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WOORD VOORAF

Deze uitgave dankt zijn ontstaan aan een werkgroep van candidaten in de
muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, die zich bezighield
met de eenstemmige Souterliedekens van 1540. Tijdens deze bestudering, die
met name ten aanzien van de ritmische interpretatie der Souterliedekens
buitengewoon vruchtbaar was, kwamen drie aspecten naar voren: at men,
bij de identificatie van de wereldlijke liederen, waaraan de Souterliedekens
hun melodieen ontleenden, het meeste houvast had aan die teksten, die voorkomen in het zg. << Antwerps Liedboek » van 1544; dat de bestaande uitgaven
van deze liederen, voor zover ze van melodieen voorzien zijn, verouderd,
moeilijk bereikbaar en voor de praktijk onbruikbaar waren; en dat de melodieente moot waren om ze onbekend of onjuist bekend (in een foutieve versie)
to laten.
Met die gegevens zijn de twee leiders van de groep aan het werk gegaan.
Zoals we nog zien zullen, geeft het Antwerps Liedboek wel teksten, maar een
melodieen; geestelijke liedbundels als de Souterliedekens daarentegen, even
vaak wel melodieen, en vermelden aan welk wereldlijk lied iedere melodie
ontleend is, maar brengen daarvoor zelf een geestelijke tekst in de plaats. Van
55 Souterliedekens werden de wereldlijke originelen in het Antwerps Liedboek teruggevonden; nog eens 32 lode en bij << Antwerpse» teksten werden
uit andere bronnen geput. De Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis was bereid, een uitgave voor haar rekening te nemen die afweek van haar
gewone publicaties: een werk in twee delen, waarvan het eerste, op de praktijk gericht, all een de teksten en melodieen van de Antwerpse liederen zou
bevatten, terwij1 in het tweede deel het wetenschappelijk apparaat zou worden opgenomen. Intussen was allang gebleken dat ook in dit geval de uit
van een liedboek een aangelegenheid van alleen-maar musicologen of alleenmaar fil ologen kan zijn, en dat juist bij het << Antwerps Liedboek>> de tekstverklaring aanzienlijke problemen oplevert. De musicologen Vellekoop en
Wagenaar prijzen zich bizonder gelukkig dat ze hun team hebben kunnen
uitbreiden met de neerlandici prof. dr. W. P. Gerritsen en drs. A. C. HemmesHoogstadt, op wie zij een beroep hadden gedaan zonder te vermoeden hoeveel
we ze daarmee op de toch al overbelaste schouders van hun collega's laadden! Hun aantekeningen bij ieder lied zijn te vinden in deel II vanaf p. 129;
het tweede deel bevat tevens een literair-historische inleiding van Gerritsens
hand. Met hun vieren ho en de uitgevers nu, een publicatie verzorgd te hebben die zowel praktisch bruikbaar als wetenschappelijk verantwoord is, en
zodoende op belangstelling ma rekenen, zowel binnen als buiten de vakkringen.
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INLEIDING

Wie de vaderlandse geschiedenis voornamelijk bekijkt aan de hand van de
politieke gebeurtenissen, die erin plaats vonden, zal zich misschien geen opwekkend beeld vormen van de eerste helft van de 16e eeuw. De Tachtigjarige
werpen over een tijd vol onvrede, opOorlog lijkt zijn schaduw vooruit tow
stand, malaise, moreel en godsdienstig verval. Kerkhervormingen, in het
buitenland geproclameerd, vonden hier zulke heftige voor- en tegenstanders,
dat het uit de verte lijkt of onze voorouders elkaar onophoudelijk te lijf gingen over theologische geschilpunten. Karel V, ofschoon te Gent geboren, lag
een root deel van zijn regering overhoop met eigenmachtige Nederlandse
steden en eigenmachtige Nederlandse landsheren; en reeds groeide de zoon
op, met wie we later in een nog bloediger conflict zouden raken. Er was
onveiligheid, onzekerheid, veel onrecht, veel armoe; men zou zo denken ddat
er in de 16e eeuw, ook v66r 1568, weinig to lachen vi 1.
Maar degeschiedenis heeft altijd meer an een gezicht. Er waren spanningen,
gevoelens van onbehagen, kritiek — maar er was ook plezier. Hoe intens, hoe
gretig, ondeugend en bruisend er in die jaren geleefd werd, wordt uit de
niet-officiele bronnen duidelijk. Misschien is er geen getuigenis zo welsprekend
als het Schoon Liedekens-Boeck dat in 1544 te Antwerpen verscheen en tegenwoordig bekend staat als het « Antwerps Liedboek». Antwerpen was in die
dagen niet alleen een centrum van boekdrukkunst, het was een van de voornaamste Europese centra van handel en scheepvaart; een zeer welvarende en
kosmopolitische tad derhalve, waar het leven vermoedelijk royaler en zanglustier was dan elders. Aan de andere kant is het repertoire van het Schoon
Liedekens-Boeck stellig niet uitsluitend Antwerps. er is in de liederen sprake
vanat
gebeurtenissen in vele steden in veler heren landen; wij zullen zien dat
vele teksten ook in veraf gelegen gewesten bekend waren, en dat sommige
liederen al een hoge ouderdom bezaten. Van dit laatste had de verzamelaardrukker Jan Roulans enig besef — vaak maakte hi' onderscheid tussen een
<< oudt» en een « nyeu» liedeken — en soms wordt ons het « leeftijdsverschil»
tussen oudere en recente liederen door andere bronnen bevestigd.
Het Liedboek is waarschijnlijk zeer populair geweest. Men krijgt de indruk
dat het ons bekende exemplaar — dat in de Herzog August Bibliothek
to Wolfenbiittel bewaard wordt — op zijn minst een derde druk er enwoordigt. De alfabetische rangschikking van de liederen begint nl. drie
maal opnieuw ; vermoedelijk betekent dit dat aan de oorspronkelijke inhoud
telkens bij de verschijning van een nieuwe editie een alfabetisch geordende
reeks is toegevoegd. Van de honderden exemplaren die in omloop moeten zijn
bl
geweest, is er evenwel maar een bewaard geeve
n. Hoe komt dat?
Wie zich in het boekje verdiept, vindt het antwoord vanzelf. Uit de meerderheld van de teksten spreekt een spontaan realisme, een morele lichtzinnigheid,
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waarop geen overheid — of ze nu het oude of het nieuwe geloof was toegedaan — het had begrepen. Nog minder kan haar de onverholen en ongezouten kritiek hebben aangestaan die op alle mogelijke misstanden werd geuit.
Ook zonder de puriteinse reactie, die voor de deur stond, waren bundels als
deze gedoemd om op de index — de lijst van officieel verboden boeken —
geplaatst te worden: zoals met het Schoon Liedekens-Boeck in 1546 dan ook
geschiedde. De 16e eeuw heeft liederenstormen en boekenstormen te verduren
gehad, zo goed als beeldenstormen. Er moeten liedboeken bestaan hebben die
uitgeroeid werden tot op het laatste exemplaar, en waarvan we zelfs de titels
niet meer weten: al te vaak ontmoeten we zinspelingen op liederen die niet
meer te achterhalen zijn.
De Antwerpse liederen — 221 in getal, of eigenlijk 217, want 4 staan er dubbel in — waren bedoeld om te worden gezongen, maar de melodieen heeft
het Liedekens-Boeck niet opgenomen. Daar was geen plaats voor, en waarschijnlijk geen geld. Er was vraag naar zoveel mogelijk teksten in zo klein
mogelijk formaat — de marges zijn smal, de versregels lopen dikwijls als
proza achter elkaar door —, bestemd voor huffs, straat of kroeg, gemakkelijk
te vervoeren (en te verbergen!), en onmisbaar bij het zingen, vooral van verhalende liederen met 15 of 20 strofen. Wat de melodieen betreft: die kende men toch wel; en men bleef ze kennen, ook toen de nieuwe tijd het tekstboekje had uitgebannen. Dat leren ons de stichtelijke liederen, waarvoor in
de Nederlanden door toedoen van de Moderne Devotie een belangstelling
bestond die tijdens reformatie en contrareformatie nog zou groeien. Om hun
produkten ingang te doen vinden pasten de vrome dichters hun woorden aan
bij de melodieen van bekende, wereldlijke, niet zelden hoogst onwelvoegelijke
liedjes. Meestal volstonden ze met boven hun tekst te zetten: Na de wise
van ... , of : Stemme . , en daarachter de eerste woorden van het bedoelde
profane lied. Maar sommigen hebben die «wise» niet enkel vermeld, ze schreven haar bovendien in noten uit. Zo zijn dan, bijvoorbeeld, de noten van het
beroemde « Ic seg adieu >> bewaard met de zwartgallige tekst: 0 doot o
doot>>, en « Ic hadde een gestadich minneken» met de woorden: « Gods glorie
ende heerlijkheid ». Dit snort nieuwe teksten op bestaande wijzen noemt
men contrafacten. Zulke contrafacten, gecombineerd met de teksten van het
Antwerps Liedboek, maken het ons dus mogelijk, een schat aan oude, wereldlijke volksliederen te reconstrueren.
Zo brengt deze bundel bijna 90 op die wijze gereconstrueerde, Antwerpse
liederen. Het hadden er meer kunnen zijn, want veel liederen werden gezongen op eenzelfde melodie, en bovendien duiken er, tot diep in de 18e eeuw,
nog nieuwe melodieen op bij sommige « Antwerpse» teksten, die blijkbaar
steeds nog onder het Vlaamse en Nederlandse yolk voortleefden (een bizonder
taaie ballade is bijv. « Ic stont op hoogen bergen»). Zulke late melodieen
hebben we niet opgenomen, omdat we een zo trouw mogelijk beeld wilden
geven van wat er in de tijd van het liedboek zelf is gezongen. Als uiterste
grens hielden we een eeuw na 1544 aan, maar tenminste 80 melodieen stammen
uit de 16e eeuw zelf.
Een zo trouw mogelijk beeld: dat houdt, onder meer, in, dat de melodieen
geen maatstrepen hebben. De tijd van « maten» in de moderne zin was nog
niet aangebroken. De melodieen zijn weliswaar — wanneer niet anders staat
aangegeven — in een tweedelige maatsoort gedacht, maar de accenten zijn
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nog zwevend, en daardoor veel soepeler dan in latere muziek. Het meest
opvallende verschijnsel is wel, dat groepen van 3 x 2 « minimae » (in onze
uitgave kwartnoten) plotseling omslaan in groepen van 2 x 3 (dus inplaats
van J J J: J J of GI J J). Om het zingen te vergemakkelijken hebben we dergelijke schijnbaar driedelige maatgroepen aangegeven door haakjes E ) boven de notenbalken. Op dezelfde wijze hebben
we groepen van 3 x 2 « minimae » genoteerd in die melodieen, die uitgaan
van een driedelige maatsoort.
Tenslotte een enkele opmerking over de teksten. Gemakkelijk is het zestiendeeeuwse Nederlands van de liederen allerminst. Het kende veel woorden die
sindsdien zijn uitgestorven of een andere betekenis hebben gekregen. Het gebruikte naamvallen waarvan in het moderne Nederlands nog maar enkele
fossielen zijn te vinden, constructies die niet meer tot ons taalsysteem behoren. Het werd gespeld op een wijze die ons nu eens archaisch, dan weer futuristisch aandoet. Maar dat is nog niet eens de grootste moeilijkheid. Die is
gelegen in de omstandigheid dat de liederen voortkomen uit een cultuur die
niet meer de onze is. Toespelingen op historische gebeurtenissen, die de tijdgenoten zonder moeite konden thuisbrengen, zijn voor ons tot problemen
geworden; beelden en vergelijkingen die hun vertrouwd in de oren klonken,
zijn voor ons vreemd en « moeilijk»; de wijze waarop zij over liefdesproblemen dachten en zongen, is de onze niet meer. Daar komt nog bij dat de
drukker Jan Roulans bij het verzamelen van liederen voor zijn bundel in veel
gevallen alleen de hand heeft kunnen leggen op stukgezongen en opgelapte
versies. Met volksliederen, die dikwijls lange tijd van mond tot mond gingen
zonder dat er een schriftelijke optekening aan te pas kwam, konden namelijk vreemde dingen gebeuren: regels werden vergeten of verbroddeld, moeilijke zinswendingen en verouderde woorden werden vervangen (al betekende
wat er voor in de plaats kwam vaak wat anders), hele strofen werden verdonkeremaand, of verdwaalden van het ene lied naar het andere. Het herstellen van deze slijtageverschijnselen heeft de zaak soms alleen nog maar
erger gemaakt. Om een bevredigende interpretatie te geven van wat er in de
druk van 1544 staat, zou men moeten weten wat er eigenlijk zou moeten
staan. Ook voor specialisten is dit dikwijls een moeilijke, soms zelfs een onmogelijke opgave.
Betekent dit alles dat het zonder filologische scholing onbegonnen werk zou
zijn, deze liederen na vier eeuwen weer met enig begrip van de tekst tot klinken te brengen? Zo erg is het nu ook weer niet. Het zestiende-eeuwse Nederlands map er op het eerste gezicht vreemd uitzien, het is wel degelijk onze
moerstaal. Dat wordt vooral duidelijk als men de teksten hardop leest (of
zingt). Voor de uitspraak zijn overigens Been waste regels te geven. Juist in
het Antwerpen van omstreeks 1540 zijn sommige klanken aan het veranderen. Het teken dat Lang gebruikt was our een lange «i» aan te geven, zal
door velen als onze «ij zijn uitgesproken; de uy (ui) kan onze «uu» maar
ook onze «ui» vertegenwoordigen; de ue onze eu» en onze «uu»; de oe
onze oe » en onze oo». Andere tekens zijn minder problematisch: de ae is
een «aa»; ck en gh leest men als « k» en « g». De combinatie sc moet worden
uitgesproken als onze cz sch». Wie zich wat moeite wil getroosten, zal ontdekken dat er in deze teksten veel meer herkenbaar en begrijpelijk is gebleven
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daner onduidelijk en ontoegankelijk is geworden. Dat sommige ogenschijnlijk onschuldige liedjes een dubbele bodem bezitten, behoeft in 1972 we lstaanshalve niet meer onopgemerkt te blijven.
De twee neerlandici die aan deze uitgave mochten meewerken, hebben gepoogd, de voornaamste obstakels bij het verstaan van de liederen we te
nemendoor bij elk lied een korte toelichting en een verklaring van <<moeilijke »
woorden en constructies te geven. Soms hebben zij daarbij eerlijk moeten bekennendat zij er ook niet uitkwamen — dat is dan een uitnodiging aan de
zanglustige gebruikers van dit boek om ook aan het spel van de filologen deel
te nemen. Evengoed als het interpreteren van zestiende-eeuwse melodieen is het
interpreteren van zestiende-eeuwse liedteksten een probaat middel << Om droefheyt ende melancolie te verdrijven >>, zoals Jan Roulans het op zijn titelblad
formuleerde.
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MELODIEEN EN TEKSTEN

Totten vrolijcken Sanger saluyt

fol.lv

H I sult weten, dat in dit boecxken vergadert zijn tot uwen solase
veelderhande amoreuse liedekens, oude ende nieuwe, ende
sommighe nieuwe die noeyt in print en zijn geweest. Ende op
dat ghi lichtelic vinden soudt tgene dat ghi begeert te sin en so zijn
dese liedekens gestelt na dordinancie van en AB C. So dat alle die
liedekens dye met een A beginnen staen voren, die met een B beginnen
daer na, die met een C beginnen daer naer. Ende also voort vervolgende.
Vaert wel.
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1
Als alle die cruydekens spruyten
Een amoreus liedeken
AL I

j
«Als

J li J) J r r r.r.,[7,
al - le die cruy- de-kens spruy -

r
ten

En-de
- al- le dinc ver - frayt,

Ick wil mi gaen ver-

•

- ten.

muy -

•

•

•

Ick ben mijns liefs te

buy -

- ten;

drayt.

Tis recht, schoon lief, ic bens ont- paeyt.»

Het corn - pas gaet al

Een amoreus liedeken
foil v

•

1. 4: Als alle die cruydekens spruyten
Ende alle dinc verfrayt,
Ick wil mi gaen vermuyten.
Ick ben mijns liefs te buyten;
Het coma gaet al verdrayt.
Tis recht, schoon lief, ic bens ontpaeyt.>>
2. c Hebdy u boel verloren,
Wat schaden hebdy daer van?
Ick seyt u van te voren:
Een ander had ic vercoren.
daer leyt u seer luttel an,
Al kiest ghi een ander man.»

2

ver -

3. « Wat schaedt den rijm der roosen!
Ghi veleyn door uwen hals,
Ghi waert die eerste glose
die mi brochte in nose.
dus le re is nu van als:
vlaems, spaens, duyts ende wals.»
4. « God rote u, schoon kersowe,
Ghi snijt mijn herte ontwee.
Ghi zijt die liefste vrouwe,
Aenu staet mijn betrouwen.
Int lant en over de zee
En leven nugeen llever twee.»
5. « U lof, u danc, u waerde
Neme ick nu een verdrach.
Icweet een ander op aerde,
Een del man to paerde,
een rijckaert diet wel vermach,
die vrijt mi nacht ende dach.>>
6. « Vrijt u een man teenen boele,
Een ruyter oft een baroen?
Wacht u dat hi niet en code,
Want ghevoelde hi dat ick ghevoele,
Hi en sou nietgaen aendoen
Een anders mans oude scoen.
7. Adieu, wel vuyl clergersse,
Tis meer dan scheydens tijt.
Al ist dat ick nu messe,
Ick leerde u die eerste lesse.
Trouwen, ick kent, ick lijdt
Boven alle die werelt wijt.»

3

fol.2r

2
Aenmerct doch mijn geclach
Een nyeu liedeken
AL II

J

r

• • U
•

•

Ghi ruy - ters

Aen- merct doch mijn ge - clach ,

fraey van sin -

een die

En- de roe- pe: o wy o

•
Dwelc ic wel cla- ghen mach,

Want om

ther- to is door -

eens sach

ic

- nen.

straelt van min Een nyeu liedeken
fol.2r

Ick

- nen.

true-re nacht en - de dach

wach.

0 a

1. Aenmerct doch mijn geclach,
Ghi ruyters fraey van sinnen.
Ick truere nacht ende dach
Ende roepe: o wy o wach.
Dwelc ic wel claghen mach,
Want om een die ic eens sach
therte is doorstraelt van minnen.
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2. Mer lacen, hoort hier naer:
al heeftse mi gheleken,
Een ander sach ick daer
Staen spreken teghen haer.
dat schouwen viel mi swaer
Ende ickghinck van daer.
dat herte dat docht mi bken.
re
oet,
bl
3. Beroert was al mijn
Ic en const mi niet bedwingen.
d at dede vrou Venus bloet ,
die alle herten voet
al metter minnen gloet.
al mijn bloet nam sinen vloet,
Tmostter nosen uutspringen.
4. Den nacht viel mi to lanc,
Ic en conde niet langer dueren,
Ic was in haer bedwanck.
die minneginck Karen ganc,
die swaergepeysen stranck.
Haer en weet icx geen ondanc,
Mocht si mi nochgebueren.
5. Och, mocht eens anders gaen,
Wilde den tijt verkeeren.
Al ben ickghevaen,
Bedruct met menigen traen
al omdat minnelijck graen,
alle druck soude is versmaen
Ende altijt vruecht vermeeren.
6. Elck die dit liedeken singt :
Mint vrolijc tot allen tijden,
die uuter schalen drinct.
Mer die vrou Venus schinct
Mijn lijden, overdinct:
ist datghi int beecxken sprinct,
Certeyn, ghi moet wat lijden!
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3
Alle mijn gepeys doet mi so wee
Een nyeu liedeken
AL III

Al-le mijn ge - peys

doet mi so wee.

Wien so

sal ick cla - ghenmijn ver-driet?

die lief-ste en acht

op

mi niet meer.

is mi ge-schiet?

Ic

Ey - la - cen, wat

machwel seg- ghen: tis al om niet,

bue -

Het.
fol.2r

- re.

dat ick al - dus la -

Dies wil ic sin - ghen een vro - lick

Ver- Ian- ghen, ghi doet mi true - ren.
Een nyeu liedeken

2.
1. Alle mijn gepeys doet mi so wee.
Wien so sal ick claghen mijn verdriet?
die liefste en acht op mi niet meer.
Eylacen, wat is mi geschiet?
2v Ic mach wel segghen: tis al om niet,
dat ick aldus labuere.
Dies wil ic singhen een vrolick liet.
Verlanghen, ghi doet mi trueren.
6

Moetic nu derven die liefste mijn,
So moet ic trueren tot finder doot.
Haer eerbaer wesen, haer claer aenschijn,
dat brengt mi nu in lijden grout.
Helpt mi, schoon lief, uut deser noot
En wilt mi daer niet in laten.
Wat ic vermach, schoon rouse root,
dat coemt u al to baten.

3. Die goede ghestadige minne draecht
Ende daer hi dan wort bedroghen,
Voor Gode moet dat zijn gheclaecht
Met twee beweenden ooghen.
Men mach wel segghen: tis grote pijn
diet minnen niet en can ghelaten.
Nochtans coemt hem al inden armen zijn
Sijn lief tot zijnder baten.
4. Gaef si mi nu een troostelijck woort,
So waer mijn trueren al ghedaen.
Mer la en neen si, noch gheen confoort
Encan ic van die alderliefste ontfaen.
Dat sal mi costen menighen traen,
Mach is gheenen troost van haer verwerven.
Schoon lief, wilt mi in staden staen,
Van rou so moet is anders sterven.
5. Dat goede ghestadige minnaers ziju,
Wacht u vanquade tongen:
Si zijn veel arger dan fenijn,
Dan quade slangen jongen.
Want daer dese nijders zijn versaemt,
Si en connens nietghedogen,
Al en doetmen anders nyet dant wel betaemt,
Si aensient met valschen oghen.
6. Dese nijders zijn argher dan fenijn,
Dese quade valsche clappaerts tonghen.
Als si vruecht aensien dat doet hem pijn,
Sin haest ghesonghen.
lc mach wel segghen: droeven schijn,
Ende claghen boven maten.
Dar om so truert dat herte mijn
dernijders valsche daden.
7. Dit is ghedaen om drucx verslaen,
Met cleynder conste so ist begonnen.
Ja, dit vermaen wilt wel verstaen,
dit wil ick die minnaers jonnen :
Planteyt van ghelt in zijn gewelt,
Sijn lief tot zijnder erven,
Vry onghequelt •, mijn vruechde smelt :
die liefste moet ick derven.

7
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4
Arghe winter, ghy

zijt

cout

Een nyeu liedeken
AL X

Ar - ghe win-

is

- ter, ghy zijt cout.
,

c.

ons tgroe - ne

wout,

Ver- gan -gen

Ver - gan - gen

r

P

i

P

0

u.

zijn ons die lo - ver - kens aen - der hei - den.
Een nyeu liedeken
fol.6v

1. Arghe winter, ghy zijt cout.
Vergangen is ons tgroene wout,
Vergangen zijn ons
die loverkens sender heiden.
2. Die looverkens die aender he en staen
daer op singt die nachtegale,
Van minnen sin he ons
Die fiere nachtegale.
3. Tsavonts als ick slapen gae,
Vinde is mijn bed alleine staen,
daer op so rust
die fiere nachtegale.
4. Tsmorgens als ick op stae
Ende ick mi wel gheciert hae,
So coemt mijn lief
Ende biedt mi goeden morghen.
5. Goede morghen, so wil ick wel voorwaer.
Ic:: « vrou maecht, bin op u hayr
Met roodegout
Ende met groene side.Ip
8

6. Si ginc voor, is volchde na,
si brochte my daer een schaecbert na
In elcke hant
Twee dobbelsteenen.
7. Si ley tschaecbert op tvelt:
«dye dobbelen wil die brenget gelt,
Andersmach hi
Tsoheyme wel blijven.»
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fol.7r

5
Al om die liefste boele mijn
Een amorues liedeken
AL XI

r

JJ
Al

o

om die lief - ste

boe - le mijn wil

,

4

ic

j ri

J

J ,• 1

ic en mach al - tijt

bi

haer niet zijn:

rl

zijn.

. JJ

r

o'

vro - lic

ri
Die

J

nij - ders zijn

so fel.

Ic wil mi gaen ver -

E

mey - den

--1

.61_
Ge - lijc die vo-gel doet.

valc siet vlie- ghen,

JJJ

•

Ms hi den wil - den

ver- an- dert hem zijn bloet.

so

Een amorues liedeken
fol.7r

1

1. Al om die liefste boele mijn
wil ic vrolic zijn.
ic en mach altijt bi haer niet zijn:
Dienijders zijn so fel.
Ic wil mi gaen vermeyden
Gelijc die vogel doet.
Als hi den wil en valc siet vlieghen,
so verandert hem zijn bloet.
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2. In alle die werelt hoe lancx hoe meer
In mijn her is si een paradijs.
hoe gaern ic bi mijn lief waer!
Wel schoon gebloeyt rijs,
0 schoone balsem gaerde,
Ic wensche u menige groet.
de muts is mi swaer om dragen,
Want si mi versuchten doet.
3. Veelgoeden daghen, veel goede nachten
Wensch ic der alderliefste mijn,
Ic bevele haer alle Gods enghelen crachten
Ende God wil haer behoeder zijn.
dat is mi dus moet versa hen
Minen edelen huebschen moet !
de muts is mi swaer to dragen,
Want icse nu sleepen mo.
4. Den tijt die ick bi mijn lief mach zijn,
En valt mi niet so lanck.
Hoegaerne ic bi mijn lieveken ware!
si hout mijn herte in haer bedwanck.
God troost den ongemoeden
Ende spaer mijn lief ghesont.
Mi is to bat dat icse noeme,
Want si hout mijn herteken doorwont.
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6
Confoort, confoort sonder verdrach
Een nyeu liedeken
AL XIV
r

«Con-foort, con- foort

a
lief - ste

vry:

el

ver - bor - ghen.

boel

Ic seg - ge

ten is nochgheen

ten is nochgheen dach,

J
dach,

J

J
4,3

noch ghee-nen mor - ghen.

Ten is

Een nyeu liedeken
fol.8r

Mijn

son - der ver - Brach,

1. «Confoort, confoort sonder verdrach,
Mijn liefste boel verborghen.
Ic segge vry•: ten is noch gheen dach,
Ten is nochgheenen mor hen.
2. Die Wachter singhet zijn daghelijcx liet,
Hi can zijn tonghe wel bedwinghen.
Coemt in huys, mijn soete lief,
Wi twee wi sullen noch genoechte beginnen.»
3. Si leyde hem op haer borstkens ront,
Baer op so ghinck hi ligghen rusten.
Si seyde: « schoon lief, mijn waerde mont,
Wat dinghe mach u lusten?»
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4. Si leyde hem in haer armkens vry,
Van vruechden began therte ontspringhen.
« Bedect mijn eere, dat bidde ick dy,
Bedect mijn eere, lief, boven alle dinghen!
5. Dat bidde ick u, o liefste mijn,
die alderliefste suldi blijven.
daer twee goede lievekens vergadert zijn,
Hoe noode laten si hem verdrijven.»
6. « Waer mi Virgilius' conste cont,
den lichten dach soude is vertrecken.
Ende mijns liefs Witte borstkens ront
daer mede sal ick vruecht verwecken.
7. Ay lacen, neen ick niet!
den dach die coemt, ick moet vertrecken.»
« Lief van mi vliet, lief van mi vliet,
dat ons die nijders niet en beghecken.»
8. Die ons dit liedeken eerstwerf sanck,
Vrou Venus' liefde hem seer quelde.
Hi was geerne op vruechden banck,
daer hi hem wel toe stelde.
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7
Claes molenaer en zijn minneken
Een nyeu liedeken van Claes molenaer
AL XV

Claes mo - le - naer en zijn min - ne - ken,

sa - ten

te

sa - men

r r

r

min - nen wast dat

al

in -

or;

r
si

- den wijn;

spra -

0
ken.

Een nyeu liedeken van Claes molenaer
fol.8r

1. Claes molenaer en zijn minneken,
Si saten te samen al inden wijn;
Van minnen wast dat si spraken.

fol.8v

2. « Och heyle, wel lieve heyle mijn,
die valsche tonghen die wroeghen mi,
Ick sorghe si sullen mi dooden.»
3. Een corte wijle en was daer niet lanck,
daer werden boden om Claes molenaer gesant,
Dat hi voor die heeren soude comen.
4. Als Claes molenaer voor die heren quam,
Die heeren ghinghen in rade staen.
Hoe wee was hem te moede.
5. « Claes molenaer, een sake die wi u vraghen:
Die bonte cleederen die ghi draghet,
Moechdijse wel draghen met eeren?»
6. «Dese bonte cleyderen die ick draghe,

die gaf mi een so schoonen maghet,
Si Balder mi wel gheven meere.»
14

Si

Van

7. Si gaven hem penninghen in zijn hant.
molenaer, hi moet gaen rumen tlant,
«C
Bruynswijck moet ghi nu laten.»
8. « Adieu Bruynswijck, adieu mijn lant,
Adieu mijns herten een vergulden pant.
Ick come daer noch tavont slapen.»
9. Die valsche tonghe verhoorden dat.
si volchden Claes molenaer tot op sinen stap
Ende brochten hem tsavonts gevangen.
10. Al hi te Bruynswijck binnen quam,
hoe weenden die vrouwen, hoe loegen de mans,
Hoe wee was hem te moede.
11. Mer weet ghi wat Claes molenaer sprac
l s hi daer voor die heeren tradt
a
Met sinen lachenden monde?
12. « Heer schoutert, ghi hebt drie dochterkijn.
Ghi meynt datse alle drie maechden zijn,
Mer lacen, si en zijn gheen van allen.
13. Die eene dat is mijn minnekin,
een kindekijn
die ander draecht van mien
Ende bi die derde hebbe is geslapen.»
eer schoutert en treckes u niet an.
14. «H
Hi spreect als een verwesen man,
Hi en weet niet wat hi clappet.»
15. Mer weet ghi wat Claes molenaer sprac
Ais hi al op die leeder tradt
Met sinen verbonden ooghen?
1

« In alle Bruyningen en staet niet een huys
Dar en gaet een jonge Claes molenaer uut,
Oft een vrou molenarinne.»

17. « Claes molenaer, nu laet u clappen staen.
En dede u clappen, ghi wares ontgaen,
Mer nu moet ghi ymmers hangen.»

15
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8
Dat ick om een schoon beelde soet
Een amoreus liedeken

ick om een

moet ver - true - ren,

goet,

schoon heel-de soet

daernoeyt en was dan

Noch en heeft ge- weest mijns le - yens due - ren,

door nij- ders cue - ren is mi ghe-sciet:

vruecht, voor een cleyn vruecht

1. Dat ick om een schoon beelde soet
dus langhe moet vertrueren,
daer noeyt en was dan liefde goet,
Noch en heeft geweest mijns levens dueren,
door nijders cueren is mi ghesciet :
Voor een cleyn vruecht so menich verdriet.
2. Haer aenschijn claer gheeft mi confoort,
Als is aensie die schoonste figure.
daer is een ander veel badt ghelooft:
Si sluyt mi buyten der dueren.
Si gheeft mi cuere als si mi siet:
Voor een cleyn vruecht so menich verdriet.
16

Voor een cleyn

so me-nich verdriet.

Een amoreus liedeken
fol.10v

dus lan-ghe

3. 0 Venus, u claghe ick mijnen noot,
dat is mijn soete lief ken moet derven.
Een cusken aen haer mondeken root,
een troostelijc woort laet mi verwerven.
dat ick moet sterven, mijnen druck aensiet :
Voor een cleyn vruecht so menich verdriet.
4. Nu rade ick elcken amoreus,
dat hi zijn lieveken nyet en vergramme,
Haer wesen is so coragieus.
Spreect een woort, doecht, schoon lief, wat di misquame.
Wacht u van blame, quade nijders tongen vliet:
Voor een cleyn vruecht so menich verdriet.
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9
Den dach en wil niet verborghen zijn
Een nyeu liedeken
AL XIX

Den dach en wil niet ver - bor-ghen zijn,

Het

1

r

r

r

r

is schoon dach, dat dun- cket

mi.

Mer wie ver-

r

rr
bor - ghen heeft zijn

lief, Hoe noo - de ist dat si
13

cr
schey -

- den,

si

schey -

-

Een nyeu liedeken
fol.10v

1. (Den dach en wil niet verborghen zijn,
Het is schoon dach, dat duncket mi.
Mer wie verborghen heeft zijn lief,
Hoe noode ist dat si scheyden.)
2. c Wachter, nu laet u schimpen zijn
Ends laet hi slapen, die alder liefste mijn.
een vingerlinck root sal is u schincken,
Wildy den dach niet melden.:,
3. 4: Och meldic hem niet, rampsalich wijf,
Het gaet den jongelinck aen zijn lijf.,
t Hebdy den schilt, ick hebbe die speyr,
daer merle maect u van heyr.)

18

- den.»

4. Die jonghelinck sliep ende hi ontspranck,
Die liefste hi in zijn armen nam:
«En latet u niet so na ter herten gaen,
Ick come nosh tavont weder.,
5. Die jonghelinck op zijn vale ros tradt,
Die vrouwe op hooger tinnen lack.
Si sash so verre noortwaert inne
Den dach door die wolcken op dringhen.
6. « Had ick den slotel vanden daghe,
Ic weerpen in gheender wilder Masen,
Oft wander Masen tot inden Rijn,
Al en soude hi nemmeer vonden zijn."
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Die mi te drincken gave
Van vrou van Lutsenborch
AL XXIII
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Van vrou van Lutsenborch
fol.13r

1. Die mite drincken gave,
sghe hem een nieuwe liet,
Icon
Al van mijn vrouwe van Lutsenborch,
Hoe si haren lantsheere verriet.
ven
fk
scrij
2. Si dede een brieen
So veere in Gulcker landt
Tot Frederic, haren boele,
Dat hi soude comen int lant.

fol.13v

3. Hi sprac tot sinen knapen:
«N sadelt mi mijn paert.
Tot Lutsenborch wil is rijden,
Het is mi wel rijdens waert.»
4. Als hi te Lutsenborch quam
Al voor dat hooge huys,
Daer lack de valsce vrouwe
Tot haerder tinnen uut.
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5. Hi sprac • « God groet u, vrouwe,
God geve u goeden dach.
Waer is mijn here van Lutsenborch,
Dien ic to dienenplach?>>
6. « Ic en derfs u niet wel se en
Ic en wil u niet verraen.
Hi is heden morghen
Met sinen honden uut 'a en ghegaen.
7. Hi reedt heden morghen
Al in dat soete dal
En daer suldi hem vinden
Met sinen hondekens al.»
8. Hi sprack tot sinen knape :
« Nu sadelt mi mijn paert,
Ten dale waerts wil ic rijden,
het is mi wel ridens waert.»
9. Als hi biderjachten quam
Al in dat soete dal,
Daer lach die edel heere
Met sinen hondekens al.
10. Hisprac : « God groet u, heere,
God gheve u goeden dach.
Ghien suit niet langer leven
Dan desen halven dach.»
11. « Sal ick niet langher Leven
Dan heden desen dach?
So mach ict we! beclaghen
Dat ic oyt mijn vrou aensach.»
12. Hi sprac tot sinen knape:
« Spant uwen boghe goet
ende schiet mijn here van Lutsenborch
In zij ns herten bloet.»
13. « Waerom soude ic hem scieten,
Waerom soude ick hem slaen?
Ickhebbe wel seven jaer
Tot zijnder tafelen ghegaen.»
14. «H
ebdy wel seven jaren
Tot zijnder tafelen ghegaen?
So en dorfdihem niet schieten,
Noch niet ter do slaen.>>
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15. Hi tooth uut zijnder scheyden
een mes van stale goet.
Hi stac mijn here van Lutsenborch
In zijns herten bloet.
16. Hi sprat tot sinen knape:
«Nu sadelt mi mijn paert.
Tot Lutsenborch wil ic riden,
Het is mi wel rijdens waert.*
17. Als hi to Lutsenborch quam
Al voor dat hooghe huys,
Daer quam de valsce vrouwe
Van haerder tinnen uut.
fol.14r

18. « Vrou, God seghen u, vrouwe,
God gheve u goeden dach.
Uwen wille is bedreven,
U verraderie is volbracht.*
19. « Is mijnen wille bedreven,
Hebdi mijnen sin volbracht,
So doet mi sulcken teyken
Dat ic daer aen geloven mach.1,
20. Hi troc uut sijnder scheyden
Een swaert van bloede root.
« siet daer, ghi valsce vrouwe,
Uus edel lantsheeren doot.»
21. Si truck van haren halse
Van peerlen een cranselijn:
« Hout daer, mijn liefste boele,
Daer is die trouwe van mijn.)
22. t Uwe trouwe en wil ic niet,
Ic en wille niet ontfaen,
Ghi mocht mi ooc verraen
Ghelijc ghi uwen lantshere hebt ghedaen.3.
23. Hi troc uut zijnder mouwen
Een siden snoerken fijn:
« hout daer, ghi valse vrouwe,
Ghi sulter bi bedrogen zijn.)
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24. Te Lutzenborch op de mueren
Daer loopt een water claer,
Daer sit vrou van Lutzenborch
int heymelic ende int openbaer.
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11
Den winter is een onweert gast
Een out liedeken
AL XXV
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Een out liedeken
fol.14v

1. Den winter is een onweert gast,
dat merck ick aenden dage.
ichad een boelken ende dat was waer
Int openbaer:
Si en was mi niet getrouwe.
Des ic rouwe.
2. Het ghaet ten vastelavont waert,
Nu lengen ons de dagen.
Mijn lief boot mi een cranselijn
Van peerlen fijn,
Oft ic soude willen draghen
totten daghe.
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3. Daer na coemt ons die lieven tijt,
So spruyten ons die bloemkens,
Si springen uut so menigerley.
Coel is den mey.
Ic hoore den nachtegael singhen
van minnen.
4. Wat achte ic op den vogelen sanck,
Oft op quade nijders tongen?
Mijn lief boot mi haer armkens blanc,
Ic weets haer danc.
Ic en salts mi niet beromen,
Mach ic daer in comen.
5. Ghi zijt mijn lief, weet dat voorwaer.
Ick ware na Oostenrijck.
Schoonder wijf en sach ic nye !
als ickse aensie:
W aer vintmen haers gelijcken,
haers gelijcken?
6. Oorlof, schoon lief van Aerdenborch,
Wi twee wi moeten the en.
ickeedt mijn corenken groene,
Ick hebs van doene.
Mariawil ons gheleyden
als wi scheyden.
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Den winter comt aen, den mey is uut
AL XXVI
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dat

mi dient.

1. << Den winter comt aen, den mey is uut,
die bloemkens en staen niet meer int groene,
die nachten zijn lanc door des winters vertuyt.
Nu lust mi wel wat nieus te doene.
Mijn jonghe juecht is nu in saysoene;
Mijn man en is niet wel mijn vrient.
ey out grisaert, al sliept ghi totter noene,
Ghi en hebt niet dat mi dient.
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2. Het was mi van te voren gheseyt,
Dat ghi waert van slutsaerts bender
U spel mi Dock niet en ghereyt
int beghinsel noch int eynde.
Waer ick mi keere oft wende,
Mijn man en is niet wel mijn vrient.
ey out grijsaert, dat ic u oeyt kende,
Want ghi en hebt niet dat mi dient.
3. Vermaledijt so moeten si zijn
die dat houwelijc van hem voortbrochte,
Het schoon coluer, den reynen maechdom mijn
dat die griecke aen mi verlochte.
Mi en rocx hoe ick van hem gerochte,
Mijn man en is niet wel mijn vrient.
ey out grysaert, dat vlees ic te dier cochte,
Want ghi en hebt niet dat mi dient.»
4. « en weent niet meer mijn soete lief,
Ick hebbe genoech voor u behagen:
Silver ende gout van als u gherief
daer toe bereyt u leve daghen.
Van mi en hebdy dan niet te claghen.
Ghi segt ic en ben niet wel u vrient?»
« ey out grisaert, dat beenken moetty knagen,
Want ghi en hebt niet dat mi dient.
5. Had ic pampier, schoon parkement,
Penne ende inct, ick schreve daer inne
Aen die liefste prince bekent
Dat hi soude comen tot zijn vriendinne,
Dien ic met goeder herten beminne,
Want mijn man en is niet wel mijn vrient.
ey out grisaert, al soudi daer om ontsinnen,
Ic heb een ander liefken die mi dient.»
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Den lustelijcken Mey is nu inden tijt
Een nyeu liedeken
AL XXVII
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Een nyeu liedeken
fol.15v

1. Den lustelijcken Mey is nu inden tijt
Met sinen groenen bladen.
Int lievelijc aenscouwen, ghi die Venus' dienaers zijt,
Men mach u niet versa en.
Want bi des meys virtuyt
So menich cleyn voghelken ruyt,
ijnen san ck is soet om hooren.
S
Dies willen wi vruecht orbooren.
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Dies

2. Bedrijft solaes, genoechte ende vruecht,
Die blomkens staen ontploken.
Coemt met u lieveken buiten in des veldekens juecht,
Die cruyden staen seer suet van roken.
Si staen net ende reyn
In dat soete lustelijcke pleyn.
Daer siet mense juechdelijck bloeyen
Door den soeten meyschen dau bespoeyen.
3. Die nachtegael singhet nacht ende dach
Met menich dierken cleyne,
Want ghi, die Venus doet gewach,
Wendt u ten veldekens reyne
ende wilt ons comen bi
Met u weerste lieveken, ic ende ghi.
en acht gheen nijders bespringhen
ende helpt ons den mey in bringhen.
4. 0 Venus, had ick mijn lieveken alleyn,
Het soude mijnder herten lusten;
ende wi tsamen laghen op een beddeken cleyn,
Daer ick bi haer mocht rusten;
ende wi daer speelden moedernaect,
Alsomen die bervoetekinderkens maect,
So soude ic mijn lieveken ghebruycken
Ende in mijn armkens luycken.
5. Amoreuse lievekens zijn bier vergadert,
This elcken een melodie.
Als deen gesichte dander verclaert,
Scout alle melancolie.
Haer caecxkens zijn van coluere root
Ende hoe menich versuchten grout
geeft elc zijn liefken int wesen!
Een soenken van u, schoon lief, salt genesen.
6. Oorlof, princelijc lief seer amoreus,
Nu bidde ic u om een bede:
Neemt desen mey in dancke seer coragieus
Ende bewaert hem na reynder Bede;
Thoont ons u ghetrouwige jonste fier
Al under desen soeten eglentier!
Wilt uut den slape ontspringen
Ende helpt ons vrolijc singhen!
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14
Die vogelkens finder muten
Een nyeu liedeken
AL XXVIII
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Een nyeu liedeken

fol.16r
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1. Die vogelkens hider muten,
Si Bingen Karen tijt.
Waer sal icx mi onthouden?
Ic ben mijns liefkens quijt.
Waer sal icx mi onthouden?
Ende ic haer so gaerne aensie.
Al spreec ic u, liefken, so Belden,
Ic scenc u mijn herteken is fer.
30
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2. Ic ginc nosh gister avont
So heymelijc eenen ganck
Al voor mijns liefkens dore,
Si wilt mi cleynen danck.
« Staet op, mijn alder liefste,
Staet op ende laet mi in.
ic swere u op al mijn trouwe
Ic en had noit liever dan dy..,
3. Scoon lief, laet u gedencken
Dat ic eens die liefste was
Ende lath in uwen armen.
Nu ben ic geworden een onwaert gast.
Al hebdi mi nu begheven,
Noch drage ic eenen huebscen moet.
Die liefte bloeyt winter en somer,
Dat de coele mey niet en doet.
4. Hi tooth van siren harden
Van goude een vingherlijn.
« hout daer, mijn alder liefste,
Daer is die trouwe van mijn.
Mer oft yemant vraghet
Wie u dat vingherlinck gaf,
antwoort hem met huebsce woorden:
die eens die alder liefste was.)
5. Ic hoorde ghister avont
So lustelijck eenen sanck:
Mijn liefken die gaet houwen,
Ick en weets haer gheenen ondanck.
Al heeft si mi nu begheven,
Noch draghe ick eenen huebschen moet.
Die liefde bloyet winter en somer,
Dat die code mey niet en doet.
6. Die dit liedeken heeft ghesonghen,
Dat was een ruyter fijn.
Sijn herteken ghinck int lichte
Met schoone vroukens fijn.
Dit liet heeft hi ghesonghen
Ter eeren der liefste zijn
In spijt der nijders toughen.
Sijnen naem is Jonghen Stijn.
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Des hadde een swave een dochterlijn
Een nyeu liedeken
AL XXIX
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Ja schoon is - ser mijn Els - se - lijn!

Een nyeu liedeken
fol.16v

J

1. Des hadde een swave een dochterlijn.
Si en woude niet langher dienen.
R
i mantel
haen,
ock ende
woude s
Twee schoenen met smale riemen.
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
2. << Des wildy rock ende mantel haen,
Twee schoenen met smale riemen?
So gaet Tausborch in die stadt
Ende groote heeren dienen.»
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
3. Doen si Tausborch binnen quam
Al op die enghe straten,
Si vraechde na den besten wijn,
Daer ruyters ende lantsknechten saten.
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
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4. Doen si finder stoven quam,
Men brochte haer eens te drincken.
Si liet haer ooghen omme gaen,
Den beker liet si sincken.
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
5. Si namen die terlinghen inde hant,
Si begonnen daer te spelen.
Die daer die meeste ooghen wore,
die sliep bider schoonder vrouwen.
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
6. Hi nam schoon Elsselijn bider hant,
Bi haer snee Witte handen,
Hi leyse daer hi een beddeken want,
dat groene wout ten eynde.
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
7. Hi Bette haer neder op die bane,
Si en dede niet dan weenen.
«Noch hebbe is stoute broeders drie,
eenen rijcken vader tsoheyme.>>
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
8. « Dats hebdy stoute broeders drie,
eenen rijcken vader tsoheymen?
So moechdy dit jaer een huerlinc zijn,
eenen rijcken vader tsoheyme.>>
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
9. Mer doen si opter gassen tradt,
Haer bekende hare broeder.
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10. « Och suster,» sprac hi, « suster mijn,
Hoe is die re sever
verganghen,
dat den roc'
corter s
ende achter veel te langhe? »
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
11. « Och broeder,» sprac si, « broeder mijn,
du riedeste mi aen mijn
• eere.
Hadde mi dat een anderghedaen,
Hi sou es mi wederomme keeren.»
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
12. Die dit liedeken eerstwerf sanc,
Hi hevet geerne ghesonghen.
Een vroom lantsknecht is higenaemt,
Tausborch binnen der stede.
Ja schoon isser mijn Elsselijn!
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Dat meysken opter laden lach
Een nyeu liedeken
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fol.18r

1 Dat meysken opter laden lach,
Siweende also seere:
«Hadde ick nu eenen knaep
Die mi dat luytken sloech
ende is een kin ken van hem droech.»
2. Dat verhoorde een jonghe knaep,
een knaep die was stout.
Hi Bede een veelken waken
Van silver ende van roode gout.
« Ay mi, lieve meysken, ghi valt mi seer bout.>>
3..De dat veelken ghemaket was,
Hi ghinck voor zijns liefs dore.
« Schoon lief, zijt ghi daer binnen,
daer binnen, so coemt hier yore.
Ay mi, lieve meysken, hoe beval ic dy?»
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4. « Ghi bevalt mi uuter maten wel,

Met dy vaer ick van hen
Over die groene heyde,
Vader ende moeder to leyde.
Ay mi, lieve lantsknecht, ick ben bereyt.»
5. Als si op der he den quam,
die heyde was lanck ende groot.
«H ick nu ros ende waghen
die mi een weynich droech.
Ay mi, lieve lantsknecht, ick ben so moede.»
6. « Ros ende waghen en heb is niet,
Maer eenen bedelaers sack.
Mach ick u daer mede helpen,
Ickhanghen u aenden hack.
Ay my, lieve meysken, hoe bevalt u at .»
7. « Ick en ben gheen bedelersse,

Noch oock gheen bedelaers kint.
Ickben eens coo mans dochter
Te Covelens op den Rijn.
Ay mi, lieve lantsknecht, is vaer van dy.»
8. « Sidy eens borghers dochter

Te Covelens al op den Rijn?
So ben ick eens visschers sone
Te Walckenborchal op die merct.
Ay mi, lieve meysken, hoe beval ic dy?»
9. Die ons dit goede liedeken sanc
Ende wel ghesonghen had,
Hi hevet welgesonghen.
God gheve hem een goet jaer.
Een schoon vrou had hi met hem gaen.
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Een boerman hadde eenen dommen sin
Een oudt liedeken
AL XXXV
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Een oudt liedeken
fol.19v

1. Een boerman hadde eenen dommen sin,
daer op so schafte hi zijn ghewin.
Het voer een boerman uut me en.
Hi brocht sinen heere een voeder houts,
Sijnder vrouwen den coe en mey.
2. Die boer al op den hove tradt,
die vrouwe op hoogher tinnen lach,
Silach op hoogher salen.
« Mocht ick een corte wijle bi u zijn,
Ickgave daer om mijn ros, mijn wagen.»
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3. Die vrouwe die reden so haest vernam,
Si liet den boerman comen an,
So heymelijc at stille,
Al in een duyster camerken,
Daer deden si twee haren wine.
4. Doen hi zijn willeken hadde ghedaen,
die boer moste wander tinne gaen
Ende hi bestont to claghen
c Ic segghe u dat het deen is ghelijc dander.
Mi rout mijn ros, mijn waghen.»
5. Die heere quam uuter jaechte ghereden,
Hi hoorde den boerman seere claghen,
Hi hoorde den boerman claghen.
« Ghi segt dat het een is als dander is,
die waerheyt suldy mi saghen.»
6. Die boer had schier een loeghen bedacht:
« Ick hadde een voederken houts gebracht
Ende daer was een crom hout onder.
Ick seg u dat het deen als dander Brant,
Als si biden viere comen.
7. Hierom was u vrou so gram,
datsi mijn ros, mijn waghenn am
Om sulcken cleynen schulde.
Icbidde u, lieve heere mijn,
Verwerft mijnder vrouwen hulde.»
8. Diehere ginc voor zijnder vrouwen staen.
« Wat heeft desen armen boer misdaen?
Schaemtghi u der sonden niet?
Gheeft hem zijn ros, zijn waghen weder,
Laet hem varen tot sinen k'
r.»
9. «Vaert henen, vaert henen, goet boere mijn,
dat eerste zal u vergheven zijn,
Vaert henen dijnre straten.
Och coemt ooc wed alsghi moecht,
Brengtons dat crom hout vake.»
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Een venusdierken heb ic uutvercoren
Een amoreus liedeken
AL XX XVI
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Een amoreus liedeken
1. Een venusdierken heb ic uutvercoren,
Gheen schoonder en weet ic nu terstont.
Om haer so wil ic vruecht oorboren
Int aensien van haren lachende mont.
Haer keelken wit, haer borstkens ront,
Maken mi vrolijc van sinne.
Schoonder en was noyt van moeder geboren,
This recht dat icse beminne.
2. Ghelijc gout is haer hayr van coluere,
Twee oochskens ter amoreusheyt snel,
Twee borstkens ront, soet van natuere,
So is mijn lieveken, dat weet ic wel,
Sedich van gheest ende niet rebel.
Si is mijnder herten keyserinne.
Ic en weet ter werelt geen liever creatuere,
This recht dat icse beminne.
3. Noch heeft si een hoochmoedige coragie
ende daer toe eenen fierenganc,
Int triumpheren bedrijft sirragie.
Ic en hoorde mijn dage noeyt soeter sanc,
Dan sr bedrijft met haren voys gheclanc.
Het dunct mi puer een godinne.
Ghefaetsoeneert is si als een ymagie,
This recht dat icse beminne.
4. Ic en can vergeten mijns liefs manieren,
Haer vriendelijc wesen, haer fier ghelaet.
Crijghe ic geen troost door haer bestieren,
So wert mijn herte heel desperaet.
mocht ic met haer, mijn troost, mijn toeverlaet,
So war is blijde van sinne.
Vruecht ende solaes soude ic hantieren,
Tis recht dat icse beminne.
5. Princessegent, die mijn vruecht doet breeden,
Al mocht ic hebben vangoude swaer
Tgliewichte van u, ic en sal van u niet scheeden,
Ghi blijft mijn liefste
tow de
Want aen u, lief, en weet ic gheenen maer
Dan alle vruecht een ghewinne.
haer wesen reyn en mach mi niet verleeden,
This recht dat icse beminne.
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Een oude man sprack een meysken an
Een nyeu liedeken
AL XXXVII
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Ghi

Mijn boelken moet een

man zijn.»

jonck

mi

Een nyeu liedeken
1. Een oude man sprack een meysken an:
« Schoon lief, wildi beteren mijn verdriet?»
«Neen ic,» seydese, « lieve Jan,
Van uwen bier en dorst mi niet.
Tis beter dat ghi van mi vliet.
Ghi doe doch al verloren pijn.
Mijn boelken moet een jonck man zijn.»
2. « Schoon lief, ick soude mi geerne paren,
Waert u belief to nu ter tijt.»
«S
een oude quene van tseventich jaren,
Oudt ende verrompelt also ghi zijt!
Aen u en is doch gheen profijt,
Ghi en tapt niet dan verschaelden wijn.
Min boelken moet een jonck man zijn.»
3. « 0 Waerde suver juecht,
Herte ende sin an et al aen dy.»
«Stelt u te vreden oft ghi moecht,
en dienen niet te samen, ick ende ghy,
We
Oudt ende versleten dunctghy my.
Wassoudt ghi schrijven in mijn francijn?
Mijn boelken moet een jonck man zijn.»
4. « Schoon lief, wilt doch doen mijn avijs,
So sal is u maken van goede rijc.»
«E
en jonc man staet badt in mijnen prijs,
Ghelijc soect altijt zijn ghelijck.
Wat sod ghi
hi doe hen op eenen tijt
Dan droncken drincken als een swijn?
Mijn boelken moet een jonck man zijn.»
5. « 1c mach wel claghen mijn verdriet,
Ic minne ende en worde niet ghemint.»
« Nu swijghet,» set si, «luerefaes,
Vrijdt elders daer hi troost ghewint.
Ic hebbe bemint een jonghelinck,
Mijn herte verblijt in zijn aenschijn,
Mijn boelken moet een jonck man zijn.»
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Een goet nyeu liet heb ick gedicht
Een nyeu liedeken
AL XXXVIII
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fol.21r

1. Een goet nyeu liet heb ick gedicht
Met also droeven sinne.
Die liefste heeft mi daer toe gesticht
Met haerder looser minne.
Ic en sal haer nemmermeer af gaen,
Bi daghe noch bi nachte.
Si cost mijn herteken so menighen traen.
Al heeftse mi nu ontrou ghedaen,
Noch staetse in mijn gedachte.
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ge-

- te.

2. Noyt roose soet van soeter rueck
En heeft mijn herteken so seer bevangen.
Al hebbe ick somtijts quaet gheluck,
Naer haer staet min verlanghen.
Rijc God, mocht noch eens anders gaen
och
En mochte den tijt
n keeren,
Dat is mocht troost van haer ontfaen,
Sosoude is allen druck verslaen
Ende altoos vruecht vermeeren.

fol.21v

3. Met een die alder liefste mijn,
So ghinck ic mi vermeyden.
Ick en mach altoos bi u niet zijn,
en
Wi twee wi moetenscheyd.
Si hout mijn herteken so seer doorwont,
Hoe soude ick vrolijck wesen?
Dat heeft ghedaen haren rooden mont ,
Mocht ick dien cussen ic waer ghesont,
So waer mijn herteken ghenesen.
4. Altijt staet si in mijn vermaen
Ende al uut goeder duechden.
Mocht ic noch troost van haer ontfaen,
So waer mijn herte in vruechden.
Mer neen ick niet, is blijve alleyn
Ende si heeft mi begheven.
Si is nochtans dat liefste greyn.
Kiese ick dit jaer noch twee voor eyn,
So mach ick vrolijck leven.
5. Oorlof, schoon lief, alst wesen moet
Ende ick wil henen varen.
Ick bidde Maria, ma het soet,
Dat si ons wil bewaren.
Mijn sinnekens hadde ick op u ghestelt,
Schoon lief, ist al verloren?
Ick minde u bovengoet oft ghelt,
Mi dunct dat u mijn vrientschap smelt.
Adieu, mijn uutvercoren!
6. Mer die dit liedeken eerstwerf sanck
Dat was een ruyters gheselle.
Hi weets hem alien goeden danck
Die duecht van hem ende van zijn boel vertellen.
Met schoone vroukens sidt hi op die ban
te biere oft te wijne.
Al is zijn borsse dicwils cranck,
Laghe hy in zijns boels armkens blanck,
Het waer zijnder herten een medecijne.
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Een jonghe maecht heeft mi gedaecht
Een amoreus liedeken
AL XL
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Een amoreus liedeken
I. Een jonghe maecht heeft mi gedaecht
Te comen in haer camerkijn.
Stout, onversaecht, heb ictgewaecht.
Ick was bespiet; van nijders fenijn
Sal ick noch moeten in drucke zijn,
Want si mi liefde heeft bewesen.
mocht sigebueren mi, mocht si gebueren mi,
en so waer ick vrij
Van alle mijnen druck ghenesen.
2. Haeraenschijn claer heeft mi voorwaer
Mijn oochskens alt seer verblent,
Dat ic ben door haer in drucke ende vaer,
Dat is denhoochsten heere bekent.
Had ic mijn lieveken hier present,
So waer mijn vruecht verresen.
Mocht si gebueren rni, mocht si gebueren mi,
Ende so waer ic vrij
Van alle minen druckghenesen.
3. Ent om mijn lief lijde ic miskief,
Want icse selden spreken mach,
Mer als een dief lijde ic miskief.
Mocht icse versoecken nacht ende dach!
Dat wildi hooren mijn geclat h
Vanmijnen lieveken ghepresen:
mocht si gebueren mi, mocht si gebueren mi,
Ende so waer ic vrij
Van allerninen druc ghenesen.
4. Princersselijc aensien moet ic haer been
Boven al die leven int aertsche dal.
Al moet ic van haer vlien door nijders bespien,
Ic hootP niet langhe dueren en sal ,
Want God die heere is Bove n al.
So wil ic swijghen met desen.
mocht sigebueren mi, mocht si gebueren mi,
Ende so waer ic vrij
Van alle minen drucghenesen.
Mint daer ghi trouwe vent.
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22
Een aerdich vrouken hevet mi bedroghen
Een nieu liedeken
AL X LIV
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Een nieu liedeken
fol.24v

1. Een aerdich vrouken hevet mi bedroghen,
Daer ick was op verghect.
Haer smeekende woorden zijn al ghelogen,
Dat vinde ick nu perfect.
Si is mi te doortrect,
Te dubbel ook van gronde.
Dus keer ick mi van haer.
Sipayter so vele met haren valschen monde,
Ic en achtse niet een haer.
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2. Ghesellekens, wilt u sinnekens keeren
Van sulc een schoon samblant,
Want si soude u plucken ende minnen leren,
Ja,hebdijt wel in die hant,
daer of heb ik tverstant.
Gat Vlaender gheheel int ronde :
Gheen wijf so wanckelbaer!
Sipaeyter so vele met haren valschen etc.
3. Nu laet ic een ander zijn goet verquisten,
Van sinnen jonck ende mal.
Want met hare subtijle listen
Siu wel plucken sal
Ende vallen eenen val,
dat is daghelicx bevonden,
Met u Kier en daer!
Sipaeiter so vele met haren valschen monde, etc.
4. Wat heb ic met u al tijts versleten,
Ic en spaerde gelt noch goet.
Nu ben ic vanden back ghebeten,
Ic en weet niet wiet mi doet.
des ic mi bedwingen moet
Het aenhoren van haer faconde,
dat se he ic u voorwaer !
Sipaeiter so vele met haren valschen monde, etc.
5.Joncfrou, hi laet nu voor u knielen,
Ghi zijt daer voor bekent.
In een osbaermet drie wielen
Suldy nemen u en t.
Ick triumphere gent,
Alsghi tot alien stonden
Sult sitten int liden swaer.
Si paeiter so vele met Karen valschen monde, etc.
6. Adieu,ghi waert eens mijn princesse
Met uwen soeten rel.
Adieu, hi paeyter vi oft sesse,
Toeft Hanneken ende Wuyten wel.
Adieu, mijn dubbel vel!
doen ic met haer triumpheerde
en vraechde ic niewers na.
Sipaeiter so vele met haren valschen monde, etc.
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23
Een ridder ende een meysken jonck
Een oudt liedeken
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Een oudt liedeken
fol.25r

ri -

1. Een ridder ende een meysken jonck
Op een rivierken dat si saten.
Hoe stille dat dat water stont
Als si vangoeder minnen spraken.
2. « Och segt mi, stout ridder goet,
Ick soudegaerne weten
Waer om dat dat water stille stoet,
Als wi van goeder minnen spreken.»
3. « Dat dat water stille staet
dat en gheeft mi gheen vreemde:
Ick hebbe so menighe jonghe maecht
Ghebrocht in groot allende.»
4. « Hebdy so menighe maecht
Ghebrocht in swaer allende?
Wacht u, stout ruyter goet,
dat u God niet en scheynde.»
5. « Ic weet noch een so hooghen berch,
Booven alle berghen is hi hooghe;
en
Die sal ick noch in dale brengh,
daer om ist dat ick pooghe.»
48

6. « Suldy mijns vaders hooghen berch
Tot eenen dale brenghen?
Ick sage u liever, stout ridder goet,
Bi uwer keelen hanghen.
7. Ick hadde noch veel liever
datu die sonne bescheene
Al onder thol van uwen voeten,
den bast al om u kele.»
8. Dat meysken was jonc ende daer toe dom,
Si en wist niet wat si se e.
doen si in haers liefs armen lach,
doen was den berchter neder.
9. « Och segt mi, meysken jonck,
Is nu mijn kele gehanghen?
Nu is dijns vaders hooghen berch
In eenen dale ghevallen.>>
10. Och doen dat meysken ghewaer wert
dat si een kindeken bleef draghen,
Si ghinck al voor den ridder staen,
Si badt hem om ghenade.
11. « Ghenade, stout ridder fijn,
Ghenade van mijnen lijve!
Ic was een goet maechdekijn,
Nu moet ic met uwen kinde blijven.»
12. « Wat ghenade soude ic u doen?
Ghi en zijt gheen keyserinne.
Ick mocht u mijnen schiltknecht gheven,
Cost ic hem daer toe ghebringhen.»
13. « Uwen schiltknecht en wil ic niet,
Hi is mi veel te snode.
Al is mijnen hooghen berch ter neder,
Ic hope ghi suit hem noch wel hoghen.»
14. Dat meysken hadde eenen broeder stout,
Hi was haer goet ende ghetrouwe,
Als hi haer dede wel int aenschijn,
Hi beweest haer al metter trouwen.
15. Och doen die broeder gheware wert
Dat si een kindeken bleef draghen,
Hi ghinc al voor den ridder staen,
Hi badt hem mede te grave.
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fol.26r

16. « God groet u,» seyt hi,«stout ridder vrij,
Stout ridder vrij van waerden,
Och, die met uwen kinde was bevaen
Die leyt hier doot opter aerden.»
17. « Och is si doot, dat schoone wijf,
Die overschoone die ick beminne?
So en sal ic nu noch nemmermeer
Mijn grauwe ros berijden.
18. Haelt mijn spere ende ooc mijn schilde,
Mijn swaert al aen mijn side.
Ic wil gaen rijden selver daer,
Men vint der valscher boden so vele.»
19. Och doen hi op der heyden quam,
H i hoorde die clocken clincken.
H i hoorde wel aen der clocken clanck
Dat si inder aerden moeste sincken.
20. H i nam sinen bruynen schilt,
H i worp hem op der aerden.
« Ligget daer, ligget daer, goet bruyne schilt,
Van mi en suldi niet ghedragen werden.»

fol.26v

21. « Heft op uwen bruynen schilt,
Hanghet hem onder u side.
Al waer u vader ende moeder doot,
Den rouwe moet ghi lijden.»
22. «Al waer mijn vader ende moeder doot
Ende mijn broeders alle vijve,
So en waer den rouwe niet also groot
Als hi is van desen schoonen wijve.»
23. Doen hi op dat kerchof quam,
H i hoorde die papen singhen.
H i hoorde wel aen der papen sanck
Dat si vigelie songhen.
24. Doen hi inder kercken tradt,
H i sach zijn liefken staen in bare,
Ghedect met een baren cleede,
Recht oft si nu oock doot ware.
25. H i hief op dat baren cleet,
H i sach haer cleyn vingerken roeren.
Och, doen so loech haer roode monde,
Doen si denriddervoelde.
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26. « Staet op, staet op, mijn soete lief,
Wel over schoone jonckfrouwe!
Ic en sal u nu noch nemmermeer
Doen so groten ontrouwe.
27. Wel op, wel op, mijn soete lief,
Min overschoone jonckfrouwe!
Al waert mijn vader ende moeder leet,
So sal icku tot eenen wijve trouwen.
28. Al waert mijn vader ende moeder leet
Ende mijn broeders alle vijve,
So sal ick u houden voor mijn bruyt
Ende trouwen u tot eenen wijve.»
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Fortuyne, wat hebdy ghebrouwen
Een nyeu liedeken
AL XLVIII
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Een nyeu liedeken
1. Fortuyne, wat hebdy ghebrouwen?
Ick en weet mi gheenen raet.
aer sal ick mi onthouwen?
W
Mijn herte wert geheel desperaet,
Dat ick nu Brugghe moet laten,
Die schone stede soet.
Rijck God, coemt mi to baten.
Mijn herte verbrant al inden gloet,
0 lieffelijck lief,
door u schoon aenschijn soet.
Dat mach ick wel beclaghen,
dat ick u nu laten moet.
9 . Wat sullen wt nu gaen beghinnen,
Wi ghildekens al ghemeyn?
Si woont te Brugghe binnen,
dat alder waertstegreyn.
Si heeft mi nu begheven
Endeghelaten inden noot.
Och boven all die ter werelt leven
So sterve ick ja die doot,
0 lieffelijck lief, etc.
3. Dat ick oyt was gheboren,
Van moeder lijf ontfinck,
daer om so moet ick trueren,
Het is mi en droevich dinck.
Vrou Venus, wat condi maken?
Ick en weets migheenen raet.
Het zijn vreemde saken
dieghi nu aen gaet,
0 lieffelijck lief,
Door u schoon aenschijn etc.
4. Dit liedeken is eerst ghesongen
Te Brugghe al op die steen,
Inspijte van alle nijders tonghen,
Ter eeren van vroukens reyn.
Een Mechelaer hevet geschreven,
daer hi lach in der foot.
Nu moet hi haer begheven,
dat sal hem doen den doot.
0 lieffelick lief,
door u schoon aenschijn soet,
Dat mach ick wel beclaghen,
dat ick u nu laten moet.
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Ghepeys, ghepeys vol van envijen
Een nyeu liedeken
AL XLIX
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Een nyeu liedeken
fol.28v

Midts

1. Ghepeys, ghepeys vol van envijen,
dwelc oorspronc is dat menich truert,
Hoe queldi mi nu met fantasijen.
Mi dunct dat mi mijn herte schuert.
God gheve haer vruecht wient ghebuert,
Al doetse mi dese quale ;
Haer wesen fier heeft mi becuert
Midts tcoluer van corale.

Rast u, ghi nachtegale,
Vliecht uut dat Wilde wout.
Gaet, segt haer dit altemale
Ende groetse mi menich fout.
2. Ick peynse om Venus' discipline
die mi so late sandt dese sucht.
Hoe stadigher liefde, hoe meerder pijne,
Hoe vuylder wonde, hoe erger ducht.
Een tijtlick fruyt neemt saen de vlucht,
Ghepluct ten groenen dale.
Men prijst best een volwassen vrucht
Ghelijc een cuyssche smale. Rast u etc.
3. Beloften veel is si mi schuldich,
Mer onder al een excellent.
darnna verlanghet mi menichfuldich,
Wat is, tis haer bekent.
Wat ick bedrijve in mijn convent,
dit altoos ic verhale:
Vonde ic mi leechals si is absent,
Vanhaer ic niet en fale. Rast u etc.
4. Ghepeyns, hoe soudy niet gehingen.
Ic moet,eylaes, tis groote foot,
dat doen thien du sent vreemde dinghen.
ons beyden ghebuert, si weet al bloot:
Wi drincken vruecht en droefheyt groot
Beyde uut fortuynen schale.
door tswaerghepeyns van dit exploot
Therte sterft, al waert van stale. Rast u etc.
5. Mochtmen met crude oft medecijne
Ghenesen mijnder liefden brant,
Ic waer ghenesen vander pijne.
Mer neent, ten hulpt sulck onderstant.
Dus gatet eylaes aen minen cant
Door tlastder minnen strale.
Ic vloecke den afgod die mi bant
Met Venus' bitter dwale. Rast u etc.
6. Princesse, ic swijghe veel om beter
Als ic peynse om ons oude sel.
Ic en vant ter werelt noeyt secreter,
Dies vreese ic twint dese nijders fel.
Vrou Venus dect haerkinderkens wel,
Draghen zijs huesche tale.
Tsal al wel zijn door mijn bevel,
Schoon lief, dat is tprincepale. Rast u etc.
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Ghi sotten ende sottinnekens
Vanden boonkens
AL LIV
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Vanden boonkens
1. Ghi sotten ende sottinnekens,
Ghi meyskens also net,
Al sidy sot van sinnekens,
Ghi hoort doch altemet;
Enwaddinghe dat u let,
ghi clappaerts ende clappeyen,
Die haren clepel breyen
En die den sotten man leyen,
Inweelden met ons re en
Ghesellekens, wacht u ghy:
Alsdie boonen bloeyen,
Ghi coemt hem veel te by.

fol.31r

2. Ghi jongers van quaden lucke
U selven qualijc besteet,
Ghi hebt al vanden rucke
Veel meer wel dan ghi weet:
In u is een deel ghespeet.
Al sidy van poveren dijcke,
Ghi maect u selven rijcke;
Al en hebdy bed noch tijcke,
Ghi en kent nau uus gelike.
Nu hoort alte samen vrij:
Als die boonen bloeyen, etc.
3. Aechtken ende Nelleken
Die, met den koers beroct,
Besoecken aent cappelleken
Al daermen kermesse hot,
Endsso paeyen si den sot.
Hanneken ende Lijsken,
Si sin hen gelijck een cijsken;
Si volghen met een rijsken,
Dangaen si met een wijsken
En spelen ghinghen si.
Als die boonen bloeyen, etc.
4. Dan zijnder dese schoonen jonckfroukens,
So ma her al een vloo.
Si terden met haren voetkens
Tentween wel over een stroo
Ende si scheren den sot also.
Siedy op haer stipkens,
Si douwen toe haer lipkens.
Men sietse maeyen vitsekens,
Oft si vercopen haer trouwekens.
och kinders, hoe flau sidi!
Als die boonenbloy,
en etc.
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fol.3 1v

5. Dan isser menich polleken
So aerdich op den tre.
Si draghen een silver dolleken,
Een mesken fraey van sne
Ende een bonten calierken me.
Dan trouwen si een motteken
Oft een ghebroken potteken.
Si torten so lief int rotteken.
Men vint so menich sotteken,
Al segghen die lieden: tfy!
Als die boonen bloeyen, etc.
6. Ghi rotten stijf inde kaken
Die roeren Karen duym!
Men sal haer twee oxen waken,
haer kaken zijn ruym.
En ghi zijt so vrijen sluym,
Ghi trect te stijf die schuyte,
Die blaser dye is seer lanck,
U keel is wijt, u voet is manc.
Wanneer dye clepel hevet sinen swanck,
Hoe ruyterlijc fluyten si by!
Als die boonen bloeyen, etc.
7. Mans met Witte cransen,
Si trouwen een jonck wijf,
Die op twee cruycken dansen,
Is dat niet een sot bedrijf?
Ende haer leden zijn also stijf,
Si hebben haer cans verkeken.
Tfledercijn, dat zijn de treken,
haer nose, haer ooghen leken.
Si en connen die vrouwen gebreken
Niet weer gepaien vri.
Als die boonen bloeyen, etc.
8. Een lawmen dove poppe,
Een out verompelt vel
Ende die haer speten oppe
Om eenen jonghen ghesel,
En ghi ketelt u dat ghi lacht.
U lippen ende u toten
Sijn u te seer ontschoten
U rompen ende u toten,
U fronsen zijn gestoten.
Och pittekens, hoort na mi :
Als etc.
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9. Ghi moniken met grote hopen,

Die sot van weelden Overt,
Baghinnen uut gheloopen,
Bogaerden wit ende swaert,
En al om een commeermert !
Si doen int Goren hinder
So dat die bastaert kinder
Loopen hier ende ghinder.
Ghi, broeder Jan de minder,
Bagutte wie dat si:
Als die boonen etc.
10. Ghi Weeuwen die altijt moeten
Hebben eenen man!
Si seyt dat si haer voeten
Ooc niet verwarmen en can.
• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Hout al aen dat selfs krakeel,
Coemt met die sotten int prieel,
Wacht u van de boefkens heel !
Ghi hebt al wat, die meesten deel,
Het si ooc wie dat si:
Als die boonen bloeyen,
Ghi coemt etc.
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Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Vanden Leeraer opter tinnen
AL LV
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Vanden Leeraer opter tinnen
fol.32r

God

1. Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen:
« So wie met sonden is beswaert,
God laet hem wel verwinnen
Ende keere zijn herte tot Gode waert,
Eer hem die doot den wech ondergaet.
Si zijn wijs diet connen versinnen.
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2. Och edel mensce, denct dat ghi moet sterven!
En maect ghi u niet van sonden quijt,
Gods rijcke moet ghi derven.
Ghi hebt dicwijls versuymt den tijt;
Ten si door Gods genadicheyt
Die helle moet u erven.»
3. Ende dat verhoorde een jongelinc jonc van jaren.
« Leeraer,» seyt hi, « doet mi gewach,
Hoe moechdy dus ghebaren?
Ick sal nosh leven menighen dach
Ende hebben blijschap als ick plach,
Daer na met Gode varen.»
4. Die Leeraer sprac: « dat is seer hooge vermeten.
Waer zijn u ghesellen nu
Die bi u warengheseten?
Si hadden der jaren so veel als ghi.
Waer zijn si nu, berechtes mi.
Die wormen hebbense gheten.»
5. Diejongelinc sprac: «men en can mi niet ontbringhen,
Icwil ghebruycken dat leven mijn
Met dansen end springhen.
Si moeten sterven die veyghe zijn.
fol.32v
Laet ons gaen drincken den coelen wijn,
God sal on wel ghehingen.»
6. Die Leeraer sprac: « dit leven en mach niet dueren,
is in
Mer het verkeert so
In also carter uren.
Waerdy van en sinne mijn,
Alsghi mi dunct vol sonden zijn,
Ghi ensoudt niet doen an trueren.»
7. Die jongelinc sprac: « men can mi niet ontraden
Dat ic dese werelt soude scheyden van
Ende leven in versmaden.
Ic sal mi beteren als ic can.
der werelt vruecht ende haer es an
En can ic niet versaden.»
8. Die leeraer sprac: « ghi dunct mi buyten keere
dat ghi der werelt vruechden kiest
Voor dat leven van onsen heere.
Siet dat ghi so niet en /jest,
dat ghi dat rijcke Gods verliest
dat dueren sal ymmermeere.>>
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9. Die jongelinc sprac : « sal ick Gods rijcke derven?
So claech ic mijnder armer sielen misval
dat ic sal moeten sterven.
Ic hebbe gemist den rechten pat.
Wat sal ic doen, berecht mi dat,
Dat ic schouwe der hellen erven.)
10. Die leeraer sprac: « wildi in duechden risen?
den rechten wech to Gode waert
Wil ic u so gheerne wisen,
daer nemmermeer en is verdriet.
doet altoos wel en twifelt niet:
God sal u siele spijsen.»
11. Die jonghelinc sprac: « sal ic zijn verloren?
So mach mi wel rouwen dat leven mijn,
dat ic oeyt was gheboren.
Ic wil schouwen der hellen pijn,
So dat mijn arm side mach zijn
Hier na met Gode vercoren.)

fol.33r

12. Die leeraer sprack: « wildi u sonden gaen bedincken
Ende leven op Gods genadicheyt,
Sijn rijck sal hi u schincken.
Siet dat ghi u daer toe bereyt,
Oft ghi moet, voor waer gheseyt,
In die eewige allende sinckena>
13. Die jongelinc sprac: « die werelt wil ic laten.
Ick wil Gode dienen altijt
In minnen ende in charitaten
Ende draghen eenen grauwen rock,
Al waer ic alder werelt jock.
Ic hope het sal mi baten.*
14. Die leeraer sprac : « ghi segt alte wale,
Doet der werelt sonden af.
Het brenget u in die sale,
Daer Gods enghelen singhen lof.
Doet altoos wel, quijt u belof
Ende schouwet der hellen quale.xo
15. Die jongelinc sprac : « die quale moet ic scouwen;
Ic wil Gode dienen altijt.
Die werelt wil ic verdouwen
Ende maken mi van sonden quijt,
Dat ic van Gode niet en hoore verwijt.
Ick duchte het soude mi rouwen.x.
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16. Die leeraer sprac: « overdencken wi onse sonden
Ende dienen den here met herten devout,
Die doorsiet alle gronden,
Ende beteren ons met haesten grout
Eer ons coemt aen die bitter doot,
Wi worden salich vonden.»
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Het is goet pays, goet vrede in alle duytsce landen
Van Thijsken vanden Schilde
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1. Het is goet pays, goet vrede in alle duytsce landen,
Sonder Thijsken vanden Schilde:
Hi leyt te Delder ghevanghen.
Hi leyt ghevangen so swaerlijck op zijn lijf.
2. Die vrou al vanden Scilde, si lach op hooger tinnen.
Si sach die heeren, die borghers comen binnen.
Si en sach daer Thijsken, haer liefste boele, niet.
Si en sach daer etc.
3. << Ghiruyters, ghi rovers, ghi heeren vander straten,
Waerhebdi Thisken vander Schilde ghelaten?
Waer hebdi gelaten die liefste bode mijn?
Waerhebdi» etc.
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4. « Och vrouken vanden Schilde,
Nu en laet u niet verlanghen,
Dat Thijsken vanden Schilde te Delder leyt ghevanghen,
Hi leyt>> etc.
5. Dat vrouken vanden Schilde en woudes niet ghelooven.
Si dede haer paerdeken sadelen ende toomen.
Si reedt te Delder al voor dat hooghe huys.
Si reedt etc.
6. « Och Thijsken vanden Schilde, dats bistu nu hier binnen,
So steect u hoofdeken al uut der hoogher tinnen.
Laet mi aenschouwen u fiere jonghe lijf.
Laet min etc.
7. Thijsken vanden Schilde en liets hem niet verdrieten.
Hi liet zijn hoofdeken ter hooger tinnen uut schieten,
Hi liet haer aenschouwen zijn fiere jonghe lijf.
Hi liet etc.
8. « Thijsken vanden Schilde, ghi en wout my niet ghelooven
Dat ghi bi daghe, by nachte soudt laten u ruyten, u rooven,
Dat ghi soudt laten u rooven ter halver middernacht.
Dat ghi>> etc.
9. c Ja vrouken vanden Schilde, dat quam by uwen sculden,
Dat ghi wout draghen dat silver ende root gulden,
Dat ghi wout draghen dat roode beslaghen gout.
Dat ghi>> etc.
10. « Och Thijsken vanden Schilde, haddy dat woort ghesweghen.
Met silver ende roode gout had ick u op doen weghen,
Dat u nu sal costen dijn fiere jonghe lijf.
dat u nu sal costen>> etc.
11. « Och vrouken vanden Schilde, en soude u dat niet verdrieten
dat mi die raven, die voghelen souden eten,
Dat misouden eten so menich clein vogelken?
dat mi souden eten» etc.
12. « Och Thijsken vanden Schilde, en laet u niet verlanghen.
Ick sal u radeken met rocs ens ombehanghen,
Daer op sal rusten dijn fiere jonge lijf.
Daer op>> etc.
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Het voer een maechdelijn over Rijn
Een nyeu liedeken
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1. Het voer een maechdelijn over Rijn
Tsavonts al finder manen schijn,
Met haer snee Witte handen
Die winter tot haerder schanden.
2. Met dien quam daer een ridder gereden.
Hi groette die maget tot dier stede,
Hi seyde: 1 God groet u, reyne.
Waer om staet ghi hier alleyne?)
3. 4Vaerom dat ic hier alleyne stae?
Dat doet dat ic gheenen boel en hae,
Die ick met herten meyne.
Daerom stae ic hier alleyne, ja alleyne.)
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- den.

Die

4. « Och machdelijn, woudy met mi gaen,
Ic soude u leyen daer rooskens staen
So verre aen gheender groender heyden,
Daer schaepen ende lammeren weyden.»
5. « Crijchsman, ghi zijt te hooch geboren.
Ic ontsie so seere mijns waders toren,
Ic wilt mijnder moeder vraghen,
Oft ic metten lantsknecht mach waghen.
6. Och moeder,» seyt si, «moeder mijn,
Nu wecket mi finder mane schijn.
Laet mi die lammeren weyden
So verre aen gheender groender heyden.»
7. « Och dochter, ghi zijt noch wel te cleyne,
Ghi slaept noch wel een jaer alleyn.
Tsoheyme so sult ghi blijven
Ende spinnen die groene side.)
8. « Dat ic tsoheyme blijven moet,
dat doet mijnder herten groote wederspoet.
Die lantsknecht mach mi werden,
desghelijcx en was noyt opter aerden.»
9. Die moeder sloot haer dore toe,
dat maechdelijn spranck ter veynster uut.
Si Wilde den lantsknecht haven,
Haer leven woude si wagen.
10. Die dit liedeken eerstwerf sanck,
Een vroom lantsknecht is hi ghenaemt.
Hi hevet wel ghesonghen,
Van die alder liefste is hi gedronghen.
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Het quam een ruyterken uut Bosscayen
Vanden ruyter uut Bosschayen
AL LXVI
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Vanden ruyter uut Bosschayen
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1. Het quam een ruyterken uut Bosscayen
Ghister avont inden wijn.
« Ou, segt ou, en salmen hier niet naien?
Ick hebbe geschuert mijn hemdekijn.
Noch hebbe ick eenen gulden fijn,
Die sal ic u, meysken, gaerne gheven.
Wildy tavont imjn boelschap zijn,
So sal ick met u vrolijck zijn.
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2. Teghen den wint come ick gheseylt
Als een dye scheeps hem niet en verstaet.
Ghi en hebt gheen sinnekens aen mi geleyt,
Mi dunct ghi hebt mijns liever verlaet.
Na dat nu aldus met mi gaet,
So wil ick maken een goet verdrach:
Een ander te kiesen is mijnen raet.
Adieu, dien ick te minnen plach.
3. Schutterkens die den boghe hantieren,
Coopen twee pesen tot haren boghe.
Breken si deen na tspeels manieren,
Si stellen een ander ten selven toghe.
desghelijcx wil ick te doene poghen,
Want vrouwen sinnekens zijn als stof.
Ghelijc den wint quaemdy mi aenghevlogen;
Hier mede, schoon lief, neme ic oorlof.
4. Och lieve ghesellen, ick moet u claghen,
Ghi moet mi gheven goeden raet.
Ick ben ghecomen in Venus' plaghen,
Ic en weet wat mi te doene staet.
Mijn hope, mijn troost, mijn toeverlaet
Heeft mi begheven ende seer onwaert.
Dies is mijn herteken so seer beswaert,
Mer trop en is der koolen niet waert.
5. Hi stelt zijn herteken in swaerder sorghen
Die zijn sinnekens aen vroukens lecht,
Want hi hanget altijt Bonder worghen
Als een die strijt ende niet vecht.
Wient ick claghe, ic hebbe onrecht,
Altijt so gaet si haren padt.
Si en heeft gheen sinnekens aen mi gheleyt;
Al blijve ick in drucke, wat acht si dat?»
6. Die dit liedeken eerst heeftghesongen
Dat was een ruyterken van gheld e bloot.
En hadden ghedaen quade nijders ton hen
Hi'
la
zijn liefken in haren schoot.
Daer hi toe droech zijn lief de groot,
Die en mach hem gebueren tot gheender ti t.
Hi had hemgeholpen uut zijnder noot,
Merquade niders tongen g eeft hi die wit.
J
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Het soude een fier Margrietelijn
Van fier Margrietken
AL LXVII
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1. Het soude een fier Margrietelijn
Ghister avont spade
Met haren canneken gaen om wijn;
Si was daer toe verraden.
2. Wat vantse in haren weghe staen?
Eenen ruyter stille.
« Nu segt mi, fier Margrietelijn,
doet nu mijnen wille, ja wille.»
3.

« Uwen wille en doen ic niet.
Mijn moerken soude mi schelden,
Storte ic dan mijnen coelen wijn;
Alleyne soude ic hem ghelden.»
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Van fier Margrietken
fol.40r
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4. « En sorghet niet voor den coelen wijn,
Mer sorghet voor u selven.
Die waert is onser beyder orient,
Hi sal ons noch wel borghen.»
5. Hi namse in sinen witten armen
Heymelick al stiller
Al in een duyster camerken
Daer schafte hi doe sinen wille.
6. Smorgens ontrent der middernacht
Si ghinc haer kanneken soecken.
Daer lach die moeyaert ende hi loech:
« Het staet daer teynden mijn voeten.»
7. « Mer dat daer teynden u voeten staet,
Dat sal u noch Lange berouwen.
Ic hebbe noch drie ghebroeders stout,
Si sullen u dat hooft of houwen.»
8. « Alle u ghebroeders stout,
Die Bette ick in mijn deeren.
Ick sal alle dese sourer lanck
Met Grietken houden mijn scheeren.»
9. Ende hi nam eenen snee witten bal,
Hi stackse al in haer kele,
Hi schootse tot eenderen veynsteren,
Hi schootse al in die Dijle.
10. Teghen stroom quam si ghedreven uut
Aen Sint Jans cappelle.
Dat Bach so menich fijn edel man,
So menich jonc gheselle, ja gheselle.
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Het wayt een windeken coel uuten oosten
Een oudt liedeken
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1. Het wayt een windeken coel uuten oosten.
Hoe lustelijc staet dat groene wout!
Die vogelkens Bingen; wie sal mi troosten?
Vrouwen ghepeyns is menichfout.
2. Ic wil mi selven eens gaen vermeyden
Al daer die liefste te woonen plach
Ende dencken om den tijt voorleden;
God gheve die liefste goeden dach.
3. Ic was een clercxken, ic lach ter scholen,
Den rechten wech hebbe ic ghemist.
Schoon jonghe vrouwen doen mi dolen.
Weder te keeren dat dunct mi best.
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4. Dit heffe ic op, dat wil ic vaten
Al om een die alder liefste min.
Drincke ic mi droncken, drinct ghi bi maten:
dat u misquame dat wasr mi leedt.
5. Noch weet ick een liefken uutvercoren,
daer waer ic also gaerne bi.
Wat icse minne, tis al verloren.
Cranckentroost so gheeft si mi.
6. Alen
den hoeck van deser straten
daerwoont so properen meysken fijn,
Daer sal ick noch eenen nacht bi slapen,
Oft craey en salder gheen voghel zijn.
7. Rijck God, mach ic den Bach noch leven
dat si mi minde ende ic haer niet!
So soude min herteken in vruechden leven,
Dat nu leyt in swaer verdriet.
8. Nu is dit lot op mi ghevallen,
Daer ick een cansse of wachten moet.
Ay lacen, ic en heb gheenen troost met allen,
Niet dan altijt druc ende teghenspoet.
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Het viel een coelen douwe
Een oudt liedeken
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1. t Het viel een coelen douwe
Tot eender veynster in,
Tot eender huebscer vrouwen,
Ghevangen int herte mijn.
0 lieffelijc ombevanghen!
Staet op ende laet mi in!
Na u staet mijn verlanghen;
By dy so wil ick zijn.,
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2. Dat meysken was beheynde,
Si liet den knape in
So heymelijc op een eynde
Al in een camerkijn.
daer laghen si twee biden ander.
die wile en was haer niet lanc.
de wachter opter tinnen lath,
hi hief op een liet, hi sanck.
3. « Swyghet, wachter, stille!
Ick wil u gheven loon.
Mi dunct een vroulic beelde,
Des ick gheen rou en hae.
Si leyt in mijnder herten,
Si breket mijnen sin.
Bi haer so wil ick blijven.
Si is die liefste mijn.
4. Bi haer so wil ick blijven,
Bi haer so ben ick gaerne.
Si heeft twee valcken oogen,
Si is mijn morghen sterre,
Si heeft twee Witte wanghen
Ende eenen rooden mont.
ons heer God wilse behoeden
In alder duecht ghesont.
vaders hove
5. Al voor mijns
Daer staen twee boomkens fijn.
die een draecht noten mischaten,
Die ander goede nagelkijns.
die noten die sin
J soet ,
Die naghelen zijn goet.
die wil ic die liefste draghen
moet.»
Tot eenen frisschen vrijen
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Het daghet inden oosten
Een oudt liedeken
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Een oudt liedeken

1. «Het daghet inden oosten,
Hetlichtet overal.
Hoe luttel weet mijn liefken,
Och, waer ick henen sal.
Hoeluttel weet mijn liefken . . . »

5. Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinc eenen ganck
Al totter linde groene,
daer si den dooden vant.
Al totter linde groene .. .

2. «Och warent al mijn vrienden
dat mijn vianden zijn!
Ick voerde u uuten lande,
Mijn lief, mijn minnekijn.
Ick voerde u uuten lande . . . »

6. «Och, ligdy bier verslaghen,
Versmoort al in u bloet?
dat heeft gedaen u roemen
Ende uwen hooghen moet.
dat heeft gedaen u roemen .. .

3.

7. Och, lichdy bier verslaghen,
die mi to troosten plach?
Wat hebdy mi ghelaten?
So menighen droeven dach.
Wat hebdi mi ghelaten ...»

« Dats waer soudi mi voeren,
Stout ridder wel gemeyt?
ic ligge in mijns liefs armkens
Met grouter waerdicheyt.
ic ligge in mijns liefs armkens ...

8. Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinck eenen ganck
Al voor haers vaders poorte,
die si ontsloten vant.
Al voor haers vaders poorte .. .

4. «Ligdy in uus liefs armen?
Bilo, ghi en segt niet waer!
Gaet henen ter linde groene,
Versleghen so leyt hi daer.
Gaet henen ter linde groene . . . »
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9. « Och, is hier eenich heere
Oft eenich edel man,
die mi mijnen dooden
Begraven helpen can?
die mi mijnen dooden . . . »
10. Die heeren sweghen stille,
Si en maecten gheen geluyt.
dat meysken keerde haer omme,
Sighinc al weenende uut.
Ende sighinc wederomme .. .
11. Si nam hem in haren armen,
Si custe hem voor den mont
In eender corter wijlen
Tot also menigher stont.
In eender corter wile .. .
12. Met sinen blancken swaerde
dat si die aerde op groef;
Met haer snee witten armen
Ten grave dat si hem droech.
Met haer snee witte armen .. .
13. << Nu wil is mi gaen be even
In een cleyn cloosterkijn
Ende draghen swarte wijlen
Ende worden een nonnekijn.
Ende draghen swarte wijlen . . . »
14. Met haer claer stemme
Die misse dat si sanck,
Met haer snee witten handen
dat si dat belleken clanck.
Met haer snee witte handen . .
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Het viel eens hemels douwe
Een oudt liedeken
AL LXXIV
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Een oudt liedeken
fol.43v

rr

1. Het viel eens hemels douwe
Voor mijns liefs vensterkijn.
Ick en weet geen schoonder vrouwe,
si staet int herte mijn.
si hout mijn herte bevangen,
Twelck is so seer doorwont.
Och mocht ic troost ontfanghen,
so waer ic gansch ghesont.
2. Die winter is verganghen,
Ic sie des meys virtuyt.
Ic sie die looverkens hangen,
die bloemen spruyten int cruyt.
In gheenen groenen dale
daer ist genoechlijc zijn,
daer singhet die nachtegale
Ende so menich voghelkijn.
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3. Ic wil den mey gaen houwen
voor mijns liefs veynsterkijn
Ende scencken mijn lief trouwe,
die alder liefste mijn.
Ende segghen: « lief, wilt comen
voor u cleyn vensterken staen.
ontfaet den mey met bloemen,
Hi is so schoone ghedaen.»
4. Tmeysken si was beraden,
si liet haer lief in,
Heymelic al stille,
In een cleyn camerken.
Daer lagen si twee verborghen,
Een corte wijle ende niet lanc.
die wachter opter mueren
Hief op een liet, hi sanck
5. « Och, isser yemant inne,
die schaf hem balde van daen.
Ic sie den dach op dringhen,
Al in dat oosten op gaen.
Nu schaft u balde van henen
Tot op een ander tijt.
den tijt sal noch wel keeren,
Dat ghi suit zijn verblijt.)
6. « Swighet, wachter, stille
Ende laet u singhen staen.
daer is so schoonen vrouwe
In mijnen armen bevaen.
Si heeft mijn herte genesen,
Twelc was so seer doorwont.
Och wachter goet gepresen,
En makes niemant condt.»
7. « Ic sie den dach op dringen :
Tscheyden moet ymmer zijn.
Ic moet mijn dageliet Bingen.
Wacht u, edel ruyter fijn,
Ende maect u ranch van henen
Tot op een ander tijt.
den tijt sal noch wel comen
dat ghi sult zijn verblijt.»
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Hier zijn drie lichte geladen
Een nyeu liedeken
AL LXXVI
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Een nyeu liedeken
fol.44r1. Hier zijn drie lichte geladen.
Wi brenghen u den mey,
Denmey met sinen bladen.
Neemt danckelic ons intrey.
Ter eeren van scoone vrouwen
Brengen wi des meys engien,
so lustelijck gehouwen
Int dal van melodien.
Wech nijders prien!
Ghi en moecht ghesien
Gheen duecht geschien.
Wilt van ons vlien,
Quade on en die ons benien!

4. Al hadden wi u daer buyten
Al indat groene wout,
daer alle die vogels ruyten,
Ghi waert in ons behout.
Wi souden veel liever sterven,
dan u doen eenich let.
Laet ons eens troost verwerven.
Ons trouwe isu bereet.
Noeyt liefde en sneet
In ons so heet,
Also God wel weet,
Ons naeste cleet.
Blijf in u ons secreet.

fol.44v2. Op een schoon fonteyne
Quamen wi huyden vroech.
Cypresse, majoleyne
Ende ander cruyts genoech.
Omhooren wi neder saten
der voghelen soeten sanck.
Met diens dat wi vergaten,
dat ons die winter dwanc.
Reyn armkens blanck,
Naeruwen danck
Is ons verlanck.
Dat vischsop stranck
Brocht ons in desen ganck.

5. God hoede ons van schade,
Door wren datmen dit doet.
Maria, volghenaden,
die suyver bloeme soet,
die wil ons Kaerle bewaren,
Datprincelijc ghenoot,
Ende noch induechden sparen
Sijn vrienden cleyn ende groot.
Delftminyoot
In haren schoot
Voorwederstoot,
dat het volck devoot
Mach winnen salich broot.

3. Daer liepen veel wilde dieren
Al in diegroene vrucht,
die vogels veel van manieren
Die son hen van der lucht.
Mochten widaer nu gecrigen
die ons so wel aenstaet,
Wi souden stille swijghen
In duechdensonder quaet.
Reyn vroulijck saet,
doet onsen raet:
Met lief dengaet.
Die hem wel waet,
In hem en is g
een misdaet.
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6. Ter eeren van deser stede,
Heeren ende wet eerbaer
Ende al hetghemeynte mede,
So doen wi dit voorwaer.
Rosiers ende Vruechdeners coene,
Ghi'ongers van herten fijn,
Trect om den mey ant groene,
Vertoont u blijde aenschijn.
Ons werck isdijn
fol.45r
Sonder fenijn
In dittermijn.
Schenct in den wijn
Ende laet ons vrolijc sijn!

lief
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Het vlooch een so cleynen wilt vogelken
Een amoreus liedeken
AL LXXVII

Het vlooch een so cley- nen wilt vo - gel - ken
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dijn,
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J

Al door die wil- le dijn.»

1. Het vlooch een so cleynen wilt vogelken
Tot mijns liefs venster in:
t Staet op, mijn alder liefste,
Staet op ende laet mi in!
Ic hebbe te nacht gevloghen
Al door die wine dijn.»
2. 4c Hebdi te nacht ghevlogen
Al door die wine van mi?
So coemt ter halver middernacht,
Ic wil u laten in.
Ic wil u decken warme
Met mijnen snee Witten arme.»
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J

Al door die wil - le

Een amoreus liedeken
fol.45r

Ic

3. Ende dat verhoorde een wachter goet,
Op hooger tinnen hi lach.
« ic waen ghi waert een huebsce,
Een huebsce maechdelijn
Ende ghi hebt in ghelaten
die lantsknecht wander straten.»
4. « Och willet, wachter, swigen.
Laet dat verholen zijn.
So wil ic u schincken
Van gouden een vingherlijn,
daer toe een schoon cranselijn.
Och here God vanden hemel,
Hoe is den Bach so lanck!»
5. « Dendach en is so lange niet,
Het wert wel wederom nacht.
mi heeft so huebscen maechdelijn
Een bislapen toegesacht.
Och, mocht ic bi haer slapen,
Mijn trueren soude ic laten
Ende hebben eenen vrijen moet.»
Om alle lantsknechten wile
Verteere ic mijn gelt, mijn goet.
6. « Mer dat ghi by mi slapen scut,
dat is die wille van mi.
Och willet, lansknecht, swigen,
Ghi suit die liefste zijn
ende hebben een so huebscen moet.»
Om alle lantsknechten wille
Verteer ic mijn gelt ende goet.
7. Die ons dit liedeken eerstwerf sanck,
So welgesongen heeft,
dat heeft ghedaen een vrome lantsknecht.
God geve hem een vrolic jaer.
Hihevet sowel ghesongen;
Godsceynde alle niders tongen.
Hi hevet een viijen moet.
Om alle lantsknechten wille
Verteer ic mijn gelt ende goet.
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Het reghende seer ende ick worde nat
Een nyeu liedeken
AL LXXIX
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Een nyeu liedeken
fol.46r

1. « Het reghende seer ende ick worde nat.
Bi mijnen boel sliep ick te nacht,
Bi mijnen boel alleyne.
Rijc God, mocht ick bi die liefste zijn.»
2. Hi clopte voor haar cleyn veynsterkijn.
« Staet op, mijn lief, ende laet mi in.
Ic heb bier so langhe ghestanden,
Mi dunct dat ick vervrosen ben.»
3. Dat meysken schoot aen een hemdeken wit;
Si liet in den ruyter fijn.
In haren blancken armen
Hiet si den ruyter wellecoem zijn.
4. Mer snachts ontrent der middernacht
Doen gaf die bedsponde eenen crack
Ende si weende seere.
Si weende also seere haer docht dat si bedroghen was.
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5. « En weent niet, mijn soete lief,
Ick sal u schrijven eenen brief
En trouwen dy
Tot eenen wijve: ghi sulter certeyn die liefste zijn.»
6. « Ghi ghelooft mi veel, ghi hout mi cleyn.
Ghi en biedt mi daer toe groot nosh cleyn
Ende ick draghe een kint,
Een kindekin also cleyne : ick en weet certeyn den vader niet.»
7. « Draecht ghi een kint, so cleynen kint?
so siet dat ghi den vader vint,
Oft ghevet mi,
Mi oft mijnen gheselle : dat kint dat moet ghehouden zijn.»
8. Dat meysken swoer al bi sint Jan:
«Bi mi en sliep noyt ander man.
Niet meer dan ghi,
Dan ghi valsche bedrieger; ghi staet so vast in mijnen sin.»
9. Die dit liedeken eerstwerf sanck
Dat was een ruyter al wander banck
Ende hi sanghet so fijn.
Hi hevet wel ghesonghen; by die liefste en mocht hi niet zijn.
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Het ghinghen drie gespeelkens goet
Een nyeu liedeken
AL LXXX
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Een nyeu liedeken
fol.46v

1. Het ghinghen drie gespeelkens goet
Spaceeren in dat wout.
Si waren alle drie bervoet;
den haghel ende snee was cout.
2. Die een die weende seere,
die ander hadde huebschen moet,
die derde begonste te vraghen
Wat heymelijck boelschap doet.
3. « Wat hebt ghi mi te vraghen
Wat heymelijck boelschap doet?
Het hebben drie ruytersche knechten
Gheslaghen mijn lief ter doot.»
4. « Hebben drie ruytersche knechten
Gheslaghen u lief ter doot?
Een ander boel sult ghi kiesen
Ende draghen huebschen moet.»
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5. << Soude ick een ander boel kiesen?
Dat doet mijnder herten so wee.
Adieu, mijn vader ende moeder,
Ghi en siet mi nemmermeer.
6. Adieu, mijn vader ende moeder
Ende mijn joncste susterkijn.
Ick wil gaen ter linden groene,
daer leyt die alder liefste mijn.)
7. Die dit liedeken dichte
Dat was een ruyter fijn.
Sinen buydel was seer lichte,
daer om drinct hi Belden wijn.
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Ick wil te lande rijden
Vanden ouden Hillebrant
AL LXXXIII
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sach.»

Vanden ouden Hillebrant
1 « Ick wil to lande rijden,»
Sprack meester Hillebrant.
«Die mi den we wil wijsen
Te Bar en in dat lant!
Si zijn mi onbekent gheweest
So menighen langhen dach:
In driendertich jaren
Vrou Goedele ick niet en sac .»
V

fol.47v

2. « Wildy te lande rijden?»
Sprack hertooch Abeloen,
« Ghi vinter op der mercken
on ghen helt is coen.
Den J
Ghi vinter op der mercken
Dne
j on ghen Hillebrant:
Al quaemdi onder twaelfven,
Van hem wort hi aengherandt.»
3. «Soude hi mi aenranden
Met eenen evelen moet?
Ic doorhouwe hem sinen schilt,
Ten doet hem nemmermeer goet.
Ick doorslae hem sinen schilt
Met eenen schermen slach,
Dat hijt zijn vrou moeder
Een jaer wel claghen mac .»
4. «Dat en suldy niet doen,»
Sprac joncheer Diederick.
«Ic heb den one Hillebrant
Metgoeder herten lief.
Ghi sult hem seere groeten
Al door den wine mijn;
Endedat hi u laet rijden
So lief als ic hem mach zijn.»
5. Al metten selven woorden
hi die groene gaerde op ran
Tot in des merckenpleyne,
Hillebrant die oude man.
Tot in des mercken pleyne
daer hi den jonghen vant.
« Watdoet desen ouden grijse
hier in mijns vaders lant?
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fol.48r

6. Ghi voert een harnas Touter,
Al waerdi Bens conincx kint.
Ghi maecte mijn jonge herte
Met sienden ooghen blint.
Ghi sout tsoheime blijven
Ende houden u ghemack.»
Met eenen huebscen geluyde
Die oude loech ende sprack:
7. « Soude ic tsoheime blijven
Ende houden mijn ghemack?
Van strijden ende van vechten
Daer is mi af gesacht.
Van strijden ende van vechten,
Al op mijn henen vaert,
Dat seg ic u, wel jongen helt,
daer Overt af grijs mijn baert!»
8. «Den baert sal ic u af rucken
Ende daer toe seere slaen,
So dat u roode bloet
Over u wanghen sal gaen.
U harnas ende uwen schilt
Moet ghi mi gevende zijn
Ende blijven mijn gevangen,
Behoet God dat leven mijn.»
9. « Mijn harnas ende schilt
Daer heb ic mi metgeneert.
Ic en was no et mijn dage
Van eenen man verveert.>>
Silieten daer haer woorden,
Si gingen daer met swaerden slaen.
Wat si daer bedreven,
dat suldi wel verstaen.
10. Die jonge brocht den ouden
Een so swaren slach,
Mer dat hi van al zijn dagen
Nie so seer vervaert en was.
Zijn paert spranc to rugge
Wel twintich vademen wijt.
« Den slach die ghi daer sloecht,
Heeft u geleert een wijf.»
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11. « Soude ic van vrouwen leeren?
dat waer mi groote schande.
Ic heb noch ridders ende heeren
Binnen mijns vaders lande.
Ic heb noch ridders ende knechten
Al in mijns vaders hof.
Wes ic niet gheleert en heb,
Daer over leere ic noch.»
12. Het quam so dat den ouden
Liet neder sincken sinen schilt,
So dat hi den jongen Hillebrant
Sijn swaert al onder ginck.
Hi nam hem in zijn middele
Al daer hi smaelste was,
Hi wore hem neder to rugghe
Al in dat groene gras.
13. « So wie hem selven aen den ketel wrijft,
Hi heeft gaerne vanden roet.
So hebt ghi gedaen, ghi jonghe helt,
Hier teghen dinen wederspoet.
Spreect nu u biechte,
U biechtvader wil ic zijn,
dats bistu vanden wolven,
Ghenesen moecht ghi zijn.»
14. « Wolven dat zijn wolven,
Si loopen door dat wout.
Ic ben een jonghe deghen
Gheboren uut Griecken stout.
mijn moeder hiet vrou Goedele,
Een hertoginne fijn.
Ende den ouden Hillebrant
dat is die vader mijn.»
15. « Hiet u moeder vrou Goedele,
Een hertoginne fijn?
Was Hillebrant dijn vader?
So bistu die sone mijn.»
Hi schoot op sinen helme,
Hi custe hem aen sinen mont.
«N danc ic God den heere
dat ic u sie gesont.»
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16. « Och vader, lieve vader,
die wonden die ic u heb geslagen,
Wil ic al mijn leven lanc
In mijnder herten draghen.»
« Nu swijghet, sone, stille,
der won en weet ic wel raet.
Wi willen van hier scheyden,
God sterc ons op die vaert.
17. Nu neemt mi ghevanghen,
Alsmen eenen van hen doet.
Vraghen u die lieden,
Wat man dat ghi daer voert,
So suldi hen dan segghen:
This een die quaetste man
die oeyt op deser werelt
Van moeder lijf ghewan.»
18. Het viel op eenen saterdach
Ontrent der vespertijt,
dat die jonghe Hillebrant
Die groene gaerde op reedt.
Hivoerde op sinen helme
Van goude een cranselijn
Ende neven zijnder siden
den liefsten vader zijn.
19. Hi voerde hem gevanghen
Al sonder arghelist.
Hi sette hem bi zijnder moeder
Bove haer aen haren disch.
« Sone, wel lieve sone,
dat gheeft mi al te vry:
Waerom ghi desen gevangen
hier settet boven mi?»
20. « Moeder,>> seyt hi, « moeder,
diewaerheit sal ic u saghen :
Aen geender groender heiden
Had hi mi bi na verslaghen.
Het is Hillebrant die oude,
die liefste vader nun.
Nu neemt hem in uwen armen
Ende heet hem willecom zijn !>>
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21. Si nam hem in haren armen,
Sicuste hem aen sinen mont.
« Nu dancke ic God den heere
dat ick u sieghesont.
Wi willen van hier scheyden
Ende varen in ons lant:
Te Barnen binnen der steden,
daer zijn wi wel becant.»

93

41
Ick quam tot eenen dansse
Een oudt liedeken
AL LXXXV
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Een oudt liedeken
fol.49v

1. Ickquam tot eenen dansse,
Daer menich joncfrouken was
Ende daer vant icse alleyne,
die seer bedroevet was.
Ick boot haer vriendelike
Mijn groete; si loondes nii.
Haer soete woorden bevielen mi:
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mi

Ick

2. << Mijn moerken is ghestorven,
Die mi ten besten riet.
Een ander hebbe ic verworven,
des lijdt mijn herteken verdriet.
Si gaven mi eenen ouden man.
Al om dat goeykens wille
Ginc ic dat houwelic an.
3. So coemt hi voor mijn bedde,
Al voor mijn beddeken staen,
Sijn coussen ende ooc zijn schoen
Heeft hi al uut ghedaen.
Hi heeft so veel masselen aen zijn beyn!
Ende dan moet ic hem gaen verwermen,
Den leelicken ouden man.
4. Dan sidt hi aen den dissche,
Hi heeft van als genoech:
Van wiltbraet ende ooc van vissche,
Veel meer dan hijs behoeft.
Hi sidt en babbelt al waert een gars,
Hi en heeft in alle siren wont
Och niet meer dan eenen tart.
5. Dit claghe ic u, lieve ghespele,
Och lieve ghespeelken goet
Dat ic mijn jonge lever
Aldus verslieten moet
Ende al met eenen ouden man,
Dan moet icker bi to bedde gaen,
Die genuechte nosh vruecht en can.
• • •

6. Die oude man is ghestorven,
Den ouden en die is doot.
Eenen 'on en heb ic verworven,
Higeeft mi slaghen so groot!
Dan dencke ic op den ouden man :
Och, vonde ick weder zijns ghelijck,
Nemmermeer en scheyde icker van!»
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Ic had een alderliefste
Een amoreus liedeken
AL LXXXVI
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Een amoreus liedeken
fol.50r

J

1. <<Ic had een alder liefste
Die ic met ogen aensach.
om haer quam ic gereden
Vanden avont al totten dach.
Om haer quam ic gereden
Vanden avont al totter tijt:
Och woude si mi in laten,
dat reyn trou salich wijf !»
2. Hi clopte also lijselijck
Met sinen hamere,
Dat al die plancxkens sprongen
van der camere.
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« Staet op, mi alderliefste,
Staet op ende laet mi in!
Ic swere u bi mijnder trouwen,
Ick waer sogeerne b i di !»
3. Dat meysken schoot aen een hemdeken wit;
Ter dueren dat si ghinck.
In haren blancken armen
dat si haer liefken omvinck:
«Nu weset wellecom.>>
«Mijn lief, mijns herten bruyt,
Wi willen genoechte hanteren
Ende maken gheen gheluyt.»
4. Dat verhoorde die ac ter
OP
hoogher tinnen.
« Hier is een schoon frisch jongelinc
gecomen inne.
Wat sal hi mi gheven?
twee hooskens ende een paer schoen,
Oft ic sal van hem clappen,
Wat si opter cameren doen!»
5. « Och swiget, wachter, stille,
Laet dat verholen zijn!
Icksal u laten maken
Vangoude een vingherlijn.»
Met eenen siden snoer
Dat meysken haer hayr op bant.
Haer mantelken liet si glijden,
haer eere enduerde niet lanc.
6. Hi dede eenen bode se den
daer hi den wachter vant.
Watgaf hi hem to bone?
Een vingerlijnc aen zijn Kant.
Dat meysken hief op een liedeken
ende si sank
« Rijc God, here vanden hemel,
Waer den nacht noch eens so lanc!»
7. Die dit liedeken dichte
dat was een ruyter fijn.
Hi hevet so welghesongen
Tamsterdam
am al in
Hihevet so welghesonghen
Tereeren die liefste zijn.
God sceyn dees nijders tongen;
Bi schoon vrouwen istgoet zijn.
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In mijnen sin hadde ick vercoren
Een oudt liedeken
AL LXXXVIII
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Een oudt liedeken
1. In mijnen sin hadde ick vercoren
Een maechdeken jonck van daghen,
Schoonder wijf en was noyt geboren
Ter werelt wijt na mijn behaghen.
Om haren wille so wil ick waghen
Beyde lijf ende daer toe goet.
Mocht ic noch troost aen haer bejaghen,
So waer ick vro daer ic nu trueren moet.

fol.51r

2. Haer minne doet mi mijn herteken quelen,
Ick ducht dat ick dat besterven sal.
Nochtans soude si mi niet verve en
Mocht ic noch troost van haer verwerven.
Die nijders on hen willen my bederven,
des ben ickgheworden vroet.
Woude si mi in haer herteken erven,
So waer ick vro daer ic nu trueren moet.
3. Ick en derfe haer niet voor oogen leggen,
Aldus moet ick blijven in die quale;
Noch van mijnen weghe doen se hen
Aldus ist voor mi niet altemaele.
Nochtans is si dieprincipale
Die mi dicwils versuchten doet.
Mocht si dat weten, die cuyssche smale,
So waer ick vro etc.
4. Och oft si dat wiste, die suyver juecht,
Tghequel dat ick om haer moet lij den,
isoude mi loonen bi haerder duecht
Ende beteren in corten tijden.
Mer lacen, dat staet daer besiden.
Nemmermeer so en crijghe ick boet.
Mocht ick noch eens met haer verblijden,
So waer ick vro etc.
5. Datgepeys van haer doet mi verhooghen.
Hoe wilde ickmi blijde ghelaten,
Inspijt van alle nijders die mi ooghen
Ende al die mi haten!
Och, woude si mijn lijden vaten,
Dat reyne wijflijck bloet.
Woudt si mi noch comen to baten,
So etc.
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Ick hebbe ghedraghen wel seven jaer
Een oudt liedeken
AL XC
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Een oudt liedeken
fol.51v

J

1 <<Ick hebbe ghedraghen wel seven jaer
Een pacxken van minnen, tvalt mi te swaer.
Ick ben bedroghen.
Ic waende den wilden valc hebben gevangen.
Hi is mi ontvloghen.
2. Joncheer, wildi daer loon of hebben,
So coemt noch tavent tot mijnen bedde.
Sijt seker dies:
Mijn man die is van 11 huys ghereden:
Tis zijn verlies.)
3. << Joncfrouwe, ghi hebt so fellen honden
Oft si mi beten diepe wonden,
Waer u dat lief?
Op u mans bedde en come is niet,
Wat mijns geschiet! v
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4. « Joncheere, mijn honden sal ic doen binden.
Aen gheen groen heyde daer staet een linde
In eenen boomgaert.
Daer sullen wi twee genoechlijck wesen,
Stout, onvervaert.»
5. In gheenen boomgaert dat hi quam,
In sinen armen dat hijse nam.
Si riep: « aymi!
Dat ic u oeyt so lief gecrege,
Seer rouwet dat mi!»
6. « Joncfrouken, en roept niet so seere,
Ghi sult een goede vrouwe wederom keeren
Tot uwen man.
Endesegt dat ghi waert roosen lesen
Int soete dal.»
7« Rooskens te lesen is bi manieren
In ghenen velden so menighertieren.
Des seker zijt:
Al soude mijn man zijn ooghen uut crijten,
Hi is mijns quijt.»
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Ic weet een vrouken we! bereyt
Een oudt liedeken
AL XCI
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Si staet in mijn be - ha - ghen.
Een oudt liedeken

fol.52r

J

1. Ic weet een vrouken wel bereyt,
Si heeft mijn herteken bevaen
Met haerder gansscher minlicheyt.
Ick en cans haer niet ontgaen,
Haer jonste moet ic dragen.
Haer wesen is so wel ghedaen,
Si staet in mijn behaghen.
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2. Schoonder wijf en Bach ic nije,
Dies wil ic mi vermeten:
This recht dat ic haer vrienschap bije,
Want si doet mi mijn druck vergheten.
So reyn zijn alle haer sinnen,
Mi is te badt dat icse aensie,
die alder liefste die ic beminne.
3. Haer mondeken, haer oochskens claer,
Si blincken als cristal.
Mocht icse spreken oft comen naer,
Dat waer mijn begheren al !
Mer lacen, neen ic niet:
dat doen die quade clappaerts tonghen.
Och, si brenghen ons int verdriet.
4. Dat vrouken is mi te hooghe gheboren,
dies ic wel mach beschreyen.
Al heb icse in mijn herte vercoren,
Het is al in eerbaerheyden.
Och lacen, si acht mijns cleyn.
Ic wil nosh al in hopen leven
Ende draghen mijnen druck alleyn.
5. Die liefste en can ic niet begheven,
Si staet so vast in mi,
Bowen al die daer leven.
Het is recht, dat segge ic dy.
Och, woude si dat verstaen,
dat ic haer ghetrouwe boel soude zijn,
So waer alle mijn trueren ghedaen.
6. Och Venus, vrouwe, siet aen mijnen staet
door alle joncfrouwen eere.
Ghi zijt mijn troost, mijn toeverlaet,
Icbids u minnelic op eere.
Ghi zijt, mijn lief en dies wel weert,
Dat ic u diene mijn leven lanck,
Schoon liefken, als ghijt op mi begheert.
7. Die dit liedeken heeft ghemaect,
Het quam uut rechter minnen,
Al en heeft hijt niet te recht gheraeckt,
Men salt in beste versinnen.
Het was so huebschen knecht,
Ter eeren van schoonen vrouwen
Heeft hi dit liet gedicht.
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Ick arm schaepken aender heyden
Een oudt liedeken
AL XC III
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Een oudt liedeken
fol.53v

1. Ick arm schaepken aender heyden,
Waer sal ic henen gaen?
Mijn lief wil van mi scheyden,
dat cost mi menighen traen.
Waer sal icx mi onthouden?
Die ic laetst coos is troosteloos,
Dus blive ic inden rouwe.
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Waer

laetst coos is

-

- we.

2. 0 radt van avontueren,
Wildiniet ommeslaen,
Dat mi mocht 1 troost ghebueren,
Alsoot voormaels heeft ghedaen?
Dus moet ick daer om trueren,
den bitter doot besueren.
Och lief, wilt dit wel verstaen.
3. Ghijonghers int hanteren,
die nu ten
ens le gaen,
Met vrou Venus' camenieren :
Ghimoecht int wilde slaen,
Wildy altijt ghelooven.
Peynst om dat eynde eer ghi beghint,
So en wort ghi niet bedroghen.
4.Ghelijc Sampson die stercke:
Enverloos hi niet zijn cracht
Al door der vrouwen wercken?
Ende Salmon, wijs bedacht,
Moest oock den doot besueren,
die een yeghelijck can, tsij wijf oft man,
Brenghen in swaer dolueren.
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Ick ghinck noch ghister avont
Een nyeu liedeken
AL XC IV
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Een nyeu liedeken
fol.54r

1. Ick ghinck noch ghister avont
so heymelijcken eenen ganck
Al voor mijn liefkens dore,
Die icghesloten vant.
Ic clopte so lijsselijc aenden rinck :
« Staet op, mijn alderliefste lief,
Staet op en latet mi in.»
2. « Ick en sal u niet in laten,
Ic en laet u ja niet in!
Gaet thuyswaert en gaet slapen:
Daer is een ander in.»
si lieten mi daer alleyne staen.
Ick salt haer noch wel loonen,
Mach ick noch Leven een tort half jaer.
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3. 0 Venus, thoont u cueren,
Want ick u dienaer si.
Mach si minyet ghebueren,
Dendoot ben ick seer by.
Ick en hadt betrout in gheender stont •
Al moet ick van haer scheyden,
Si hout mijn herteken doorwont.
4. This waer datmen ghemeynlick seyt,
Dies ben ic bedruct tot inden gront:
die sulcke zijn sinnen aen vrouwen leyt,
Hi vint hem selventer dootghewont,
Want si hebben eenen loosen gront.
Ic vinde mi nu bedroghen;
Si costen mi somenich pont.
5. Na dat bi nijders tonghen
Mijn lief is mi ontvreemt,
So wort van mighesonghen
Dit liedeken in dancke neemt
Van die alder liefste mijn.
God wil haer wel bewaren,
Ick en mach bi haer niet zijn.
6. Icquam noch ghister avont
In eenen boomgaert ghegaen.
Daer vant ic twee schoone joncfroukens
So seere bedruct staen.
Die een was die liefste mijn.
Die ander hadde doorschoten
Datjonghe herteken mijn.
7. Ick boodt haer een minnelijcke groete,
Ick sprac haer so minnelijck an.
Mach si mi niet ghebueren,
So ben ick een alleyndich man.
Ic waensche des nijders tonghen leyt.
Si hebben mighestolen
Mijn ghenoechte, mijn vrolicheyt.
8. Dese nijders gaen hier achter straten;
Si stroeyen haer fenijn.
Mijn lief en wil ick niet laten,
Ick wilder noch tavont bi zijn.
Ic salse so minnelijc spreken.
Al heb ic een verloren,
Een ander ic kiesen sal.
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Ic sie die morgensterre
Een oudt liedeken
AL XCVI
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fol.55r

1. « Ic sie die morgen sterre,
Mijns lievekens claer aenschijn.
Men salse wecken met range,
die alder liefste mijn!»
2. « Wie ist die daer singhet
Ende mi niet slapen en laet?
Hi sal zijn singhen laten,
Voorwaer segge ic hem data
3. « Dat ben ic: ridder coene,
Een ridder wel ghemeyt.
Wanneer suldijs mi loonen
Alle mijn sanghes arbeyt?:ro

fol.55v

4. « Coemt noch tavont spade
Al voor mijns waders hof,
Al daer sal icx u loonen;
En segt daer niemant af.»
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mijn ! »

5. Dendach die nam een eynde,
die jonghelinc quam al daer.
Met sinen blancken armen
Woude hijse ombevaen.
6. « Nu staet, joncheer, stille
En rijdt mi niet to na.
Ick moet noch eerste weten
Wat loon is soude ontfaen.»
7. «B
ergen ende lant, schoon joncfrouwe,
Sal u vrij eygen zijn.
Ende boven alle die daer leven
Suldi die alderliefste zijn.»
8. « Sal ic boven alle joncfrouwen
Dijn alder liefste zijn?
So suldy, ridder coene,
Mijns lijfs geweldich zijn.»
9. Si namendaer malcander,
sighinghen eenen ganck
Alonder een lindeken groene;
die nachtegael daer op sanc.
10. Hi liet zijn mantel glijden
Beneden indat gras,
Om dat zijn vergulde sporen
Vanden douwe niet en souden werden nat.
11. Daer lagen si twee verborgen
die lieve langhe nacht,
Vanden avont totten morghen,
Tot dat scheen den lichten dach.
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In oostlant wil ic varen
Een nyeu liedeken
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Een nyeu liedeken
fol.55v

1. q In oostlant wil ic varen,
Mijn bliven en is hier niet lanck
Met Bender schoonder vrouwen;
Si heeft mijn herteken bevaen.»
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2. Hi nam dat maechdeken bider hant,
Al bider witter hant.
Hi leydese op een eynde,
daer hi een beddeken vant.
3. daer la en si twee verborgen
den lieven langhen nacht,
Van tsavonts totten morghen,
Tot dat scheen den lichten dach.
4. « Wel op, ridder coene,»
Sprack si, dat meysken fijn,
« Keert u herwaerts omme,
Mi wect een wilt vogelken!>>
5. « Hoe soude ic mi omkeren?
Mijn hoof t doet mi so wee.»
En waer dat niet geschiet,
Ten schiede nemmermeer.
6. Had ic nu Brie wenschen,
Drie wenschen also eel,
So soude ic nu gaen wenschen
Drie roosen op eenen steel.
7. Die een soude ickplucken,
die ander laten staen,
die derde soude ic schencken
der liefster die ic haen.
8. Aenghene groene heyde
Daer staen twe boomkens fijn.
die een draecht noten muscaten,
die ander draecht nagelkijns.
9. Die naghelen die zijn soete,
die noten die zijn rout.
Wanneer so sal ic cussen
Mijns liefs rooden mont?
10. Die ons dit liedeken sanck,
So wel ghesonghen haet,
dat heeft gedaen een lansknecht.
God geve hem een goet jaer.
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Ic hadde een gestadich minneken
Een nyeu liedeken
AL XC VIII
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Een nyeu liedeken
fol.56r

1. Ic hadde een gestadich minneken,
Geen scoonder die daer leeft,
Vercoren in mijn sinneken.
Van rouwe mijn herte beeft,
Want si mi nu begheeft ;
daerom mach ic wel scriven:
Wantrouwe van alle wijven,
Want si een ander heeft.
2. Twee bruyn ogen so draget si
So vriendelic int gesicht.
daer mede so verjaget si
druck, lijden int gewicht.
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Tislange te voren gedicht,
Tis lange te voren geschreven,
Dat si mi soude be even
Want vrouwen woorden die zijn licht.
3. Soete, weerde lieveken,
Peyst somtijts eens om mi !
doet vry al u gherieveken
Al Bonder fantasi.
Seer Belden ben ic bly;
Weder ic ete oft drincke,
Om u ist dat ic dincke,
Al wijsdi mi voor by.
4.Hoe soude ic haer vergeten?
Ic ligghe in swaer verdriet.
drincken noch van eten
Van
Can
ic ghevoeden niet.
Ick wet wel hoe si hiet,
Die mijn herteken heeft Bevan hen
Naer ha staet alle mijn verlanghen;
Ic leve in swaer verdriet.
5. 0 Venus, soete vrouwe,
Is dat u dienaers loon
Int eynde van u trouwe?
So ist beghinsel schoon.
Dies sterf ic duysentich doon
dat haer en ander sal trouwen,
Die bloem van alle vrouwen
Al onder des hemels troon.
6. Adieu, mach ic wel scriven.
Adieu, is mijn advijs.
Bedroghen moet ic blijven
Als Salomon die wijs,
Die schole van Parijs,
Absalon die schoone.
Schoone vrouwen spannen die croone,
diegeve ic den hoochsten prijs.
7. 0 bitterlijcke scheyden,
Waer toe sidy ghemaect?
Die doot wil mi verbeyden,
die also bitter smaect.
het moet ghescheyden zijn.
Schoon lief, staet mi te spraken!
Ick valle in desperaten,
Ic blive al in die pijn.
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Ic weet een uutvercoren
Een nyeu liedeken
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fol.56v

1. Ic weet een uutvercoren,
Si staet waste in minen moet.
Na mi en wil si niet hooren,
Groot liden ist dat si mi doet.
Aen haer weet ic groot letten,
Si doet mi aen groot leyt.
In alle steden van wetten
doet si mi so cleyn bescheyt.
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2. Daer ic eens was willecommen,
hieten si mi nu elders gaen.
die blinden oft die stommen
die en hebbens mi niet gedaen;
This al bi haren schulden
dat si mi geeft oorlof nu.
een ander, al waer si root gulden,
En kore ic, lief ken, niet voor u.
3. Noch weet ick een dye uut gaet vrijen.
Tis misselijc wat hi brout.
seer amoreus is hi bi tijden,
Als hi de alderliefste aenscout:
« die liefste waer icse heffe oft le he
Der minnen last valt mi te groot.»
hi en cans haer nietgeseggen,
hi is bicans van minnen doot.
4.Die poorten ende die mueren
die doen mi dicwil groote pijn.
Nu moet ic altoos trueren
Al om der liefste mijn.
al een ander gaet dansen ende spelen
Ende bedrijven haer jolijt,
dan sidt ic thus
Y en truere ,
Ende peynsde, schoon lieveken, waer dat ghi zijt.
5. Schoon lief, u schoon visagie
doet mi dicwils na u staen.
Ic heb so menighe passagie
Om uwen wille ghegaen,
Te water ende te lande,
Tallen tijden wander nacht,
Mijn schoenkens gevult met sande
ende die bleven, lacen, inden gracht.
6. Hier mede willen wi sluyten,
Schoon lief, onser beyder sanc.
Ic hope ic sal ghebruycken
Noch eens uwen acme Blanc.
dan is minen wil volcomen
In al dat mijn herte begeert.
De liefste en wil ic niet nomen,
want si is mi duysent gulden weert.
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Ick seg adieu
Een nyeu liedeken
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Al - toos sal ic u

vry ey -

Een nyeu liedeken
fol.57r

1. Ick seg adieu,
Wy twee wi moeten sceiden.
Tot op een nyeu
So wil ic troost verbeyden.
Ic late bi u dat herte mijn,
want waer ghi zijt daer sal ic zijn,
Tsi vruecht oft pijn:
Altoos sal ic u vry eygen zijn.
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- gen zijn.
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2. Mijns sins ghequel
at doet mi dicwils trueren.
Haer liefde rebel
Die doet mi therte schueren.
tsceiden van u doet mi den noot.
ic blijf gewont, ic segt u bloot,
Schoonbloeme minjoot :
ueygen blive ic tot in en doot.
3. Ic dancke u, lief,
Reyn minnelic lief gepresen.
Voor alle grief
So wiltmi doch ghenesen.
dese niders fel met haer fenijn,
Sihebben belet ons blide aenschijn
Op di termijn.
altoos sal icu vry eygen zijn.
4. Mijn hope, mijn troost,
Fortuyne sal noch keeren.
Lief, op mi gloost,
So sal mijn vruecht vermeeren.
al moet icderven mijn conroot
Ende blijven in dit lijden groot,
Swaerder dan loot:
U eygen blijf ic tot inde doot.
5. Adieu, van mi
So zijt hi nu gescheyden.
Een ander met dy
sal hem nugaen vermeyden,
Coragieus gelijcdeverswyn.
Een amoreus cranselijn,
Puer ist van dijn.
Altijt sal ic u vrij eyghen zijn.
6. Adieu, schoon stadt,
Adieu, prieel vol vruechden,
Reyn maechdelijck vat,
Daer wi tsamen verhuechden.
Gedenct den troost dieghy mi boet.
Ghi zijt mijn lief die ic noeyt en vloot
Ic segt u bloot:
u eygen blive ic tot inde doot.
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Een nyeu liedeken
AL CI
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Een nyeu liedeken
fol.57r
fol.57v

Al val-tet mi

1. Ick wil mi gaen verhuegen,
Verblijden mijnen moet,
Ende doen na mijn vermoegen,
Al valtet mi teghenspoet.
Vrou Venus' bloet
Dat is van dier natueren:
Ist quaet, ist goet,
die mint die moet besueren.
2. Die fiere nachtegale
Singt een so huebscen sanck.
mocht is mijn lief betalen
Al in haer armkens blanck,
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- ren.

Dat

die

Sonder bedwanck,
So soude is met vruechden leven:
Alle mijn leven lanck
Waer alle mijn druc genesen.
3. Reyn lelijcken uut ghelesen,
doet u ootmoedicheyt,
Laet mi u dienaer wesen,
Aensiet mijn bitterheyt!
Weest wel bereyt,
Wilt mi uut minnen ontfanghen!
Doet mi bescheyt,
daer na staet min verlangen.
honer rose van minnen
4. Sco
En heb ic noeyt ghesien.
Si staet in herte van binnen,
Die schoone van me to
Wilt tot mi vlien,
wilt mi uut minnen verwachten!
doet mi bescheyt,
Om
u doe ick bi nachten.

l

5. 0 radt van avontueren,
Wildy niet omme slaen?
mach migeen troost gebueren,
Dat cost mi menighen traen.
Laet mi ontfaen,
Reyn bloeme ghepresen,
Een troostelijc woort,
So waer icgans hen n.
6. Nu hoort, hi jonge es lien
Eerghi dat minnen be in
Vrou Venus sal uquellen
Met woordengelijc den wint.
Eerghi be hint
Soboort na mijn prologen :
Aensiet ateeynt,
Son wordy niet bedrogen.
7. Die dit liedeken dichte
Oft eerstwerf heeft gestelt,
Vrou Venus was zijn nichte,
Met haer was hi ghequelt.
Sijn vruecht versmelt,
Hi leeft in grooten trueren.
Daer om hi queelt,
Si en mach hem niet gebueren.
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Ic heb om vrouwen wille
Een nyeu liedeken
AL CII
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rr
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Een nyeu liedeken
fol.57v

1. << Ic heb om Bender vrouwen wille
Ghereden so menighen dach.
nu segt mi, scoon vroudelinge,
fol.58r Hoe sidy nu bedacht?
Och wildi bi mi bliven
Ende dat segt mi nu ter tijt,
Want ick moet van hier.
Ja schoon is mijn lief,
Mi en lust gheen ander wijf.»
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2. « Lust u gheen ander wijflijn?
So draecht u herte tot mi.
So segghen al die lieden
dat ick die liefste si.»
« die eere wil ick behouwen
Tot die alderliefste mijn.
Ende slapen bi scoone vrouwen?
Ja schoon is mijn lief,
Daer slaept een ander bi !»
3. Hi nam die suyverlijcke
Al bider Witter hant.
Hi leydese also verre
Al over die smale padt,
al voor haer tamer veinster,
daer lath de maecht en sliep.
die Wachter op hoger tinnen
— Ja schoon is mijn lief
Hoe luyde mer dat hij blies:
4. « Is daer yemant verboorghen?
Dat segt nu ter tijt,
dat hem die niders niet en verspieden,
Die bi der liefster zijt.
Ic sie die morghen sterre
ende den dach die spruit daer by.
Ic hoor die vogelkens Bingen
— Ja schoon is mijn lief
daer toe die nachtegale.»
5. « Laet singhen wat si willen,
Ten is noch gheen dach.
So moetse God bewaren
Daer icte nacht bi lach.
Si heefttwee valcken oogen,
daer toeeenen huebscen crans.
So moet ic van haer scheyden.
rich
oon is mijn lief,
God spaerse lange ghesont.
6. Hier mede heb ic ghecosen,
Het is mi van herten leet.
Ick hebbe om uwen wille
Ghereden so menigen dach.
Schoon lief, laet u gedenken
Ende die trouwe die ic u gaf.
Ende laet twee bruyn ooghen op mi wencken:
Ja schoon is mijn lief.
Adieu, ic scheyde van hien»
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Ick weet een vrouken amoreus
Een nyeu liedeken
AL C IV
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r
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fol.58v

Ende een snee wit- to
■-•

Een nyeu liedeken
2. Pine vroukens heb ic lief
Om eender vrouwen wille.
Orn haer lit mijn herte grief,
Heymelijc al stille.
Niet dan reyne eerbaerhede
En wil ic haer betooghen,
want si heeft een geluwe hayr,
Een aenschijn claer
Ende daer op twee bruyn ogen.

1. Ickweet een vrouken amoreus,
die ic met herten minne.
Haer wesen is sogracieus,
Si staet in mijnen sinne.
Gestadich is si in alder stont
Men vinter niet seer vele,
want si heeft eenen rooden mont,
Twee borstkens ront
Ende een snee witte kele.
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3. Aen haer weet ic geen misset,
Des wil ic vruecht orboren.
Haer tandekens zijn also wit
Al warent fijn yvoren,
haer lippen bloeyen als corael
Ende uut gedaelt van kinne.
waert geen zonde int generael,
dit ist principael,
Ic hielse voor een goddinne.
4. Moedich ende fir is die ganc,
Mer selden coemt si buyten.
Haer vingherkens spelen snaren clanck
Op harpen ende op luyten.
Haer tonge waer ic vruecht 11 bi gewan,
Spreect woorden van Retorijcke.
Aerdigher en sach ick noyt an
die vruecht ghewan.
Haer stemme sin het we goede musijcke.
5. Van leden is si welghemaect,
Het schijnt een albasteren beelde.
Moecht icse noch aenschouwen moedernaect,
dat waer mijn herteken een weelde.
Gondese mi dan haer ghebruyck,
Het mochte haer luttel deeren.
Want op haren witten buyc
Eenen swaerten struyc,
Dat waer al mijn begheeren.
6. Dit sin he ick uut jonsten reyn
Ter eeren van alle schoone vrouwen,
Want om mijn lief in swerelts pleyn,
Op u staet alle mijn betrouwen.
Mocht mighebueren een cussen vrij
Van haer bloeyende wan hen!
Waerghi zijt, lief, peyst om mi
Als ic om dy,
Daer na staet mijn verlanghen.
7. Princersse mijnder herten fijn,
Oorlof neme ic met desen,
Want u complexie is sanguijn;
Laet mi u dienaer wesen!
Schoon lief, al hoort ghi wat,
Quade ton hen die liefde scheeden.
Alhoor ic vanu in die stadt
Nu dit, nu dat,
Ghi en moecht mi niet verleeden.
123

fol.59r

56
Mijn sinnekens zijn mi doortoghen
Een nyeu liedeken
AL CXIV
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her- ten

bloet.

Een nyeu liedeken
1. Mijn sinnekens zijn mi doortoghen
Van een schoon joncfrou fijn.
si doet mi pijne dooghen,
Si is diealder liefste mijn.
Om haer so wil ic waghen
mijn lijf ende al min goet,
Mijn lijf ende al min goet,
Ende laten vrienden end maghen
Ende schencken haer mijns herten bloet.

fol.64r

9 . Die liefste mach ick wel schriven
door u vrouwelijcke beelde schoon,
Want boven al le wijven
Spant si int herte der minnen croon.
Si staet in mijn behagen,
Op haer rust mijnen moet,
Op haer rust mijnen moet.
dus wil ic haer liefde draghen
Ende schenckenhaer mijns herten bloet.

fol.64v

3. Twijfel gheeft mi veel nopen,
Anxt ende suchten is mi bi.
Naer haer staet alle min ho en
dies ic moet zijn van herten bly.
Mijn sinnekens na haer jaghen
die mi dick suchten doet,
Die mi dick suchten doet.
Al soude mi druc noch plagen,
Icmoet haer schencken mijns herten bloet.
4. Venus' strael van minnen
Heeft mijn herte seer doorwont.
Ick blijve ghequetst van binnen
liefs rood mont.
doort derven van "n lief
Nu ende tot allen daghen
Wort si van mighegroet,
Wort si van mi he roes.
Om haer moet ic nu claghen
Ende schencken haer mijns herten bloet.
5. Princersse melodieuse,
Schenct uwen dienaer medecijn.
Boven alle schoon amoreuse
Suldi mt herte die liefste zijn.
Al egg en die niders laghen,
Hout mi in u behoet,
Hout mi inu behoet,
Ende wilt mi niet r'
n.
Icksal u schencken mijns herten bloet.
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Met luste willen wi singhen
Van Keyser Maximiliaen
AL CXV
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Van Keyser Maximiliaen
fol.
fol.
64v 1. Met luste willen wi singhen
2. Die brieven heeft si vernomen, 65r
Ende loven dat roomsche rijck
die edel joncfrou saert.
Van coninck Maximiliaen,
<< Die met mi wil rijden,
Gheboren uut Oostenrijck,
Die maket hem op die vaert.
die edel coninck, den edelen staet, Ic moet rijden na dat duytsche lant
Hoe dat hi zijnder vrouwen
Tot minen edelen heere;
Uut Britanien beschreven haet.
Hi is mi onbekant.x.
3. die bruyt sadt op met eeren.
Si reedt na dat duytsche lant
Met suchten ende met beven.
Groot jammer quam Baer van.
Dat dede die coninc van Vrancrijck:
door zijn lant moeste si rijden.
Die joncfrou was duechdelijc.
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4. Doen reedt si een weynich voort,
die coninc quam haer to hen ghegaen.
Van tranen werden haer ooghen nat,
Si wert seer ongedaen.
Hi seyde : « God groete u, joncfrou teer.
Ueere wil is behouden,
den roomschen coninck te lee.»
5. Si sprack: « dat en wil God nemmermeer,
Chi hebt een ander wijf.
Ic hebbe eenen coninc toteen heere,
Gheboren uut Oostenrijck.
Hi is edel ende daer toe fijn;
Ter eeren van hem willicdraghen
Vangoude een cranselijn.»
6. << Mijn wijf en was niet oudt genoech,
Si en heeft maer neghen jaren.
Sin
mi to hen minen wil gegheve.
dat segge is u voorwaer:
Het was een joncfrou op desen dach.
Si was mi toe gheschreven,
Doen si inder wieghen lach.
7. Diepaeus nam dat ghelt van mi,
Hi scheyde mi van minen wive.
Hi brenghe ons beydeet samen,
Twee sielen ende eenen lijve.»
« Mer dat sal costen so menighen man,
die daerom sullensterven!
Luttel schulden hebben si daer van.>>
8. Si schreyde nacht ende dach,
Si screyde al om haer eer.
Vantranen so werden haer oogen nat,
Si versuchte so lancx so meer.
Si sprac: « dat en wil God nemmermeer.
Ic sal mijn eere behouden,
Den Roomschen coninckter eer.»
9. Die dit liedeken eerstwerf sanck
Dat waren drie ruyters fijn.
Si hebbent so lichte gesongen
Te Cuelen op den Rijn.
Si trocken al door des conincx lant,
Om buyt so louden si gangen;
Si en hadden ghelt nosh pant.
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Met eenen droeven sanghe
Een nyeu liedeken
AL CXVII
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Een nyeu liedeken
fol.65v

1. Met eenen droeven sanghe
ist dat ick u claghen moet,
Dat ic dus bi bedwange
Moet laten dat liefste goet.
Haer wesen is so soet,
Van haer die mi trueren doet.
Na haer moet ick verlanghen,
Verteerende mijns herten bloet.

fol. 66r

2. Schoon lief, uut charitaten
Ontsluyt dat herte dijn
Ende wilt compassie eaten
Des bitteren lijden mijn!
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U amoreus aenschijn
Verblijt dat herte mijn.
Al hebt ghi mi ghelaten,
U dienaer wil ic zijn.
3. Ick ben so dam van sinnen,
dat ic u met al mijnder macht
Moe eeren end minnen,
U ende al u gheslacht.
Al ben ic ongeacht
Van u, reyn vroulijc dracht,
Daer jonste is van binnen,
die wartel hout haer cracht.
4. Laet ons niet verscheyden,
Scoon lief, waer ghi bevaert,
Wi en houden tusscen ons beyden
Den amoruesen aert.
Want dicwils openbaer
ghi segt mi waer ghi bevaert.
Dies wil u God geleyden,
die alle dinc bewaert !
5. Wat Binge mach mi gebreken,
Wat heb ic u misdaen,
dat ick Bus ben versteken
Van u, reyn vroulijc graen?
Rijck God, waer sal ic gaen,
Oft hoe salt met mi staen?
Al uut mijn ooghen leken
So menighen heeten traen.
6. Adieu, suyver princesse,
Adieu, reyn violier,
Adieu, reyn acoleye,
Adieu, reyn eglentier,
Adieu, bemint rosier,
Adieu, reyn balsemier!
Dit is mijn bien alleye.
Adieu, ic moet van hien
7. Int slot van mijnen gedichte
So rade ic elcken persoon,
dat hi zijn minne niet en stichte
Ghetroulijc Bonder loon.
Want Venus' kinder doen
Die comen gaerne int groen.
Och lacen, also lichte
Diende ick sander loon.
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Och hoe mach hem zijns levens lusten
Een oudt liedeken
AL CXXI
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Een oudt liedeken
fol.68r

1.Och hoe mach hem zijns levens lusten,
Die zijn lieveken verloren heeft!
Sijn sinnekens zijn hem in swaer onrusten,
Want dat herteken gheenen troost en heeft.
2. Twas mijnder herten wel een medecijn,
Doen ick hem laetst met ooghen aensach.
Eylacen, nu is dat trueren mijn,
Want ic hem sien nosh spreken en mach.
3. Dat lot is nu op mi gevallen,
Dat ic dat suer opsuypen moet.
Ende ic en weet gheenen troost met allen,
dan wat ic doe, het is teghenspoet.
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4. Mijn liefken hadde mi uutvercoren,
Eer hi mi laetstwerven verliet.
Hi en leyde mi niet dan duecht te voren
Ende nu laet hi mi int swaer verdriet.
5.Och moechte ic dentijt gheleven,
Dat hi mi minde ende ic hem niet!
Ic soude mijn herteken in rust e stellen
En latenhem oock int swaer verdriet.
6. Die ons dit liedeken so lustich stelde,
Het was een gheselleken, jonc ende fijn.
Vrou Venus' liefde die hemdaer toequelde.
Het is soquaet bi nijders te zijn :
Eenvalsche tonghe, gheen argher fenijn!
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60
0 Venus' bant, o vierich brant
Een oudt liedeken
AL CXXII
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Een oudt liedeken
fol.68r

1. 0 Venus' bant, o vierich brant!
Hoe heeft dat vrouken so playsant
Mijn herteken onbedwonghen?
Dat doet haer troostelijc onderstant,
Twelc mi hout finder vruechden bant
Gheswongen, ondanck der nijders tongen.
2. Reyn lieflijck beelt, reyn suyver juecht
Ende wel ghedaen vol alder duecht,
Aen u staen alle mijn sinnen.
Als is u sie, mijn herteken verhuecht:
Ghi zijt die mi troost gheven moecht
alleyne, och wout ghi dat bekennen reyne.
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- gen.

3. In trouwen vry, waer dat ick si,
Hebbe ic bereyt mijn herte tot dy;
Nochtans moet ic u derven.
Gheen meerder pijn noch lijden in mi
dan dat ic u niet en mach wesen bi.
Mer sterven, dat sal ick noch verwerven.
4. Dat blijde woort is mijn confoort,
dat heeft nu strijt in mi ghestoort,
Mijn herte en mach verwerven.
Och heere, bout mi van moede accoort!
Ghi zijt die alle mijn cracht doorboort
Alleene : lief, wilt mi troost verleenen.
5. U fier gelaet, u soete aenschijn
Belieft so wel dat herte mijn.
Och wout ghi mi troost gheven!
Ontfanghet mi doch in dat herte dijn,
So sal ick die alderliefste zijn,
Sonder sneven, boven al die ter werelt Leven.
6. U woordeken suet mijn trueren boet,
Si Leyden mijn herte ter minnen vloet,
Al reyn van alle smerten.
Hout u gestadich, wat ghi duet!
Tot u seynde ic alle mijn groet
Op aerden, tot uwer ganser waerden.
7. Och vrouwen raet is dicwils quaet,
Mer dat si mint ende na versmaet
En zijn Been abel seden.
Dies hope ic; daer alle mijn troost aen staet,
Si is int woort als in die daet
Besneden, dies ben ic badt to vreden.
8. Aen u so staet mijn ee
Lunal,
Ghi zijt mijns herten liefghetal,
Ten can mi niet vergheten.
Mijn herte gheen liever kiesen en sal,
dooreenich druck oft ongheval,
door weten,dies wil ick mivermeten.
9. Ick ben haer raet ende niet so waert.
Haer minlike woord mijn herte doorgaet.
U, alderliefste, wil ic wachten.
Door u so lijde ic menich leet,
Aen u alleen mijn hope steet,
Met crachten, dus wil ic op u wachten.
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fol.68v

fol.69r

10. Die swane singt, wanneer haer dwingt
die doot, diet al te niet bran t.
dus volghe ick haer natuere:
Icproeve vroech, also mi dinct,
dat si voor mi een ander winct
Ter duere, mijn edel schoon creatuere.
11. Van u en scheyde ic nemmermeer.
Ghi sijt mijn troost ende mijn begeer,
Gheeft mi nu troost ende hulpt to mate.
die liefde quelt mi also seer!
Wilt midoch gheven troost noch meer
Ende bate, daer ic mi toe verlate.
12. Die duyve puer hout haer natuer,
Dat suyver is, al haer gheduer,
Als haer gaey laet zijn leven.
Hier in so neme ic een figuer:
Bedroeft blijve ic in Venus' vier
Mijn leven, och woudi mi troost gheven!
13. Och minlic aert, schoone roose gaert,
0 soete lief, dat is Venus' aert,
Blijf nu in mijn gedachte!
0 reynste mijn, in wien vruecht vergaert
Peynst : arbeyt is doch loons wel waert,
Tgedachte noyt stercker min en wrachte.
14. Ick blijve u dienaer altijt cleyn.
Tot uwen dienste ben ic gemeyn,
Ghi sijt nu des ooc wel weert.
Ontdoet mi op u gonsten reyn,
Ghi zijt min alderliefste greyn
Van waerden, hen liever lief op aerden.
15. Mijns herten saet, die ick nu meyn,
Want si is vanden fluyten reyn,
Die mi nu heeft bevanghen,
Want ghi die ghene zijt alleyn,
Al in mijn herte, dat hoochste greyn
Met sanghen, Baer na staet mijn verlangen.
16. Oorlof, mijn lief, des ben ick riet.
Ick en meyn den uutersten oorlof niet,
Mer altijt troost begheeren.
Mer dat ghi liever een ander siet,
Dat doet mi druck ende Dock verdriet
Al teenen; alst past het sal noch keeren.
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17. Mocht ic een woort van u ontfaen,
So soude ick trueren laten staen
Int spijt der nijders ton en.
Tot uwer eeren is dit ghedaen
Ende willet van mi in dancke ontfaen,
Reyn 'on hen dat ick hebbe ghesongen.
18. Och waerdijs vroet, dat ick lijden moet,
Wanneer ic vinde wederspoet
Aenhaer dien ic betrouwe,
Wanneer si sulcken to ken doet,
Tbeginsel waer wel ghelaten goet
In vrouwen, die dicwil let in rouwen.
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0 radt van avontueren
Van die coninghinne van Denemercken
AL CXXV
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Dat sul- di hier na ver- staen.

Van die coninghinne van Denemercken

1. 0 radt van avontueren,
2.
Hoe wonderlijck draeyt u spille
Den eenen moet ongeluc gebueren,
Die ander heeft so wel sinen wille.
Van die coninghinne van Denemercke,
Ysabeele, dat vrouwelijc graen,
Die clachte die si dede,
God verleene haer die eewige vrede,
Dat suldi hier na verstaen.
136

«0 coninck van Denemercken,
Mijn man, mijn here reyn,
God wil u in duechden stercken
Ende alle mijn kinderkens cleyn.
Nu moet is van u scheyden
Ende laten u in eenen soberen staet.
God willet hem vergheven
Die ons dus hebben verdreven,
Oft daer toe gaf den eersten raet.

3.Mijn broeders zijn verheven,
Ende mijn susters in staten groot.
Eylaes, wi zijn verdreven
Ende liggen tier in groute noot!
0 heeren ende Pr at
Diemen hier al met ooghen aensiet,
Coemt doch alle mijn kinderkens to baten;
dat icse nu moet laten ,
dat is mi een groot verdriet.»
4. Die Conn sprac met weenenden oogh en :
« Och del vrouwe, en zijt niet versaecht.
Hoe salt min herte ghedoghen,
dat ghi dus deerlyc claecht?
die kinderen sullen wel op gheraken:
Den Keyser wort haer onderstant.
Ic hope is salt so maken,
Gods gracie sal met mi waken,
dat ick sal comen in min lant.»
55. « Adieu, vrou Janne, lieve moeder,
God behoede u voor teghenspoet.
Ende u, Kaerle, lieve broeder,
Dat edel Keyserlijc bloet.
reken
ic tegen u moghen spken,
Mer is moet sterven die doot,
Ende claghen u mijnen ghebreken,
Dat mijn kinderen niet en worden versteken,
So en ware migheen stervens noot.
6. Adieu, hertoghe van Oostenrijcke,
Donfernandus, broeder goet,
Ende Leonora dierghelijcke,
God behoede u voor teghenspoet!
Ende Katherijne, suster reyne,
Die ic noyt en hebbe gesien.
Adieu, mijn kinderkens cleine,
Adieu, mijn vrienden alle ghemeyne,
Adieu, mijn man, coninclijck en en.
7. Dit heeft die coninghinne ghesproken
Te Swijnaerde, alst is bekent,
Daer haer herte is ghebroken,
Den Coninck daer zijnde present,
den xix Januario tghewaghen,
CCCCCXXV beleven.
Hi machse wel beclaghen
Ende in zijn herte draghen,
Also langhe als hi mach Leven.
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O lustelike mey, ghi zijt nu in saisoene
Een nyeu liedeken
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1. 0 lustelike mey, ghi zijt nu in saisoene,
Schoon ende groene;
die vogelkens Bingen nacht ende dach.
Dies ic wel mach,
Sonder verdrach,
aensien reyn Doge opslach
Van mijn lief coene.
Haer liefde macht mi veel te doene.
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2. Int welt staet menichte van bloemen.
Wie soudese sommen?
Hoe lustelic dat gersseken uuter aerden spruit !
Loof ende cruyt
Gheeft nu virtuyt.
0 mijnder herten juyt,
Verblijt den dommen,
Een troostelic woort laet, lief, van u commen.
3. Schoon lief, ghi zijt die liefste creatuere.
Mijns levens duere
Blijve ic gestadich tot in mijn Boot.
Reyn lief minjoot,
Troost mi, tis noot,
die mijn herte doorschoot.
Reyn ma et puere,
Om uwen troost ist dat ic labuere.
4. Schoon lief, ghi acht mijn woordekens cleene,
Dies ic in weene
Blijve, met drucke so seer doorwont :
Ghi zijt diet doet.
Schoon beelde soet,
Verhuecht sin ende moet;
Met uwen troost reene
Worde ic verblijt, door u alleene.
5. Princersselic greyn, wien ick geerne aenschouwe,
Blust mijnen rouwe,
Laet mi, arm dienaer, troost ontfaen!
Reyn vrouwelijc graen,
Hoort mijn vermaen:
Laet mi in u gracie staen,
So sal ic met trouwe
U dienen, lustelijcke vrouwe.
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Mijns

1. 0 waerde mont,
Ghi maect ghesont
Mijns herten gront
Tot alder stont.
Als ick bi u mach wesen,
So ben ick al genesen.
2. Mer tscheyden quaet
Van tfier gelaet
maect mi disperaet;
Ten baet gheenen raet:
Wilt si mi nu begheven,
Van vruechden moet is sneven.
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3. Haer schoon ghelu hayr,
Haeroochskens claer
Brenghen mi in vaer,
Nu hier, nu daer,
dat icse soude verliesen,
Oft sin ander so de kiesen.
4. Haer lippekens root,
Haer borstkens bloot,
Alsonder ghenoot,
Maken mi vroechtgroot.
Als icbi haer mach rusten,
Boete ic mijns herten lusten.
5. Schoon lief, doet wel
Ende kiest niemant el,
In narst, in spell
Doet mijn bevel
Ende hout gelofte in trouwen:
Het en sal u niet berouwen.
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Een liedeken vanden mey
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co-

1. « Och ligdy nu en slaept,
Mijn uutvercoren bloeme?
Och ligdi nu en slaept
In uwen eersten Broome?
Ontwect u, soete lief,
wilt door u veynster comen!
Staet op, lief, wilt ontfaen
Den mey met siren bloemen!2.
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2. « Wat ruysschet daer aen die muer,
Dat mi mijn ruste berovet?
Die mi tsceyden maect I I suer,
Die leit hier op gedooghe
In minen arm so vast,
Wi en connens niet ontsluyten.
Mijn beddeken heeft sinen vollen last,
plant uwen mey daer buyten!»
3. « 0 suyverlijcke juecht,
Wilt nu u rusten laten.
Doet op dijn veynsterkijn
Ende coemt u lief ter spraken.
Al om to vinden troost
So ben ic hier tot u gecomen.
Staet op, lief, wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen!»
4. « Alstondy daer tot morgen,
Ic en sal u niet in laten:
Mijn boel leyt hier verborgen,
Ghien condt mi niet vermaken.
Mijn herteken op u niet en past
Noch op gheen spel van luyten.
Mijn beddeken heeft sinen vollen last,
Plant uwen mey daer buyten!»
5. « Icsie den lichten dach
Aldoor die wolcken dringen,
Ic sie die bloemkens schoone
Al uut der aerden springhen,
Ic sie die sterren claer,
Die verlichten inden throone.
Staet op, lief, ende wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen!»
6. « Waentghi dat ic nu slape?
Het is anders dat ic dachte :
Die mey hout my in wake,
daer na mijn herteken wachte,
Niet als inder aerden avast
Roosen, bloemen, oft ander virtu ten.
Mijn beddeken heeft sinen vollen last,
Plant uwen mey daer buyten!»
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van

0

•

min-

Daer hoor- de ick

1 Op een mor en stond
Om den mei soo ist beghinnen,
Daer hoorde ick eenen roo en mont,
Si sanck so wel van minnen.
2. Haer voys die gaf mi confoort,
Beter dan een nachtegale.
Desghelijcx en hebbe is noeyt gehoort
Van een so cuysschen smale.
3.

at ere heeft mi geleert,
Mijn sinnen zijn daer toe bedwonghen,
Om te trecken in een prieel,
Daer alle die vogelen songen.
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- nen.

4. Al op der vogelen sanc
En acht ic niet seer vele.
Veel soeter is dat geclanc
Van mijns liefs claerder kele.
5. Ic quam al daer ic vant
Een schoon maghet reyn
Ghinder sitten op eenen cant
Bi een claer fonteyne.
6. Als mi die maghet sach,
Haren sanck heeft si ghelaten.
Si riep so luyde : << o wi, o wach,
Mijn eere!» boven maten.
7. « Ay,» seyde si, « wel vuyl cockijn,
Wilt ghi mijn vruecht versmaden?
Ic meende hier alleyne te zijn;
Mi dunct ic ben verraden!»
8. Hi seyde : « mijn uutvercoren juecht,
Mijn alder weerste vrouwe,
Ic en beghere ooc niet dan duecht,
Dat neme ic op mijn trouwe.»
9. Si seyde: « gaet wech, vuyl serpent!
U tonge heeft seer ghelogen.
Het fenijn is in u present.
Mi dunct ic ben bedroghen!»
10. Die dit liedeken eerstwerf sanck
Wat loon sal hem God geven?
Sijn soete lief al bider hant.
Da er na dat eewich leven.
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Rozijne, hoe is dijn ghestelt
Een amoreus liedeken
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Een amoreus liedeken
1.

oz
hoe
hoe is dijn ghestelt?
Bi coninck Paris' tijden,
Doen hi den appel hadde in zijn ghewelt,
Die alderliefste woude hijt gheven.
Voorwaer ghelooft:
Hadde Paris u schoonheyt aenghesien,
Venus en waer niet begaeft daer mede :
Denprijs waer u ghegeven.

2. Ick weet, hadde Virgilius u ghekent,
Eer hi bedachte te scriven
Van die schoone Helena yent
Aluut der griecken lande,
Een croon boven alle wijven,
Hi hadde u veel meer dan haer
Die scoonheyt toegemeten.
Daerom so is mijn herte so vast met haer liefde beseten.
3. Ick weet, had Pontus bi zijnder tijt
Ghesien een dier ghelijcken,
Sydona die hadde breedt ende wijdt
Met haer schoonheyt moeten wijcken,
Ende ander veel meer, daer ick deer
Lief hebben u in trouwen, saert joncfrou fijn.
Udienaer so wil ic zijn,
Solanghe als is leve opter aerden.
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Rijck God, hoe is mijn boelken dus wilt
Een amoreus liedeken
AL CXXXVIII
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1. Rijck God, hoe is mijn boelken dus wilt,
alsmen in en we vint!
So me
Wee mi, die grote ellende!
Doen mijn boel die lief ste was,
Doe n moeste ic van haer schei en.
D
2. Dat wout is breedt, die liefde is groot ;
dat ic dit homoet lijden moet
Des wil mijn jonge herte breken.
ft
Die minen boel ghestolen hee,
Dat wil ic noch eens wreken.
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3. Mi rout so seer haer ghelu ghecrult hayr.
Ende dat haer God in duechden spaer!
Si is so wel gestallet,
Ic en weet in alle den lande geen
Die mi so wel bevallet.
4. Nughi, schoon lief, wilt tot mi keeren,
Ende wiltghi mi u vrientschap gheven,
Eentroostelick woort toespreken!
Uwen oorlof is mi so bitteren cruyt,
Des wil mijn herteken breken.
5. Mijn boel is alder eeren waert.
Si heeft al dat haer herteken be Bert
Dat wil is haer wel gonnen.
Al heeft si mijn hert so seer beswaert,
Ic hope is salt verwinnen.
6. Die onsdit liedeken eerstwerfsanck,
Een vroom lantsknecht was sinen naem.
Hi hevet so wel ghesonghen,
Hi hevet van sinen schoonen boel ghedicht.
God scheynde der nijders tonghen!
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Rijck God, verleent ons avontuere
Een oudt liedeken
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Een oudt liedeken
fol.77r

1.

Rijck God, verleent ons avontuere!»
Sprack daer een frisch jonghelinck,
« Dat ic mach comen binnen der muere,
Daer woont die alder liefste mijn.
Rijck God, gheeftraet:
Die wachter en is mijn vriendeken niet,
Dat dunct miquaet.»

2. Die joncfrou niet so waste en sliep,
Si hadde verhoort den jonghelinck.
Seer haestelijck si ter veynster liep;
Si bant een coordeken aenden rinc.
Daer na niet lanck,
Doen si dat coordeken dale liet,
Den rinck die clanck.
3. Die Wachter niet so vast en sliep,
hi hadde verhoort des rincxs gheluyt.
Seer haestelijck hi ter tinnen liep,
hi stack zijn hooft ter veynster uut.

quaet.»

mijn

hi sprac: « wie is daer?»
Die jongelinc neder ter aerden viel
Van grooter var.
4. Die joncfrou sprack met sinnen verstoort:
«Wat isser, wachter, dat u deert?
Het zijn mijn veynsteren die ghi hoort:
die herren zijn drooghe ende onghesmeert.
Maect mi niet gram!
Ic sie al na den lichten dach,
Al oft hi yet quam.»
5. Hi sprac: « jonfrou, en belghet u niet,
Ickdoe als een wachterkijn.
Den lichten dach daer ghi na siet,
Dat is die alderliefste dijn.»
« Stille, heymelijck, swijcht!
Wantquaemt int claer, wi waren voorwaer
Ons levens quijt.»
6. Die jonghelinc sprac: « och wachter goet,
Wilt ons niet melden door u doecht:
daer mocht of comengroot onmoet!
Wat schadet dat wi twee zijn verhuecht?»
Hi sprac: « ic en sal.
Nugaet al daert die liefste begheert,
Maectgheen gh
eschal.»
7. Al inden rinck sette hi sinenvoet,
Ghelijck hi dicwils hadde ghedaen.
Si haelde hem op al metter spoet;
Seer vriendelijck was hi daer ontfaen.
In corter stopt
Si custe hem meer dan du sent werven
Aen sinen mont.
8. «Och willecome,» seyt si, « so ete lie f!
Mi enquam mijn dagen noeyt liever gast.
Nu laet ons metgenoechte zijn;
Wi willen gaen drincken den coelen wijn.
Wi wordengewacht
Diewachter sal sinen Koren blasen
Als coemt den dach.»
9. En corte wijle was daer niet lanck,
Die wachter sanck zijn dagheliet.
In sinen armen dathijse nam,
Het scheyden was hem een groot verdriet.
« Och leyder dach,
Ghi doet mi vander liefster scheyden
Die is oeyt sach .»
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Rijck God, hoe mach dat wesen
Een oudt liedeken
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1. « Rijck God, hoe mach dat wesen,
Dat ic dus droevich ben?
Ic hadde een uutgelesen
So vast in mijnen sin.
Ic en can haer niet vergheten,
Hoe seere dat icx mi pijn.
Wat wil ic mi vermeten:
Druck moet mijn eyghen zijn.
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2. Schoon lief, ick sou u vraghen,
Woudijt in duechden verstaen:
Sal ic noch langer jagen,
Eer ic u sal connen ghevaen?
Ic hebbeu uutvercoren
Al in dat herte mijn.
Segt mi, salt zijn verloren?
Druck moet mijn eyghen zijn.»
3. « Gheselle, wel lievegheselle,
Segt mi tot deser tijt:
Hoe'
gh mi vertellen
Dat' in drucke zijt?
Al hebdy mi uutvercoren,
Wat weet ick uwen gront?
Mach u watgoets gebueren,
weest huesch in uwen mont!»
4. « Schoon lief, conste ic vercrigen
Van u een troostelijc woort,
mijn kniekens sou ic buygen
Voor u, alst wel behoort.
Seerstille soude ict draghen
Al in dat herte mijn.
Wat baet dat ic veel claghe :
Drucmoet mijn eygen zijn.»
5. « Geselle, ghi zijt seer schoone van woorden;
Bedroch is u gheleert.
Gelijc den wint van noorden
Sidy van mi ghekeert.
menmach u niet betrouwen,
Dat se he ic u goet ront.
Begheerdy wil van vrouwen:
Sijt huesch in uwen mont!»
6. « Schoon lief, wiltgoelijc wesen,
antwoort mi niet to fel!
Ic heb dicwils hooren lesen
Dattwee liefkens namaels maken spel.
Ic hope den tijt sal keeren:
Al schiet ghi u fenijn,
Nochtans wil ic u eeren,
Al soude druc mijn eygen zijn.»
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7. « Geselle, ghi sout u seamen
dat ghi mi dus die vermaent.
Ghi gaet al door die bramen,
den wech is onghebaent
die ghi beghint te treden.
Och, wiste ick uwen gront!
Ic waer noch badt te vreden,
waerdi huesch in uwen mont.»
8. « Schoon lief, laet uus gedincken
so menigen swaren sucht,
die ic u plach te schincken,
Ende al uut goeder duecht,
Ter straten ende ter kereken,
Als ic sach u blide aenschijn.
Hebdijs niet willen mereken?
So moet druc mijn eygen zijn.»
9. « Gheselle, u soete woorden
Die gaen int herte mijn.
mer oft also ghebuerde
dat water worde wijn
Ende ghi mijn minne cost crigen,
waer u dat niet een vont?
Soudy wel connen swijghen
Ende huesch zijn in uwen mont?»
10. « Och j a ic, reyn vrouwelij c wesen,
Van u heb iet geleert,
so waer minen druck genesen,
wes ghi op mi begeert,
och mocht mi dat volcomen!
U lieflijc blijde aenschijn
En derf ic mi nyet beromen.
Druck moet mijn eygen zijn.»

fol.78v

11. « Geselle, laet u niet verlangen.
Leeft voort op goeden troost:
men leyt so menigen gevangen
die namaels wert verlost.
Weest huesch tot alle tijden
En maect dat niemant condt:
Trou suldi aen mi vinden.
Sijt huesch in uwen mont!»
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12. « Ic dancke u, Venus' minne,
Van uwer duechden groot.
God laet mi trou aen u vin en
Helpt mi uut deser noot!
Uvriendelijc aenschouwen
doet minder herten pijn.
o reyn natuere van vrouwen,
Laet vruecht mijn eygen zijn!»
13. « Geselle, wilt vruechde bedrijven
Als nu tot deser tijt.
Icven
wil u vruecht toescrij,
Mijn herte hebdy verblijt.
Al met vrou Venus' strale
hebdi mijn herte doorwont,
Ueyghen ben ic It male:
Weest huesch in uwen mont!»
14. «Vrouwen eere mach ic wel scraven.
Wes mach mi aengaen?
Een bloeme boven alle wijven
dieheeft mi troost ghedaen.
Mijn trouwe is mi geloont,
Vaert wech, mijnder herten pijn!
Mijn druc derf mi niet rouwen,
Vruecht sal mijn eyghen zijn.
15. Ter eeren van alle vrouwen
So is di lie ghemaect.
men loont so die met trouwen,
Daerom ist dat wel betaelt.
Men mach wel eere bewisen
schoon vrouwen op elc termijn.
cost is troost van haer vercrigen,
druck soude vergheten zijn.»

155

hey

70
Rijc God, wie sal ic clagen
Een oudt liedeken
AL CXLII

me-

lijc

cla -

r

r
-

ic

sal

«Rijc God, wie

lij - den

•

mijn'

dat

gen

J

Mijn boel is mi ver -

r.
r

rr
pijn.

mi ge - wor - den

Schey-den is

1 a - ghet,

Mijn boel is mi ver - ja - get,

r

•
dus dra - ye ic o- ver geen

is mi ge- wor- den cont.

r

r

r

mijn her- to is mi seer ge - wont.

hey - de,
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Scey-den

1

Rijc God, wie sal ic clagen
dat heymelijc lij den mijn?
Mijn boel is mi verjaghet,
Scheyden is mi geworden pijn.
Mijn boel is mi verjaget,
Sceyden is mi geworden cont.
dus Brave ic over geen he de
mijn herte is mi seer gewont.
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2. Hi badt mi so minlijcke
Met witten armen blanck
dat is bi hem woude bliven:
< Die somer en is niet lanck.>
< Ic enmach bi u niet bliven,
Ick en mach bi u niet zijn,
Ick wilover geen groen heide
Tot die alder liefste mi n.>»
3. << Moet ic nu van haer sceyden?
dat doet minder herten so wee.
dus vaertse over gheen heiden,
Tot dat icse wederomme sie.
Adieu, mijn alderliefste!
mijn herte blijft mi doorwont.
Ick en mach altijt bi u niet wesen.
Blijft ghi nu doch altijt ghesont.
4. Een bitter cruyt is scheyden,
Dat proeve ic wel nu ter tijt.
Wie noyt van zijn liefken en scheyde,
Hi en weer van gheender pijn.
Mijn lief ken vaert over gheen he de
Ic en mach bi haer niet zijn.
Adieu, mijn alderliefste!
Het moet nu gescheyden zijn.»
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Trueren moet ick nacht ende dach
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Een oudt liedeken
1. Trueren moet ick nacht ende dach,
Endelijden also groot verlanghen,
Om een die liefste die ick oeyt sach,
Si heeft mijn herteken Bevan hen.
Doorschoten heeft zijt also menichfout,
Si heeft mijn herte in haer ghewout:
Na haer staet mijn verlanghen.

fol.81r

2. In wat plaetsen dat ick bin,
Si staet in mijn gedachte.
Daer en mach gheen Beverliefken comen in
och oock bi nachte.
Bi daghen
Dat heeft haer claer aenschijn ghedaen.
Woude si mi in haer herteken ontfaen,
So waer alle mijn lijden sachte.
3. In alle dese werelt wijt
En weet ic geen so lief.
Als ic aensie haer claer aenschijn,
Daer of neme ic alle mijn gherief.
Mer lacen, als ick van haer moet zijn,
So is alle mijn blijschap pijn,
Ick endoe niet dan suchten ende beven.
4. Helpt, rijck God, hoe wee is mi
Als ic van haer moet scheyden!
Och, mochten wi wesen van clappaerts vrij,
So waer mijn herte ghenesen!
Si brenghen die menighe in swaer verdriet;
Schoutquade ton en waer gise siet:
Si zijn so valsch ghepresen.
5. Clappaerts moeten clappaerts zijn,
Ic wilsegaen laten varen
Ende schencken die alderliefste mijn
Thien du sent goeder jaren.
Si isdie liefste op al aertrijck,
Ic wilse gaen dienen ghetrouwelijck.
God wil mijn liefken bewaren!
6. Help, rijck God, heere, hoe wee is mi,
Als ic van haer moet scheyden!
Trueren, ghi blijft mi altoos bi.
God wil mijn liefken gheleyden!
Al is mijn avontuere dus cranck,
Ic hope het sal beteren eer yet lanck:
Den tijt moet ic verbeiden.
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Tandernaken op den Rijn
Een oudt liedeken
AL CXLIX
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Een oudt liedeken
1. Tandernaken op den Rijn,
Daer vant is twee maechdekens spelen gaen.
die een dochte mi aen haer aenschijn,
Haer ooghen waren met tranen ombevaen.
« Nu set mi, lieve ghespele goet,
Hoe sweert u herte, hoe truert uwen moet?
waer om is dat, woudijs mi maken vroet?»
« Ic en cans u nietgesagen.
Tis die moeder diet mi doet,
Si wil mijn boel verjagen, verjagen.»

2. « Och lieve ghespele, daer en leyt niet an,
den mey die sal noch bloeyen.
So wie zijn liefken niet spreken en can,
die minne mach hem niet vermoeyen.»
« Och lieveghespeelken, dats quaet sanck.
den mey to verbeyden valt mi to lanc;
Het soude mimaken van sinnen also cranc,
Ick soude van rouwe sterven.
Icen weets mijnder moeder gheenen danc,
Si wilmijn boel verderven, verderven.»
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fol.82r

fol.82v

3. « Och lieve ghespele, daer en leyt niet an.
Nu sedt, nu schiet u herteken al in vreden.»
« Mijn moeder plach te spinnen, des en doet si niet,
Den tijt en is niet lange gheleden.
Nu schelt si mi hier, nu vloect si mi daer:
Mijn boelken en derf niet comen naer.
Daer om is mijn herteken dus swaer.
1st wonder dat ick truere?
Ende ic en mach niet gaen van haer
ter veynster noch ter duere, noch ter duere.»

4. « Och lieve ghespele, dat waer wel quaet.
Wilt sulcker tale begheven!
Hadde ic ghedaen mijns moeders raet,
Ic waer wel maecht ghebleven.
Nu hebbe ic sinen wille ghedaen:
Mijn buyexken is mi opgheresen.
Ende nu so is hi mi ontgaen
Ende gaet elwaerts spelen.
Des moet ic laten so menighen traen,
Ic en cans u niet gehelen, gehelen.»

5. « Ghespele, wel lieve ghespele goet,
En sidy dan gheen maecht?»
« Och neen ic, lieve ghespele goet,
Ende dat si ons heer God gheclaecht!»
«God danck, dat ick noch maget si!»
« Spiegelt u, lieve gespeelken, aen mi,
Ende wacht u, oft ghi en zijt niet vrij!
Ten sal u niet berouwen.
Coemt hem nemmermeer niet na bi,
Oft ghi wort gheloont met trouwen, met trouwen.»

6. « Ghespele, gespele, hi seyt dat hi mi mint.»
« Die minne plach mi te lieghen.
En gelooft die clappaerts niet en twint,
Si staen al na bedrieghen.»
doen loech si enen grooten schach.
dat was die maghet die op mi sach.
Ic boodt haer minnelijck goeden dach,
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Icgroetese hoochlike.
God geve dat icse vinden mach
Bi mi in hemelrijcke, in hemelrijcke.
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Tyrannich werc, vol archs gedronghen
Een oudt liedeken
AL C LIII
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Een oudt liedeken
1. Tyrannich werc, vol archs gedronghen,
mi entwifelt niet: noeyt erger quaet!
dat ic oyt was van Venus' discipels jonghen,
Dat maect mijn herte al desperaet.
Ick hebbe u verloren, mijn toeverlaet,
Ic en weet niet hoet gaet.
Aileen so blijve ic, boelken, inder noot,
Want trouwe is nu ter werelt doot.
2. Alle mi nnen druck moet ic nu ontbinden,
Hoe wel mi tvermaen is leedt.
Gheenentroost en can ic aen ughevinden,
Elderste soecken dat waer mi onghereedt.
Noyt scherper snede mijn herte doorsneet,
Och, noeyt spere so wreet!
Si het mi herte heel doorvloghen.
Ter eeren van u, schoon lief, so wil ict gedoogen.
3. Gheen dinc ter werelt en dunct mi so fel,
dat mijn jonc herte also seere deert,
Als dat si met een ander bedrijft haer spel,
die mijn jonc herte also seer begeert.
Het is mijnder herten een snijdende sweert
Och, ic bens onweert.
dat ic deal
i derliefste moet wesen schu,
des sterve ic thien duysentich dooden nu.
4. Wee mi dat ic oeyt was he Oren
Ter droever tijt ic die werelt aensach.
Dat ic moet derven die ic hebuutvercoren,
dat is minder herten een swaer gelach.
Ic mach wel roepen: o wy, o wach,
Ende bedrijven geclach.
Coemt, doot, haelt mi uuten verdwijne!
Want langer te leven is mijnder herten pijne.
5. Schoon lief, als ic van deser werelt sal sceiden
Endeghi met eenen anderen doet u gevoech,
et ocheeens: God wil zijn siele geleyden.
Hebbe ic also vele, tis migenoech.
die noeyt dat pack van minnen en droech,
Oft en trock dieploech
der jalousien in swaer verdriet,
Ic rade u voor tbeste :• sidyer niet en coemter niet!
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Verlangen, ghi doet mijnder herten pijn
Een oudt liedeken
AL CLVII
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Een oudt liedeken
fol.86r
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1. Verlangen, ghi doet mijnder herten pijn,
Al om te weten, boelken, oft icx u bade
Om troost, om voetsel, om medecijn;
U liefde, lieveken, gaet mi te Wade.
Eylaes, eylaes, eylaes, boelken, ay mi!
Eylaes, het moet gescheyden zijn.
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2. Ghelijck die roose wast op den doren,
he ick met vruechden mijnen tijt gheleyt.
daer is voormaels was uutvercoren,
Certeyn, daer ist mi nu ontseyt.
Eylaes, eylaes, eylaes, mijn herte dat screyt:
0 doot, coemt voor rasch, en nit en beyt.
3. Ic hadde mi haer selven over ghegeven
Te doene daer haren sin toe droech.
Merquade tonghen die hebbent bedreven
dat ic nu lijde dit ongevoech.
Eylaes, eylaes, eylaes, ten is niet genoech.
Eylaes, het scheyden coemt mi te vroech.
4. 0lief, die mijn herte doorknaecht,
Uminne doet mi so grooten pijn.
Icheb u so dicwils minen noot gheclaecht,
Mer u driakel is moort endefenijn.
Eylaes, eylaes, eylaes, adieu, die liefste mijn!
Eylaes, het moet ghescheyden zijn.
5. Mocht ick haer ter sprake comen,
Als ic hier voormaels heb gedaen,
Icsouth haer loonen, het soude haer vromen:
Nemmermeer en soude icx haer afgaen.
eylaes, eylaes, is mach wel mijn handen slaen.
Eylaes, si heeft mi ontrou ghedaen.
6.Troost begheer ick noch aen dy;
Och hertelijck lief, mocht mi gheschien.
Mi en roecx in wat manieren dat si,
Mocht ic u voortstel noch eens aensien.
eylaes, eylaes, eylaes, wat sal mijns geschien?
0doot, coemt rasch, ic sal u mi bien.
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Van liefden coemt groot lijden
Een oudt liedeken
AL C LVIII
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Een oudt liedeken
1. Van liefden coemt groot lijden
y
Ende on der wijlen groot let.
Het vrijde een hertoginne
Een ridder wel gemeyt.
Hi mindese seere, hi hadse lief.
Si en consten van grooter lief den
Tesamen ghecomen niet.

fol.86v

2. Die joncfrouwe die was edele
Ende si ghinc eenen ganck
Altot haers vaders poorte,
Daer si dat wachterken vant.
« Och wachter, mijns vaders wachterkijn,
Hoe rijck soude ic u maken,
Woudt ghi ghelooven my !»
3. « Ick soude u wel ghelooven,
Wel del joncfrouwelijn,
Ontsage is niet so seere
Den grooten heer vader dijn.
Ick ontsie so seer dijns vaders thoren
Waert dat u yet misquame,
Min
leven dat waer verloren.»
J
4. « Mi en sal niet miscomen,
Mijns vaders wachterkijn.
Beyde is u yet to langhe,
Singt op ende wachtet mi,
Ende wachtet mi voor der manen schijn.
in et op een goet nyeu liedekijn,
Sin het op ende wachtet mi.»
5. Die wachter ontsloot diepoorte,
die joncfrou die was bereedt.
Den sadel worp si op haer paert,
Si reedt ten ho en steene waert,
Daer si haer soete liefken niet en vant.
Daer sadt die fiere nachtegale
Van minnen so wel en sanck.
6. «Nu segghet mi,» seyde si, « nachtegale,
Wel cleyn wilt vogelkijn,
Woudt ghi mi die bootscap draghen,
Waer mijn schoon lief mach zijn?»
Hi nam die joncfrou edele,
Hi settese achter hem op zijn paert,
Hi voerdese also verre tot zijnder moeder waert.
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fol.87r

7. « Moeder, hier is mijn soete lief
die ick vant ten holensteen.»
«Vondise ten holensteen, so voertse wederom.
daer af soude comen root leyt,
daer of sal comen grooten noot:
Daer salder eer morghen noene
Noch drie om wesen doot.»
frou edele,
8. Hi nam die jonc
Hi settese achter hem op zijn paert,
Hi voerdese wederomme
Ten holensteen waert.
Daer lach haer lief van rouwe doot,
A
l in zijns selfs swaert vermoort.
Was dat niet jammer groot?

fol.87v

9. Si nam daer dat selve swaert,
Si settet op haer herte,
Mer eer dat swaert ten halvenquam,
Haer herteken dat haer brac.
daer lagen si beide van rouwe doot,
den redder ende zijn soete lief.
was dat nietjammer groot?
Die nacht die was seer doncker
10
,
10.
Die mane en scheen niet claer.
« Scone weerde moeder Gods,
Hoe salt met mi vergaen? »
oordy ons wachterken kermen niet?
«H
Ick duechte onser beyder dochter
Sal wesen in groot verdriet.»
11. Die heere die stont op
End hi ontstack een licht.
Hi ghinck van bedde te bedde,
Hi en vant zijn dochter daer niet.
« En hoordy ons wachterken kermen niet?
Ic ducht onser beyder dochter
Sal wesen in groot verdriet.»
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12.Si namen daer dat goelijc wachterkijn,
Si leydent op den disch,
Si snedent in vieren
Ghelijc den salmen visch.
Raet, waerom deden si dat?
Om dat een ander wachterken
So de wachten to badt.
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Een nyeu liedeken
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1. Wie wil hooren een goet nieu liet?
En dat sal ic ons singhen:
mer dat te Wittenberch is geschiet
Van also vreemde dinghen.
2. Daer ghingen twee gespeelkens goet
So verre aen gheen groen heyde.
die een die voerde eenen huebscen moet,
die ander weende seere.
3. « Ghespele, wel lieve ghespeelken goet,
Waer om weende ghi so seere?
Mer weent ghi om uus vaders goet,
Oft weent ghi om u eere?»
4. « Ic en ween niet om mijns vaders goet,
Ick en ween niet om mijn eere;
Wi twee wi hebben eenen lantsknecht lief.
Rijck God, wie sal hem werden?»
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- ghen.

I

5. « Ghespele, wel lieve ghespele goet,
Laet mi den lantsknecht alleene.
Ick sal u mijnen broeder gheven,
Mijns vaders goet een deele.»
6. « Och, dijnen broeder en wil ic niet,
Noch dijns vaders goet een deele
Icebbe veel llever minJ soete lie f
Dan silver oft root gulden.»
7. « En neme ick dan die rijcke,
So truert die suyverlijcke;
die rijcke wil ic laten varen
Ende nemen die suyverlijcke.
8. Een luttelgoets is haest verteert,
dan heeft die liefde een eynde;
dan zijn wi twee noch jonc end sterck,
Meer goets mach ons ghewerden.>>
9. Hi nam dat maechdeken bider hant,
Bi haer snee witte an n.
Hivoerdese door at groene wout,
datgroene wout ten eynde.
10. Daer vonden si twee een bedde
Van peerlen ende van siden.
« Adieu, adieu, mijn soete lief,
Het gaet sicken
aen een scheyden.>>
11. Maerdie di lied ken eerstwerf sanck,
Hi hevet welghesonghen.
Hi hevet alle vroukens lief.
God scheynde die verraders tonghen!
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1. Wie wil hoorensinghen
Van eenen Timmerman?
Van eender borchgravinnen,
Hoe si haer lief ghewan?
2. Die heeren seyden: « wellecome, timmerman.
Ghi zijt ons waerste gast.
Ghy suit noch tavont hangen
Aen eenen boom, staet vast.»
3. « Waer om so sal ic hangen?
Ic en ben ja gheen dief.
dat herte van minen jongen live
heeft een schoon vrou seer lief.
4. Sal ic noch tavont hangen
Aen eenen boom, staet vast?
versincken moeten die wortelen,
Verbarnen moet den bast!»
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5. Dat vernam een vrouwe,
Eens groten lantsheren wijf.
si dede haer paerdeken sadelen
Al om des timmermans lijf.
6. Doen si haer paerdeken ghesadelt had,
Haer sporen had aenghedaen,
So was den timmerman
Ter leederen opghegaen.
7. «Nu hoort, ghi heeren alle:
Quaem die borchgravinne voor u beddeken staen,
Soudyse helsen ende cussen
Oft soudise laten gaen?»
8. « Quaem mi die borchgravinne
Voor mijn beddeken staen,
Icsoudese helsen ende cussen
Ende vriendelijck on n.»
9. « Soudijse helsen ende cussen
Ende vriendelijck ontfaen?
so en heeft dese timmerman
Niet al to veel misdaen.»
10. «Coemt af, coemt af, goet timmerman!
U is verbeden u lijf.
dat heeft gedaen een vrouwe,
Eensgrooten lansheren wijf.>>
11. «H
evet dat gedaen een vrouwe,
Eens groot lantsheeren wijf?
God houdse in haerder eeren
Ende mi mijn jonghe lijf.»
12. Hi wranck van sinen handen
Eno
gouden vingherlijn.
datgaf hy haer teenen pande :
Si hadde behouden zijn lijf.

175

78
Waer sal ic mi henen keren
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fol.91v

1. Waer sal ic mi henen keren,
icarm broederlijn?
Wes sal ic mi gheneren:
Mijn goet is veel te cleyn.
Als ic een wesen haen,
So moet icbalde van daen.
dat ic nu soude verteeren,
dat heb ic te voren verdaen.
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2. Ic ben te vroech gheboren,
Al keer ic mi om ende om.
Mijn geluc coemt eerst morgen:
Al had ick een keyserdom,
daer toe den tol vanden Rijn
Ende waer Venegien mijn,
Het waer doch al verloren,
Het moeste versluymet zijn.
3. So en wil ick dan niet sparen
Ende wil dat ooc verteeren;
Ic en wil daerom niet sorghen,
God besorghes mi morgen meer.
Wat helpt my dat ic spaer?
Billicx ick verloort te gaer.
Tsou mi een dief ondragen,
Het roude mi wel eenjaer.
4. Ic wil hem laten sorghen
die dat ter herten gaet.
Mijn gelt wil ic verbrassen,
Versluymen vroech ende spae.
Ende ic ben even bly
Als menich dierken, waer dat si,
Het springet opter heyden;
God behoede zijn geschil.
5. Ic sie op gheender heyden
Menichte van bloemen staen,
Si zijn so we ghecleydet.
Wat sorghen soude icaen
h,
Als mijn goet over quam ?
Ic ben so frisch ende jonck;
g
Sou mi die doot be dwinen,
Icen truerde daer niet om.
6. Drie worpen inder caerten,
dat is die wapen mijn,
s hertzen,
ses huebsce vroulijn
Op
elcke side Brie.
Coemt hier, du schoonste wijf,
j
rblijt dat herte min.
hive
Lief, mocht ic bi u slapen,
So waer mijn herte bly.
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7. Die voghelen laet ic sorgen
Al teghen desen winter calt.
Wil mi de weert niet borgen,
Mijn rock gheve ic hem balt,
mijn hueyckelijn ooc daer toe.
ic en heb noch rast noch rou,
des avonts ende des morgens,
Beyde iet al verdoe.
8. Geen beter dinc op aerden,
Wanneer ic goet leven hae,
En weet ic meer
dan sluymen vroech ende spae;
Daer toe eenen vrijen moet.
Ic en stae niet seer na tgoet,
Als menich rijck borghere
Na grooten woecker doet.
9. Hi wint zijn goet met slaven,
daer toe met sorghen groot.
Wanneer hi rust sal haven,
So leyt hi al waer hi doot.
So ben ick frisch ende jonck.
God geve mi veel terstont!
God hoede mi, jonge knape,
dat mi gheen homoet en coemt.
10. Heer weert, steect aen het ghebraden,
daer toe die hoenderen jonck.
daer toe mach ons beraden
Eenen frisschen coelen dronck.
Brengt hier den coelen wijn
Ende schenct ons dapper in!
M i is een buyt beraden,
die moet versluymet zijn!

fol.92v

11. Dat swaert op mijnder siden,
Ick make mi haest daer van!
En heb ick niet te rijden,
Te voet so moet ick gaen.
Het en wil niet zijn ghelijck.
Ic en ben ooc niet so rijck:
Ic moet den tijt verbeyden
ende verwachten dat goet arffelic.
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12. Die dit liedeken schoone
Ghesongen heeft voorwaer,
dat heeft gedaen een sluymer.
Godgeve hem een goet jaer
Al inden coelen wijn!
Hi wilde altijt vrolijc zijn;
Sijn gelt heeft hi verbrasset
Met schoone vrouwenfijn.
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Wie was die ghene die die looverkens brac
Vanden storm van Munster
AL CLXVIII
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Vanden storm van Munster
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Het

1. Wie was die ghene die die looverkens brac
Ende diese finder narren cappen stack?
Het wil hem openbaren.
Wi riepen dat cruyce al vanden hemel an,
Wi vrome lantsknechten alle.
2. Het was op eenen maendach,
Batmen den storm voor Munster Bach
Ontrent den seven uren.
daer bleef so menich lantsknecht Boot,
Te Munster onder die mueren.
3. Die storm die duerde een carte tijt,
Tot dat die metten waren bereyt.
die metten waren ghesonghen,
doen schoten wi daer Brie bussen los,
Alarm so sloeghen die trommelen.
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4. Wi vielen Munster dapperlijck an.
Wi leden schade so menighen man,
Men sach daer menich bloet verghieten.
Men sack Baer menigen vromen lantsknecht,
Het bloet liep over haer voeten.
5. Die lantsknechten waren in grooter noot :
daer bleeffer wel drie du sent doot
In onderhalver uren.
Wasdat niet een groote schare van volc?
Noch en sal geen lantsknecht trueren.
6. Wi weecken in een wild velt,
In die scanssen hebben wi gevuert ons gelt.
Eenen raet so den si ons gheven.
Wi riepen Maria, Gods moeder, aen :
« Beschermt ons lijf ende leven.»
7. Knipperdollinc tot sinen knechten sprack:
« Ghi borghers, coemt hier op die wacht,
Laet ons den hoop aenschouwen :
Al waren si noch drie du sent sterc,
denprijs willen wi behouden !»
8. Een busschieter die daer was,
Hi schoot drie cortouwen al op dat pas,
Veel snelder dan een duyve.
«Wistent mijn vader ende moeder thuys,
Si souden mi helpen trueren.»
9. Die dit liedeken eerstmael sanck,
Een vroomlantsknecht is hi ghenaemt,
Hi hevet seer welghesonghen.
Hi heeft to Munster aen dansgheweest,
den rey is hi ontspronghen.
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Uut liefden, siet
Een amoreus liedeken
AL CLXX
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Een amoreus liedeken
fol.
94r 1. Uut liefden, siet,
4. Laet hoop mijn
Lijde ick verdriet.
vertrooster zijn,
Ic en macht ooc niet uutspreken,
Schoon roosemarijn gepresen,
Hoe dat si hiet,
soet medecijn,
diet herte doorschiet,
Eer ick verdwijn,
Twelc Venus heeft ontsteken.
So is mijn pijn ghenesen.
Noyt smert so groot;
Mer weyghert zijt,
In desen stout:
Gheen meerder spijt,
Wie laude den clout genaken?
Mijn herte dat splijt doot derven.
Reyn roosken root,
Vermalendijt
Troost mi, tis foot,
Si ure oft tijt!
Eer is den doot sal smaken.
e is crijt om sterven.
Ic roep,
2. Ick ben doorwont,
5. 1st haer behaecht,
Sijt des oorcont,
Eer ghi lof draecht
Intshertsen gront met liden.
haer si bevraecht met smeeken.
Nochtans haer mont
Ic hebt ghewaecht,
Ende borstkens ront
Tsi ode gheclaecht!
Can mi terstont verblijden.
Dus hoort de maecht eerst spreken,
Int swerelts troon
Loppe niet verblint
Door harentoon
Al teghen wint, fol.
Spant si den croon der vrouwen.
Oock niet en mint met 0o hen 94v
In desen boon,
Mer wel versant
Haer dienaers loon,
Eer ghi mint,
Wie soude die scoon betrouwen?
Eer ghi u vint bedroghen.
6. Met oorlof reyn
3. Liefs woorden soet
Siet intgemeyn,
Voor ghelt, voor goet,
Icblijf alleyn in smerte.
Want lief bi lief moet bliven.
Icprijs dat greyn
Noch vintmengoet,
In swereltspleyn,
dat troosten doet,
Si blijft alleyn int herte.
Twelc lief de doet verdrijven.
Si is eerbaer,
Mer dees kersou,
Haer bruyn oochskens claer,
daer op ick bou,
Al sonder maergheschepen.
Is bi geen vrou to ghelijcken.
Een ure van haer
Derf is den dou,
Is duysent jaer.
Ick sterf van rou,
Tblock valt swaer to slepen.
Schoon liefken, trou moet blijcken.
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Met eenen droeven sanghe
Een nyeu liedeken
AL CLXXII
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Een nyeu liedeken
fol.95v

1. Met eenen droeven sanghe
So claghe ick mijnen noot:
Het scheyden valt mi stranghe
Al van dat vrouken minyoot.
Uut mijnen ooghen saen
Vloeyt so menighen heeten traen
Al om die liefste mijn,
die nu anders is beraen
En mijn ontrou heeft ghedaen.
Och, het scheyden doet mi pijn!
2. Schoon amoreuse care,
Ick en ha es u noyt betrout.
Laests spraken wi to are
Schoone woorden menichfout.

ste

Och, hoe was ick also bot!
En met mi hout ghi u spot,
Ja, also is aensie !
Laetsts vant ic die doere in slot ;
Meteen ander lief int cot
Waert ghi vrolijck ende blije.
3. Dus vinde is mi bedroghen,
Quade ton hen hebbent mi verbeent.
Schoon woorden al gelogen
Spraect ghi en niet en meent.
Ja, al biden raet,
Door qua tonghen quaet
Sijt hi van mi vervreemt
Ende oock heel van mi versaet.
Hoe coemt dat ghi mi aldus versmaet?
Noeyt en heb ick met u geschimt.
4. Adieu, schoon reyn figuere,
Adieu, schoon eglentier!
Ic en cangerusten niet een ure
Om u, reyn violier.
Ochmocht ick noch ens ontfaen
Eenen soen, het war gedaen,
Aenu schoon roode mont,
Och, min lijden saen
War dan al geheel ghedaen,
Want min herteken hebt ghi doorwont.
5. 0 edel god der minnen,
Cupid°, staet mi bi!
Venus' discipulinnen,
Aen u roep is : ay my!
Alsoghi mi doet aenschijn,
Oock bedroghen sal ick zijn,
Ghelijck Salomon seer wijs
Ende ooc Absalon seer fijn.
Wel schoone rosemarijn,
Stae ick op een craeckende ijs?
6. Adieu, adieu, princesse,
Daer ic sin op hadde gheleyt!
Het was mi een droeve lesse,
Als hi mi u trouwe ontseyt.
Qua on hen breken wel een been
En si engenesen geen,
Dat heb ic nu verstaen.
Och adieu, wi moeten scheen.
God die wil u wel gheleen
En beschermen van allequaen.
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Tribulatie ende verdriet
Een amoreus liedeken
AL CLXXIII
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Troost ghi mi niet,

so blijf is
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int ver-driet.

Een amoreus liedeken
1. Tribulatie ende verdriet,
Wat moet mijn he to al lijden!
Eylacen, schoon lieveken,
Is dat niet groote pijn?
Confortatie gheeft mi, soete lief,
Ic soudet so wel hell en.
Mereylacen, schoon lieveken,
Ten mach anders niet zijn.
Ic wijts quade tongen,
Veel erger dan fenijn,
Want zijt al beniden,
waerdatter vruecht gesciet.
Troost ghi mi niet,
so blijf ic in verdriet.
2. 0 troost, confoort,
Na u staet alle mijn verlanghen.
0 wreede fortuyne,
Hoe valdy mi dus fel:
Van die liefste die ic vercoos
En can ic gheenen troost verwerven.
Mer eylacen, schoon lieveken,
Is dat niet groot gequel?
Ic wijts quade ton hen etc.
3.Onghetroost to sine,
Waer vintmen meerder pijne?
Want roocende smaec
Diedoet al vergaen.
Wel rieckende roosemarijn
e,
Gheeft mijn herteken een medecijne.
Sal ick,,
soete lieveken
Vanu gheenen troost ontfaen?
Ic wijts quade tonghen, etc.
4. Oorlof, schoon lieveken,
Alst anders niet en mach wesen.
Ick bedancke mi seere
Vanuwer goeder duecht.
Ic hope aen God den heere,
Ic salt noch also wel ghelijden.
Merdoet, schoon lieveken,
Van alledat ghi moecht,
Want ghi zij t die ghene
die mijn jonc herte verhuecht.
Ende ghi weet, schoon lieveken,
Wattusschen ons beyden is geschiet.
Troost ghi mi niet,
soblijf ic int verdriet.
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Het was te nacht, also soeten nacht
Een nyeu liedeken
AL CXCIV
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Een nyeu liedeken
fol.110v

1. « Het was te nacht, also soeten nacht,
Dat alle die vogelen songhen.
De fieren nachtegale hief op een liet en sanck
Met zijnder wilder tonghen.
2. Dat verhoorden twee gesellekens fijn,
Twee gesellekens van avontueren.
Si namen mi minen fiere maghedom,
Ick en mochter niet om trueren.
3. Si namen dat is veel liever hadde:
Een vingerlinc root van gouwe.
Maer bringhen zij mi dat wederomme thugs
En het sal hem nosh berouwen.»
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4. Het sat een schipperken al op zijn scip.
Hi hoorde dat vrouken seer claghen.
« Gebreect u bier, broot, ofte wijn,
Dat sal ick u doen halen.»
5. « Mi en gebreect bier, broot of wijn,
Noch geenderhande 11 din hen.
Ickdraech een kint, so cleyne kint,
Ick en can die vader niet vinden.>>
6. « Draechdi een kint, so cleyne kint,
Condt ghi die vader niet vinden?
So doet dat kindeken alle zijn gerief,
Die vader sal u beminnen.»
7. « Nu wil ic gaen trecken dat groene wout in,
Die fiere nachtegael vraghen,
Maer of si alle gesceyden moeten zijn
En dat eens twee lie en waren.»
8. « Wy waren ghescheiden, mijn soete lief ende ick,
Het is haer nae so wel berouwen.
Wy souden also saen vergadert zijn,
En woude si my zijn getrouwe.>>
9. « Goet en getrouwe sal ic u zijn,
Een fiere gelaet sal ick u schencken.
Wanneer ic ligghe inden armen van dijn,
Op een ander sal ick dencken.
10. Nu radick elcke jonghe maecht
Dat zij haer eerken bat besluyten:
Wanneer dat willeken is gedaen,
En dan is die vrientschap uute.>>
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Laet ons den landtman loven
Vanden Landtman
AL CCI
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e- de-len landtman goet, Daert al by le - yen moet.

Vanden Landtman
fol.115r

1. Laet ons den landtman loven
Met sanghe ende vruecht,
Want hi gaet al te boven
Om sijn loyale duecht.
Landouwen, sloten, steden,
Daghelijcx spijst ende voet
Met sijn sweetighe leden
Den edelen landtman goet,
Daert al by Leven moet.
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2. Hertoghen, Princen, Graven,
Sullen si zijn ghespijst,
den landtman moet beslaven:
Thes recht datmen hem prijst.
Als heeren triumpheren
En schaffen huypschen moet,
Men siet hem laboreren
den edelen landtman goet,
Daert al etc.

6. Dan is hi van die papen
Om zijn thiende ghequelt ;
die costers staen en gapen
Om eyeren, schooven, oft gelt;
Susters ende baghijnen
Omhebben elc hen groet.
,
dus laet hi vanden sijnen
den edelen landtman goet,
Daert etc.

fol.
115v 3. Elck doet den landtman toren,
7.
Waer hi sayt ende plant:
die mollen, blint gheboren,
wroeten naert hem meest meshant ;
die coeyen, schapen, en swijnen
die comen metter spoet
En doen zijn vrucht verdwijnen,
den edelen landtman goet,
Daert etc.
4. Vrou Venus' lacke dieren
Die doen hemgroot gequel :
Sijn vruchten niet en vieren
Als si ligghen in haer spel.
Si stommelen ende si steken,
Al waren si verhoet,
Sijn coornedeerlijc re en,
den edelen landtmangoet,
Daert etc.

Mulstooters met haer rijven
Om kiekens, koorne en vlas
Connen wonder bedrijven;
Die vier oordenen op dat pas
Willen hem Gods rijcke verleenen
Met huer bedinghe soet,
Mer tes hebben dat si meenen
vanden edelen landtman goet,
Daert etc.

8. Die jaghers en serganten
die zijn Dock geerne verblijt, fol.
Want si hem voor terwanten 116r
En boeven hebben bevrijt.
Den molenaer vanden mele,
Als hi ter molen doet,
Schept diepe, God weet hoe veele,
Vanden edelen landtman goet,
Daert etc.

9.
5. Elckbesicht daer zijn clauwen,
Hoenders en voghels vry.
Mengaeter ter oeste houwen,
Hi en isser niet altijs by.
Men soudequalick gheloven,
Hoe menich ontschl
ame bloet
Treckenen teesen uut zijn schoven,
den edelen landtman goet,
Daert etc.

Vossen, fissauwen, fluwijnen
doen zijn hoenders en ganssen stout;
die wolven, wreet om schouwen,
bijten coeyen en schapen doot.
Wesels suypen, so si pleghen,
Sijn eyeren onghebroet.
dus commet hem alle tseghen,
den edelen landtman goet,
Daert etc.

10. Christus, die tonser vrame,
Ter eeren den landtman fijn,
Sijn bloet ende lichame
Schanc onder broot ende wijn
En als hi was verresen
Quam als een landtman vroet,
Moet in zijn hulpe wesen,
Den edelen lantman goet,
Daert al bi Leven moet.
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Wy moghen wel loven en dancken den tijt
Een nyeu liedeken
AL CCVIII
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Een nyeu liedeken

fol.120r

1. Wy moghen wel loven en dancken den tijt,
die dees ghenuechte doet bedrijven.
Ick hebbe consent al van mijn wijf
Te spelen tot den vijven.
Ick lach daer over op beyde mijn knien;
doen seyt si: « De you gaerde, homme de bien!»
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2. Hets nuchtens als ick op gae staen,
Ick leyde mijn wijf ten asemente,
Ick leytse al in haer camerken,
Ick helptse stellen al op haer gente,
ic ho de den spiegel daer si haer hair op doet,
dan segt si: « man van eeren, weest ghegroet!»
3. Ick wassche, ick backe, ic vage den vloer,
Ick doe dat werc al vanden huyse.
Ic sette dat kint op mijnen schoot,
Dan vraghe ick vanden gruse.
Als ick dat doe, dan eest al goet,
dansegt si: « man van eeren, weest ghegroet!»
4. Hets nuchtens als die clocke achte slaet,
Dan gae ick maken den pottagie.
Ick leyde min wijf ter kercken waert;
•

• •

• • •

Spreect si mi toe, ic weer mijnen hoet;
dansegt si: « man van eeren, weest ghegroet!»
5. Ten geeft mi geen wonder, al lijde ic druc,
Algae ick al siende met smallen caken:
Fortune en biet mi gheen gheluck,
Aentvoore woonen en can ic niet era en.
Ick lach daer over op beyde mijn knien;
Doen seyt si: «De you gaerde, homme de bien !>>
6. Oorlof,prince, op di termijn,
en
Wi moeten floicx van hierscheyd.
Ickhebbe een wijf, so quaden wijf,
Den duyvel die moet haer gheleyden!
Se he ic ja, mijn wijf set neen;
dan set si: «Dieu you gaerde, home de bien!»
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Wie wil horen een goet nieu liet
Een nyeu liedeken
AL CCXVIII
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Een nyeu liedeken
fol.126r

Van

liet,

1. Wie wil horen een goet nieu liet,
Van dat Thantwerpen nu is gesciet,
Al van drij Vroukens reene?
Si hadden den crape vanden huyse so lief:
Si en lieten hem niet slapen alleene.
2. Deen dat was die dochter fier,
De tweetste was de camenier,
Die derde coachmen ooc wel noemen:
Het was dat schoonste onder jonckwijf,
Een schoone noose bloeme.
3. Die maechden alle waren beducht,
Want si alle dry waren bevrucht,
En al met deynen kinde.
Deen al totter ander sprack:
t Den wader sullen wi wel vinden!)
194

11

4. Als wader en moeder dat vernam,
Si waxen alle bey seer gram
Al om des dochters wile.
Al Bonder die cleyne kinderkens
Sy hadden wel gesweghen stile.
5. Maer smorgens vroech, twas scoo p dach,
Den vader totten cnaep spreken men sack
En al metgrammen sinne:
« Hout daer, mijn cnape, daer is u ghelt,
Ende en comt haer niet meer inn
6. Als die dochter dit heeft aen Dort
Haer herte beswaerde rechtevoort,
Si en cost een woort niet spreken.
Si sach de liefste ten huyse nut gaen,
Haer herteken dockt haer breken.
7. Die dochter en vergat haer selven niet.
Sidede dat haer die cnaei
P ret,
Si streeck hem na met lusten.
Si namhem in harenwitsen arm:
«B u, lief, wil is noch eens rusten.»
8. Maer alst den Lan deken heeft verhoort,
Van herten was hi zeer verstoort
En al om des meesters wille.
Hy heeft den cnape by hem ontboden,
Oft hy de wewe trouwen wille.
9. « Heer Landeken, hoort na rnijn bediet:
die wewe die en be here ick niet,
Ken ben daer niet ingehouwen.
Maer tis die dochtervanden huyse,
Ick sonde haergherne trouwen.»
10. Die landeken aen hoorde dwoort.
Hy was opten cnape so seer gestoort,
Om dat hyse niet en wil trouwen.
En de hem le Y den o p den stee p ;
Daer wil hi hem eewelijck houwen.
11. Wacht u, hi meiskens, groot en cleyn,
Bewaert altoos u eerken reyn,
Wacht u vangroote buicken!
Wanneer dat willeken isgedaen,
Dan is die vrienschap uute.
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Daer staet een clooster in Oostenrijc
Een nyeu liedeken
AL CCXXI
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Een nyeu liedeken
fol.128r

1. Daer staet een clooster in Oostenrijc,
Het is so wel gheciert
Met silver ende roodegout,
Metgrauwen steen doormoeret.
2. Daer inso woont een joncfrou fijn,
die miso wel bevallet.
Rick God, mocht is haer dienaer sijn,
Ick soudese met mi voeren!

fol.128v

3. Ickvoerdese in mijns vaders hof,
Daerstaet een groene linde,
Daerop so singhet die nachtegael,
si singet so wei van minnen.
4. «0 nachtegale, cleyn voghelken,
Wildi u tonghe bedwinghen,
Ick salder al u vederlin
Metgoudraet doen bewinden.»
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5. « Wat vraghe ick nae u roode gout
Oft nae u looser minnen?
Ick ben een cleyn wilt voghelken stout,
Gheen man en can mi bedwinghen.>>
6. « Sidi een cleyn wilt voghelken stout,
Can ugheen man bedwinghen?
So dwinget u die hagel, die coude snee,
die loov ers vander linden.»

l

7. « Dwinget mi de haghel, de coude snee,
die loovers vander Linde?
Als dan schijnt die Bonne schoon,
So sal is weder vruecht beghinnen.»
8. Doen hi zijn sporen had aen gedaen,
Hi reet ten oostenwaert inne.
Hi Bach so menighen lansknecht staen
In haer blanck harnas blincken.
9. Hi is een weynich voort gereden
Alover die groene strate.
«So wie zijn boel niet hebben en mach,
Die moetse varen laten!»
10. Den ruyter sprack met moede vry,
doe hi zijn boel moest laten:
« Ic wil blijven den lansknecht by;
Rijck God, court mi to baten !»
11. Die ons dit liedeken eerstwerf sanck,
Hihevet wel ghesonghen
Metpijpen ende trommelen geclanc
In spijt des nijders ton hen.
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Aenmerct doch mijn geclach ..
Al om die liefste boele mijn ..
Alle mijn gepeys doet mi so wee .
Als alle die cruydekens spruyten .
Arghe winter, ghy zijt Gout ..
Claes molenaer en zijn minneken
(Een nyeu liedeken van Claes molenaer)
Confoort, confoort Bonder verdrach .
Daer staet een clooster in Oostenrijc .
Dat ick om een schoon beelde soet .
Dat meysken opter laden lath .
Den dach en wil niet verborghen zijn .
Den lustelijcken Mey is nu inden tijt .
Den winter court aen, den mey is uut .
Den winter is een onweert gast . .
Des hadde een swave een dochterlijn .
Die mi to drincken gave . ...
(Van vrou van Lutsenborch)
Die vogelkens finder muten ...
Een aerdich vrouken hevet mi bedroghen
Een boerman hadde eenen doormen sin .
Een goet nyeu liet heb ick gedicht ..
Een jonghe maecht heeft mi gedaecht .
Een liedeken vanden mey ..
Een nyeu liedeken van Claes molenaer .
Een nude man sprack een meysken an .
Een ridder ende een meysken jonck ..
Een venusdierken heb is uutvercoren .
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Fortuyne, wat hebdy ghebrouwen
Ghepeys, ghepeys vol van envijen
Ghi sotten ende sottinnekens . .
(Vanden boonkens)
Het daghet inden oosten ..
Het ghinghen drie gespeelkens goet .
Het is goet pays, goet vrede in alle duytsce
landen
. .
(Van Thijsken vanden Schilde)
Het quam een ruyterken uut Bosscayen .
(Vanden ruyter uut Bosschayen)
Het reghende seer ende ick worde nat
Het soude een fier Margrietelijn .
(Van tier Margrietken)
Het viel een coelen douwe .
Het viel eens hemels douwe
Het vlooch een so cleynen wilt vogelken .
Het voer een maechdelijn over Rijn . .
Het was to nacht, also soeten nacht ..
Het wayt een windeken coel uuten oosten .
Hier zijn drie lichte geladen ..
Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen .
(Vanden Leeraer opter tinnen)
Ic had een alderliefste ....
Ic hadde een gestadich minneken
Ic heb om vrouwen wille . .
Ic sie die morgensterre ..
Ic weet een uutvercoren . .
Ic weet een vrouken wel bereyt
Ick arm schaepken sender heyden
Ick ghinck Hoch ghister avont ..
Ick hebbe ghedraghen wel seven jaer .
Ick quam tot eenen dansse .
Ick seg adieu ..
Ick weet een vrouken amoreus
Ick wil mi gaen verhuegen .
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Ick wil to lande rijden . .
(Vanden ouden Hillebrant)
In mijnen sin hadde ick vercoren
In oostlant wil ic varen . .
Laet ons den landtman loven
(Vanden Landtman)
Met eenen droeven sanghe .
Met eenen droeven sanghe ..
Met Juste willen wi singhen .
(Van Keyser Maximiliaen)
Mijn sinnekens zijn mi doortoghen ..
0 lustelike mey, ghi zijt nu in saisoene .
0 radt van avontueren .
(Van die coninghinne van Denemercken)
0 Venus' bant, o vierich Brant ..
0 waerde mont . .
Och hoe mach hem zijns levens lusten
Och ligdy nu en slaept . .
(Een liedeken vanden mey)
Op een morgenstond .
Rijc God, wie sal ic clagen ..
Rijck God, hoe is mijn boelken dus wilt
Rijck God, hoe mach dat wesen ..
Rijck God, verleent ons avontuere .
Rozijne, hoe is dijn ghestelt ..
Tandernaken op den Rijn ..
Tribulatie ende verdriet . ..
Trueren moet ick nacht ende dach ..
Tyrannich werc, vol archs gedronghen .
Uut liefden, siet . .
Van die :oninghinne van Denemercken
Van fier Margrietken ..
Van Keyser Maximiliaen ...
Van liefden coemt groot lijden .
Van Thijsken vanden Schilde ..
Van vrou van Lutsenborch .

204

Melodie en
Nummer Nummer
in editietekst
in deze
(deel/pagi)
Hoffmann
editiins
e
. 40 . . LXXXIII . . I, 88
. 43 . LXXXVIII . . I, 98
. 49 . .
XCVII . . I, 110
. 84 . . . . CCI . . I, 190
. 58 . . . CXVII . . I, 128
. 81 . . CLXXII . . I, 184
. 57 . . . CXV . . I, 126
. 56 . . . CXIV . . I, 124
. 62 . . CXXVIII . . I, 138
. 61 . . . CXXV . . I, 136
.
.
.
.

60 . .
CXXII . . I, 132
63 . . . CXXX . . I, 140
59 . . . CXXI . . I, 130
64 . . CXXXII . . I, 142

65 . . CXXXIII
70 • . . CXLII
67 . CXXXVIII
. CXLI
69 .
CXL
68 • . .
66 • CXXXVII
. 72 • . CXLIX
. 82 • . CLXXIII
71 . . CXLVII
73 . . . CLIII
. CLXX
80 .
.
CXXV
61 .
. LXVII
31 .
. CXV
57 .
CLVIII
75
.
LIX
. 28
. XXIII
. 10

I, 144
I, 156
I, 148
I, 152
I, 150
I, 146
I, 160
I, 186
I, 158
I, 164
I, 182
I, 136
I, 70
I, 126
I, 168
I, 64
I, 20

Commentaar Commentaar
bij de melodie bij de tekst
(deel/pagina) (deel/pagina)

Genre

oudt
nyeu
amoreus

. II, 56 . . II, 190 .

–

. II, 61 . . II, 196 . .
. II, 70 . . II, 203 . .
. II, 124 . . II, 249 .

oudt .
nyeu .

–

Type
(zie DUI,
p. XVIIIXXVIII

. ballade .

E

.

liefdesklacht .
. ruiterlied
..
. loflied « int vroet » .

A
E
F

. II, 88 . . II, 214 . .
. II, 120 . . II, 245 . .
. II, 86 . . II, 213 .

nyeu .

.

nyeu .

.

afscheidslied .
afscheidslied .
. historielied
.

A
A
E

. II, 84 . . II, 212 . .
. II, 94I
II, 220 . .
. II, 92 . . II, 218 .

nyeu .

.

nyeu .

.

liefdesklacht .
meilied ...
. historielied .

A
A
E

liefdesklacht .
loflied « int amoreus » .
. vrouwenklacht
.
. meilied . .

A
A
A
C

.
.
.
.

II, 90 . . II, 216 . .
II, 95 . . II, 221 . .
II, 89 . . II, 215 . .
II, 96 . . II, 221 .
II, 97
II, 102
II, 99
II, 101
II, 100
II, 98
II, 106
II, 121
II, 104
II, 108
II, 118
II, 92
II, 46
II, 86
II, 111
II, 42
II, 13

II, 223
II, 229
II, 225
II, 227
II, 226
II, 224
II, 231
II, 247
II, 230
II, 233
II, 244
II, 218
II, 174
II, 213
II, 235
II, 170
II, 140

–

–
oudt .
nyeu .
oudt .

–

.

.

verhalend liefdeslied .
afscheidslied
oudt .
amoreus . . liefdesklacht
, samenspraak « int amoreus »
oudt .
„
dagelied
.
oudt .
amoreus . „ loflied « int amoreus » .
gespeelkenslied
oudt .
afscheidslied
amoreus .
liefdesklacht
oudt .
liefdesklacht
oudt .
liefdesklacht
amoreus .
–
historielied
ballade . .
–
–
historielied
ballade
. oudt .
ballade
–
ballade
–
nyeu .

.

„

205

.
.
.
.

B/E
B/A
A
C
E
A
D
A
A
A
A
E
E
E
E
E
E

Melodic en
tekst
(deel/pagina)

Beginregels en Citels
Ti is van liederen zijn in au-sieve druk
ander de beginregels vermeld en bovendien
opgenomen op hun plasts in het alfabet

Nummer Nummer
in editiein deze
Hoffmann
editie

Vanden boonkens .
Vanden Landtman . .
Vanden Leeraer opter tinnen .
Vanden ouden Hillebrant ..
Vanden ruyter uut Bosschayen
Vanden storm van Munster .
Vanden Timmerman ..
Verlangen, ghi doet mijnder herten pijn .
Waer sal is mi henen keren ..
Wie was die ghene die die looverkens brat
(Vanden storm van Munster)
Wie wil hooren een goet nieu liet .
Wie wil horen een goet nieu liet .
Wie wil hooren singhen .
(Vanden Timmerman)
Wy moghen wel loven en dancken den tijt

LIV
26 .
.
. . CCI
84 .
27 . . . . LV
40 . . LXXXIII
30 . • . LXVI
79 . . CLXVIII
77 . . CLXIV
74 . . . CLVII
. 78 . . CLXVI
. 79 . . CLXVIII

. I, 56
. I, 190
. I, 60
. I, 88
. I, 68
. I, 180
. I, 174
. I, 166
. I, 176
. I, 180

. 76 . . . CLXII
. 86 . . CCXVIII
. 77 . . . CLXIV

. . I, 172
. . I, 194
. . I, 174

. 85 . . CCVIII

. . I, 192

206

Commentaar Commentaar
bij de melodic bij de tekst
(deel/pagina) (deel/pagina)
II, 39
II, 124
II, 40
II, 56
II, 44
II, 116
II, 114
II, 110
II, 115
II, 116

II, 163 .
II, 249
II, 168
II, 190 .
II, 173
II, 242
II, 238
II, 234
II, 240
II, 242

Genre

oudt
nyeu
amoreus

–
–
–
–
–
–
–

.
.

. oudt .
. oudt .
–

. II, 112 . . II, 237 . . nyeu .
. II, 126 . . II, 252 . . nyeu .
–
. II, 114 . . II, 238 . .

Type
(zie DUI,
p.XVIIIXXVIII)

F
. spotlied .
. F
loflied t int vroet * .
C/E
samenspraak 4: int vroet , ^
E
ballade ..
E /A
ruiterlied
B
. historielied
E
ballade ..
liefdesklacht
.A
ruiterlied
. A
B
historielied
. gespeelkenslied
. ballade

. . ballade

. II, 125 . . II, 251 . . nyeu . . . klaaglied 4: int sot ) .

207

E
E
E
. A/B

