekt in deze samenhang 
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geen duidelijke taal. Voor twee Middelhoogduitse handschriften (W en U) werd vastgesteld 
dat de Dominicaanse ritus zeer waarschijnlijk, in een eerdere fase van de overlevering, een 
stempel op de perikopenkeuze heeft gedrukt. 
 Dit hoofdstuk afsluitend wordt de excerptoverlevering van het lijdensverhaal 
van Christus uit de harmonie globaal beschreven. Deze excerptteksten zijn op grond van 
hun lengte principieel in handschriften samen met andere teksten bewaard, ze zijn er in 
zekere zin van afhankelijk. De inhoud van de tekstsamenstellingen is medebepalend voor 
de gekozen omvang en inhoud van de excerpten. Samengevat verschijnt het lijdensverhaal 
uit het Leven van Jezus in twee soorten boeken; ten eerste in perikopenhandschriften, 
meestal in kwarto- en folioformaat, als lezingen voor de stille week voor Pasen; en in 
gebeden- en aandachtsboeken, meestal in octavoformaat. Met name wat de gebeden- en 
aandachtsboeken betreft verschijnen de passieteksten in zeer uiteenlopende thematische 
samenstellingen, bijvoorbeeld in tekstcompilaties ter voorbereiding op de eucharistie en de 
dood of in getijdenboeken. Door bijgevoegde of veranderde incipits, opschriften, soms zelfs 
voorredes, die dikwijls naar de andere werken in de betreffende samenstellingen verwijzen, 
worden deze excerpten een organisch geheel met de ‘nieuwe’ tekstuele omgeving. Ook 
wat de boeken zelf betreft kan op een grote diversiteit worden gewezen: van kostbare 
perkamentboeken met miniaturen tot eenvoudige papierhandschriften.  

In hoofdstuk 3 ‘Textgeschichte’ (‘Tekstuele geschiedenis’) staat het onderzoek naar de 
harmonieteksten zelf in het middelpunt. Allereerst worden de tekstgenealogische relaties, 
voortbouwend op het bestaande onderzoek, in kaart gebracht. Voor het onderzoek naar de 
handschriftenfiliatie werd de Weighted support method van Wattel en Mulken gehanteerd. 
Een belangrijk aspect is dat voor de eerste maal alle bewaarde Nederlandse en Duitse 
harmonieteksten gezamenlijk worden beschouwd. Sinds het begin van het Leven van Jezus-
onderzoek onderscheidt men drie Middelnederlandse tekstredacties, te weten de L-, de 
S- en de L/S-redactie. Hiervan wordt ook in dit onderzoek niet afgeweken, maar de L/S-
redactie wordt wel nader gedefinieerd. 
Daarnaast is er in het bestaande onderzoek sprake van een ‘Duitse redactie’. Deze studie laat 
zien dat het handschrift C, geschreven vermoedelijk in Brabant in de tweede helft van de 
14de eeuw, twee excerpten omvat die afkomstig zijn van twee verschillende tekstversies (C1: 
L/S- en C2: S-redactie), waarvan C1 zeer nauwe tekstuele overeenkomsten vertoont met de 
Leben Jhesu-overlevering in het Middelhoogduitse taalgebied. Er zijn geen aanwijzingen dat 
de oorspronkelijk Middelnederlandse harmonie met de overgang naar het Duitse taalgebied 
redactioneel ingrijpend werd bewerkt. Derhalve is het adequater om niet van een aparte 
‘Duitse redactie’ te spreken, maar ook de Leben Jhesu-teksten als L/S-redactie te benoemen. 
Verder werden zowel de tekstuele relaties tussen de passieteksten onderling bestudeerd 
als de relaties tot de volledige harmonieteksten. De belangrijkste conclusie is, dat deze 
excerpten steeds opnieuw uit handschriften met de volledige harmonieteksten, in de S- en 
L/S-redactie, werden overgeschreven. Dit gebeurde zowel in het Zuiden van het Duitse 
als ook in het Middelnederlandse taalgebied, onafhankelijk van elkaar, en laat zich vooral 
voor de overlevering in de tweede helft van de 15de eeuw waarnemen. Dit valt samen met 
de grote belangstelling voor het lijdensverhaal van Christus in deze tijd. 

De harmonieteksten werden vervolgens nader bestudeerd vanuit drie 
invalshoeken die zich in het voorbereidend onderzoek als belangrijk voor de Leven van 
Jezu-overlevering hadden uitgekristalliseerd. Ten eerste werd er op versniveau naar 
gekeken of de Middelnederlandse vertaler zelf veranderingen aan de harmonietekst heeft 
doorgevoerd die op een bepaald vertaalconcept wijzen. Omdat het Latijnse handschrift 
dat voor deze harmonievertaling werd gebruikt onbekend is, werd voor dit vergelijkend 
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onderzoek zowel de oudste tekst met de Latijnse harmonie, de Codex Fuldensis uit de 6de 
eeuw, gebruikt alsook een jongere tekst, namelijk een geglosseerd handschrift uit de 13de 
eeuw. Den HollanDer en ScHMiD hebben erop gewezen, dat dit type handschrift invloed 
op de volkstalige harmonieoverlevering gehad kan hebben, concreet op de glossen in het 
Middelnederlandse handschrift L. 

Vastgesteld werd dat de vertaler – tenminste wat de doorlopende harmonietekst 
betreft - zich nauw aan de Latijnse voorbeeldtekst moet hebben gehouden. Er zijn geen 
aanwijzingen voor conceptuele veranderingen. Echter werd ook vastgesteld, dat weliswaar 
nog niet door de vertaler, maar al vrij vroeg in de volkstalige overlevering evangeliënverzen 
werden toegevoegd en weggelaten. Het motief voor deze tekstuele ingrepen blijkt bij nadere 
beschouwing met name het verduidelijken van het samenhangende verhaal van het leven 
van Christus geweest te zijn. Deze redactionele veranderingen werden vastgesteld voor 
de teksten van de L/S-redactie en de L-redactie. De S-teksten daarentegen stemmen wat 
het versbestand betreft verregaand met Latijnse teksten overeen. Deze conclusie bevestigt 
onder andere coun’S onderzoeksresultaten waarin hij als één van de eersten vaststelde dat 
de S-redactie de oudste harmonieredactie representeert. Het resultaat van deze studie toont 
bovendien aan dat de oude these, die lange tijd dominant is geweest, dat de S-redactie zou 
zijn voortgekomen uit een aanpassing van een vrijere harmonievertaling (L) aan de Vulgaat, 
alleen al op grond van de tekststructuur niet houdbaar is.
  Vervolgens werd onderzocht of de verwijzingen naar de liturgie waarmee de 
Leven van Jezus-handschriften in de 14de eeuw werden voorzien, ook betekenden dat de 
teksten zelf aan de kerkelijke evangeliënlezingen werden aangepast. De harmonieperikopen 
omvatten immers soms meer en soms minder verzen dan de Latijnse liturgische 
perikopen. Vastgesteld werd dat de koppeling met de liturgische kalender vooral door 
de bovengenoemde paratexten geschiedde. De liturgie ligt echter wel ten grondslag 
aan het opvallende verschijnsel dat een groot deel van de harmonieoverlevering – met 
name ook de S-teksten – niet met de hemelvaart van Christus, maar met de perikoop 
Markus 8,22-26 eindigt. Bovendien bleek dat één Duitstalige tak van deze teksttraditie 
(*NWUSa) duidelijk méér tekstuele aanpassingen aan de perikopenlezingen laat zien dan 
alle andere handschriften. Hier werden dikwijls verzen, soms hele tekstpassages, ingevoegd 
en weggelaten om de harmonietekst meer in overeenstemming met de liturgische lezingen 
te brengen. Deze tekstuele veranderingen vallen op omdat ze dikwijls de samenhangende 
Vita Christi ondermijnen, waar de bovengenoemde veranderingen uit de 13de eeuw juist 
voor waren aangebracht. 
 Tenslotte werd de harmonievertaling ook op woordniveau bestudeerd. Omdat in 
de harmonie de evangeliënverzen uit hun oorspronkelijke verband werden gehaald, konden 
er met name aan de overgangen tussen de verhaalsequenties onduidelijkheden of soms 
zelfs tegenstrijdigheden ontstaan, bijvoorbeeld wat de tijd, de plaats en de personen van 
handeling betreft. Bestudeerd werd derhalve hoe deze overgangen tussen de tekstsequenties 
door narratieve technieken werden vormgegeven. Hieruit blijkt wederom dat de S-teksten 
de Latijnse harmonieteksten trouw blijven en eventuele inhoudelijke ongerijmdheden 
accepteren. Voor de L/S-teksten daarentegen werd waargenomen dat er een redelijk vast 
repertoire aan narratieve technieken werd gebruikt om de harmonietekst te verduidelijken, 
en die transparanter en vlotter leesbaar te maken. Zo wordt bijvoorbeeld dikwijls aan 
het begin van een nieuwe tekstsequentie met enkele woorden kort naar de voorgaande 
handeling verwezen om aan te geven dat deze beëindigd is, of worden volgens een redelijk 
vast patroon tijdsbepalingen ingevoegd etc. Vanzelfsprekend betekenen al deze ingrepen 
een vaak slechts subtiele verwijdering van het Bijbelse woord. Hiermee werd voor het eerst 
een criterium vastgesteld waarmee de L/S-redactie als een samenhangende tekstgroep van 
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zowel van de L-/ als van de S-redactie kan worden onderscheiden. Voor de L-redactie 
werden enerzijds dezelfde veranderingen geconstateerd als voor de L/S-teksten. Anderzijds 
werd echter ook vastgesteld dat in deze redactie nog verder, en wel met een opvallende 
precisie, aan de tekstverduidelijking en daarmee aan het samenhangende levensverhaal 
van Christus werd gewerkt. Op sommige plaatsen wordt deze tekst zo zeer verhelderd en 
toegelicht, dat bijna van tekstexegese kan worden gesproken. Geconcludeerd werd, dat de 
L-redactie een verdere redactionele bewerking van een L/S-tekst is. coun had weliswaar 
reeds aangetoond dat de S-teksten de oudste tekstversie representeren en dat L een latere 
bewerking hiervan is, maar de plaats van de L/S-teksten was vooralsnog onduidelijk. 
Bovendien werd vastgesteld dat de genoemde bewerkingen moeten zijn doorgevoerd nog 
voordat de harmonie naar het Zuiden van het Duitse taalgebied werd doorgegeven, dus 
vóór omstreeks 1300. Er zijn echter geen aanwijzingen dat in de 14de eeuw nog aan het 
samenhangende en transparante verhaal van leven van Christus verder werd gewerkt. Die 
geldt zowel voor de Nederlandse als ook Duitstalige teksten. 

Een afsluitende nadere inventarisatie van de mogelijke invloeden van de 
Latijnse exegetische traditie, zoals samengesteld in de Glossa ordinaria, op de volkstalige 
harmonieoverlevering laat concluderen dat een geglosseerde Latijnse harmoniehandschrift 
vermoedelijk niet slechts op de L-redactie invloed heeft uitgeoefend, maar op de hele 
traditie. Sporen van glossen zijn aanwezig in bijna alle overgeleverde teksten. In 
principe zouden deze ook in de loop van de harmonieoverlevering door schrijvers en 
gebruikers kunnen zijn toegevoegd. Belangrijk is echter dat bijna alle glossen ‘gebundeld’ 
in handschrift L voorkomen, waardoor een gemeenschappelijke bron kan worden 
verondersteld. Geconcludeerd werd derhalve dat vermoedelijk reeds de vertaler met een 
Latijnse geglosseerde handschrift heeft gewerkt, maar deze glossen merendeels marginaal 
en tussen de regels heeft genoteerd, zoals handschrift L nog steeds laat zien. Deze glossen 
werden pas in de loop van de overlevering dan wel weggelaten, zoals in deze studie ook 
voor de proloog werd aangetoond, dan wel in de teksten verwerkt. Met andere woorden, 
de S-teksten zijn weliswaar wat de doorlopende harmonietekst betreft de oudste redactie, 
maar ook handschrift L omvat even oude elementen, namelijk de glossen.   

Beziet men de onderzoeksresultaten uit de voorgaande hoofdstukken samenvattend en 
vanuit enige afstand, dan kunnen er voor de harmonieoverlevering twee overwegende 
receptiefases worden onderscheiden. Helemaal aan het begin van de overlevering, vanaf 
ongeveer 1250 tot 1300, lag de belangstelling vooral op de samenhangende schone historie 
van het Leven van Jezus; het begrijpen en verklaren van de vita Christi vanuit de tekst. 
Kenmerkend voor de tweede, langer durende fase, de overlevering van het begin van de 
14de tot aan het begin van de 15de eeuw, is daarentegen de koppeling aan de kerkelijke 
ritus. In het laatste hoofdstuk 4 ‘Textüberlieferungsgeschichte’ (‘Geschiedenis van de 
teksten in samenhang met de historische overlevering’) wordt een poging ondernomen 
om deze observaties uit mogelijke overleveringscontexten te begrijpen en te verklaren. In 
dit hoofdstuk worden zoveel mogelijk beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de 
handschriften, zowel chronologisch als ook geografisch en sociaal (kloosterorden, burgers, 
vrouwen en mannen) mee beschouwd. Dit hoofdstuk afsluitend wordt tevens nog een 
derde receptiefase besproken die omstreeks het midden van de 15de eeuw ligt en waarin deze 
evangeliënharmonie, nadat ze bijna tweehonderd jaar steeds weer werd overgeschreven, 
van het literaire toneel verdwijnt. 

In het midden van de 13de eeuw werd een Latijnse geglosseerde harmonietekst 
vermoedelijk in Vlaanderen, waar de vroege S-teksten (S en Lei) uit het begin van de 
14de eeuw kunnen worden gesitueerd, vertaald. Deze vertaling werd al vrij snel in 
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oostelijke richting naar Brabant doorgegeven. Hier waren de stedelijke omgevingen van 
Brussel en Antwerpen, met de zich hier vestigende nieuwe religieuze gemeenschappen 
van de Dominicanen en Franciscanen, en niet in de laatste plaats ook de begijnenhoven, 
broedplaatsen voor zowel de productie als de receptie van religieuze, dikwijls mystieke 
werken. Vermoedelijk werd hier de harmonievertaling ook voor de eerste maal grondig 
bewerkt, in de vorm van de L/S-redactie. Niet lang erna werd de L/S-tekstredactie, 
nog in Brabant of wellicht al weer wat oostelijker, in Limburg, waar het oudst bewaarde 
handschrift L is geschreven, nogmaals grondig bewerkt (de L-redactie). 

De Middelnederlandse vertaler van het Leven van Jezus kende de Latijnse harmonie 
waarschijnlijk uit de context van school en onderwijs. Dat was immers de omgeving waarin 
de Latijnse harmonietraditie sinds de tweede helft van de 12de eeuw floreerde, bijvoorbeeld 
aan de universiteit van Parijs. Gezien het feit dat prozavertalingen van Bijbelse teksten in de 
tweede helft van de 13de eeuw een novum waren, lijkt het aannemelijk dat deze didactische 
inbedding tevens het referentiekader was waarin de vertaler werkte. De benoeming van 
deze harmonie in de prologus van het oudste handschrift L als schone historie van den wesene 
ende van den leuene ons heren ihesu christ wordt in deze studie als expressie van deze didactische 
intenties opgevat, die ook door Warnar worden benadrukt. 

De intentie Bijbelkennis te bemiddelen, is onder andere herkenbaar aan het 
feit dat waarschijnlijk de vertaler al een deel van de glossen uit de Latijnse traditie heeft 
overgenomen. De initiële focus op het begrijpelijk maken van het samenhangende verhaal 
van het leven van Christus manifesteert zich bijzonder duidelijk in de vroege redactionele 
bewerkingen, die helemaal in het teken van de tekstverklaring stonden. De vroege 
harmonieoverlevering, bewaard in handschrift L, is daarmee een belangrijke getuige voor de 
overgangsperiode waar Latijnse geleerdheid in de volkstaal werd overgezet – en voordat de 
volkstalige teksten zich ook onafhankelijk van het Latijnse voorbeeld verder ontwikkelden. 

Er zijn diverse voorstellen met betrekking tot een mogelijke ‘Sitz im Leben’ van 
het oudste handschrift L gedaan: het zou om een meditatietekst gaan, een boek dat tijdens 
de liturgische viering werd gebruikt, of een schooltekst. Alhoewel ook in deze studie van 
een onderwijsfunctie – in de brede zin –wordt uitgegaan, lijkt het niet waarschijnlijk dat een 
volkstalig handschrift in het onderwijs van kathedraal- of kloosterscholen werd gebruikt, 
omdat daar – voor zover men weet – doorgaans in het Latijn werd onderwezen. Ook op 
grond van vergelijkingen met andere Middelnederlandse werken van omstreeks 1300 wordt 
in deze studie derhalve de mogelijkheid overwogen, dat deze vroege harmonieredactie 
door geestelijken of clerici werd gebruikt om een ‘bijzonder gemotiveerd’ lekenpubliek 
– waarvan ScHeepSMa spreekt – in een kloosterachtige omgeving, bijvoorbeeld religieuze 
vrouwen (begijnen), tertiarissen of lekenbroeders te onderwijzen. 

ScHeepSMa heeft een vergelijkbare conclusie voor het oudste handschrift met 
de Limburgse Sermoenen getrokken, waarvan de overlevering zowel qua chronologie 
als geografisch dicht bij het Leven van Jezus staat. Het opvallende aan de vroege 
harmonieoverlevering is, dat zowel de vertaling als de redactionele werkzaamheden vrijwel 
zeker door geschoolde mannen, mogelijkerwijs geestelijken of clerici werden uitgevoerd. 
Ook de glossen in handschrift L lijken zich soms, zo wordt in dit hoofdstuk besproken, 
tot (mannelijke) geestelijken te richten, mogelijkerwijs komt het handschrift L zelfs uit het 
Benedictijnenklooster van St. Truiden. Toch konden deze mannen ook Latijnse teksten 
lezen. In de vroege receptiefase waren dus vermoedelijk de producenten en bezitters 
van de harmoniehandschriften niet dezelfden als het publiek waarvoor deze harmonie in 
proza, dat wellicht ook werd voorgelezen, werd vertaald. Als didactisch werk, waarmee 
het samenhangende verhaal van leven en werken van Christus werd bestudeerd, had deze 
harmonievertaling blijkbaar slechts zeer beperkt succes, gezien het feit dat uit deze fase 
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slechts handschrift L is overgeleverd. Debet hieraan is vermoedelijk ook de veronderstelde, 
vrij specifieke receptiecontext. 

De harmonieoverlevering bloeide veel meer op, toen verder afstand van de 
Latijnse harmonietraditie werd genomen en het Leven van Jezus in de context van een 
andere – oorspronkelijk eveneens Latijnse – teksttraditie werd gesteld, namelijk die van de 
lezingen van het kerkelijk jaar. De harmonie verwierf hiermee een duidelijkere plaats in 
de volkstalige devotionele literatuur, zonder op één bepaalde ‘gebruiksfunctie’ vastgelegd 
te zijn. Deze inbedding sprak vermoedelijk niet alleen een breder publiek aan, omdat de 
perikopenlezingen uit de liturgische vieringen algemeen bekend waren, maar ook omdat ze 
door de hechte relatie met het kerkelijk jaar een – cyclisch wederkerende – plaats in het leven 
van de mensen hadden. Het kerkelijk jaar structureerde immers ook het leven van alle dag. 
Opmerkelijk is dat in deze fase alle drie harmonieredacties, de L-, S- en L/S-redactie, weer 
samenkomen: zelfs het Leven van Jezus in handschrift L, de meest ‘narratieve’ en verklarende 
tekstversie, wordt aan het begin van de 14e eeuw van een perikopenlijst voorzien.
 Sinds het begin van het harmonieonderzoek wordt vrijwel unaniem aangenomen 
dat de harmonie via de orde van de Dominicanen naar het Alemannisch gebied werd 
doorgeven. In het kader van de cura monialium zou de harmonie in de vrouwenkloosters 
van deze orden als lectuur ter beschikking zijn gesteld. Zoals eerder werd vastgesteld wijzen 
de perikopenopstellingen slechts voorzichtig in deze richting, maar kunnen Dominicaanse 
invloeden zeker niet worden uitgesloten. Ook andere indicatoren wijzen in deze richting, 
zoals het Elzasser handschrift Su uit de tweede helft van de 15de eeuw, dat tekstueel het 
meest met de oudste Leben Jhesu-teksten, Z en So, overeenstemt, en uit het Straatsburgse 
Dominicanessenklooster St. Nikolaus in undis stamt. Ook het feit dat de Middelnederlandse 
tekst (C1), die de meeste overeenkomsten met de Duitstalige overlevering vertoont, zeer 
waarschijnlijk in Brabant werd geschreven, kan een aanwijzing voor deze samenhang zijn. 
Literaire uitwisselingen tussen Brabant en het gebied aan de Bovenrijn in de religieuze 
invloedssfeer van de Dominicanen zijn ook anderszins gedocumenteerd. 
Voor de evangeliënharmonie wordt dikwijls opgemerkt, dat deze via Keulen, waar de 
hoofdzetel van de Dominicaanse orde voor de provincie Teutonia was gevestigd, naar het 
Zuiden werd doorgeven. Hiervoor werden in deze studie geen duidelijke aanwijzingen 
gevonden. Er is slechts één volledige harmonietekst uit het Ripuarisch gebied bekend. 
Deze dateert echter ten eerste uit de tweede helft van de 15de eeuw en bovendien gaat het 
hierbij om een tekst van de S-redactie die uitsluitend uit het niderlant is overgeleverd. 

Uit de omgeving van Zürich wordt de harmonie naar Beieren, Nürnberg (N) 
en tenslotte ook Praag (W) en Mainz (U) doorgegeven. De handschrifteneigenaren waren 
dan zeker niet uitsluitend meer kloostervrouwen maar ook vermogende en vooraanstaande 
burgers, zoals voor de Duitse handschriften N en U kon worden vastgesteld. Wat de 
diversiteit van de recipiëntenkringen betreft lijkt het Leben Jhesu in de late middeleeuwen 
zich niet te onderscheiden van andere vertalingen en adaptaties van Bijbelse teksten, 
zoals onder andere kottMann voor Duitstalige perikopenboeken of Henkel voor 
laatmiddeleeuwse misboeken hebben geschetst. Derhalve werd de vraag opgeworpen, of 
er niet principieel van uit moet worden gegaan, dat laatmiddeleeuwse Bijbelvertalingen in 
brede kringen van de bevolking, met de betreffende interesses en financiële middelen werden 
gelezen. Maar vooral interessant is de vraag hoe de verschillende handschrifteneigenaren 
en gebruikerskringen de vorm en inhoud van de harmoniehandschriften bepaalden. Zo 
werd vastgesteld dat de doorlopende harmonieteksten in de 14de eeuw nauwelijks noch 
werden bewerkt. Wel werd een uitzondering voor de Duitse overleveringstak *NWUSa 
gemaakt, waarin evangeliënverzen ten gunste van de perikopenlezingen aan de harmonie 
werden toegevoegd. Hierbij gaat het juist om die groep handschriften waarvan bekend 



369Samenvatting

is dat ze in burgerlijk milieu circuleerden. Het lijkt aannemelijk dat juist dit publiek 
geïnteresseerd was in boeken met een zo duidelijk mogelijke betekenis, zoals die in feite 
door de ‘perikopenboeken’ wordt aangereikt. De burger Clese Gelthus uit Mainz was de 
eigenaar van een handschrift U, geschreven in 1409, waarin de evangeliënharmonie samen 
met een epistolar is overgeleverd. Niet alleen vanwege deze inhoud kan van een volledig 
volkstalig perikopenboek worden gesproken, ook bijvoorbeeld het boekformaat (quarto) is 
kenmerkend voor dit boektype. 

In de tweede helft van de 15de eeuw getuigen de jongere Middelnederlandse 
Leven van Jezu-handschriften (A en H) onder andere de overlevering in de kringen van 
de devotio moderna. Belangrijk zijn in dit verband de kloosters Nazareth in Geldern aan de 
Nederrijn en het klooster St. Agnes in Maaseik (nu in de Belgische provincie Limburg). 
De overlevering van de S-redactie in de 15de eeuw is een goed voorbeeld voor het juist 
in het recentere onderzoek benadrukte inzicht, dat voor een adequate beschrijving van 
middeleeuwse literatuur- en cultuurlandschappen over de actuele nationale grenzen heen 
moet worden gekeken. De jongere Leven van Jezus-teksten – en dat geldt met name ook 
voor de excerpten – stammen voor een belangrijk deel uit de zogenaamde ‘Limburgs-
Gelderse literatuurcirkel’, waartoe met name ook de twee bovengenoemde kloosters 
behoorden, en waarbinnen handschriften werden uitgewisseld. In zekere zin beleefde de 
evangeliënharmonie aan het eind van de middeleeuwen door de receptie in de kringen 
van de devotio moderna – aan beide kanten van de huidige Duits-Nederlandse grens – 
nogmaals een bloeiperiode, zoals in andere studies ook voor andere religieuze teksten werd 
vastgesteld, bijvoorbeeld de eerder genoemde Limburgse Sermoenen.1 

In dit onderzoek werd echter ook de vraag gesteld of ‘bloei’ in deze samenhang 
een passende omschrijving is. Tenslotte gaat het hier in zoverre om een bijzondere 
overleveringssituatie omdat het jonge geloofsgemeenschappen betreft, waarvan de 
bibliotheken dikwijls pas in de 15de eeuw werden opgebouwd. Vermoedelijk greep men 
in die situatie makkelijker en op bredere schaal op ‘oudere’ werken terug dan bijvoorbeeld 
in de Zuidduitse Dominicanessenkloosters, die al een langere traditie kenden. Zo is uit het 
hele Duitse Zuidwesten vooralsnog slechts één Leben Jhesu-handschrift met de integrale 
harmonie uit de tweede helft van de 15e eeuw bekend (Su). Hier was dus de belangstelling 
voor dit werk al duidelijk tanende. Maar ook de Leven van Jezus-teksten uit Maaseik en 
Geldern richten, onder andere door de inhoud van de verzamelhandschriften maar ook 
door de tekstgeledingen, de blik nadrukkelijk op dat gedeelte van de harmonie waarvoor in 
de kringen van de devotio moderna bijzonder veel belangstelling bestond: het lijdensverhaal. 
Weliswaar kon ook voor de Dominicaanse ‘reformkloosters’ die de ‘observantiebeweging’ 
aanhingen, worden aangetoond dat het passieverhaal uit deze harmonie tussen de 
vrouwenkloosters van deze orde werd doorgegeven. Vooralsnog is echter de indruk, dat 
de overlevering van het passie-excerpt in het niderlant succesvoller was dan in het oberlant. 

1  Vgl. SeiDel, Limburger Sermone, 70-71; ScHeepSMa, Limburgse Sermoenen, S. 237-240.
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Terwijl sinds ongeveer het tweede kwart van de 15de eeuw de productie van volkstalige 
religieuze handschriften, ook van Bijbelvertalingen en -adaptaties, zo sterk toeneemt dat 
van een ‘overleveringsexplosie’ kan wordt gesproken, luidt een opvallende conclusie van 
dit onderzoek, dat het (integrale) Leven van Jezus juist buiten deze ontwikkeling viel. Een 
eerste vergelijking met andere evangeliënvertalingen en Vita Christi-teksten uit de 15de eeuw 
suggereert, dat dit zou kunnen samenhangen met het feit dat de interesse vooral uitgaat 
naar teksten die op enigerlei wijze van ‘leesaanwijzingen’ zijn voorzien, bijvoorbeeld in 
de vorm van meditatieaanleidingen of exegetische commentaren. In het onderzoek wordt 
bij herhaling vastgesteld dat de observantiebeweging de vraag naar en daarmee het aanbod 
aan volkstalige religieuze literatuur sterk heeft gestimuleerd. Tegelijkertijd zijn er ook 
aanwijzingen, dat niet alle werken in de concepten van de observantiebeweging pasten. 
Mogelijk gold dit ook voor deze evangeliënharmonie, die immers zonder ‘begeleidende 
uitleg’ en sturing het woord gods aan het publiek aanbood.  




