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WOORD VOORAF

Wat zich bij de lezer aandient als een « woord vooraf » is voor de schrijver
meestal een « woord achteraf >>, een terugblik op de afgelegde weg. In dit geval
zijn het vier « schrijvers >>, twee musicologen en twee neerlandici, die bij het
ter perse gaan van dit boek terugzien op een periode van steeds nauwer wordende samenwerking aan een gemeenschappelijke taak: het toegankelijk maken
van het Antwerps Liedboek voor een twintigste-eeuws publiek. Musicologie en
filologie vormden hier elkaars complement; de interdisciplinaire samenwerking
betekende een verrijking voor beide.
Voor de van vele kanten geboden hulp bij de volvoering van ons plan zijn wij
dankbaar. Het Bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis toonde zich even geduldig als genereus. De Herzog August Bibliothek te
Wolf enbiittel verleende toestemming tot de uitgave van het Antwerps Liedboek. De Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en de Stadsbibliotheek te
Haarlem stonden ons toe respectievelijk een exemplaar van de Souterliedekens
en van het Devoot ende profitelijck boecxken voor onze editie te gebruiken.
Vervolgens willen wij hier onze erkentelijkheid betuigen voor de medewerking
die wij van twee instituten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht hebben ondervonden. Bij het Instituut voor Muziekwetenschap moet in het bijzonder de
assistentie van de heer H. Maas warden genoemd; op het Instituut De Vooys
voor Nederlandse taal- en letterkunde staan wij in het krijt bij Drs. A. M. J. van
Buuren, Mevrouw M. Klein-Visscher, Drs. L. H. Mosheuvel, Prof. Dr. A. L.
SOtemann en de student-assistenten H. C. F. Schalken en Mejuffrouw M. J. G.
Siteur. Ook hulp van buitenaf moet hier in dank worden vermeld: wij denken
aan een vermakelijke briefwisseling met de Brusselse neerlandici Prof. Dr.
R. Jansen-Sieben en Prof. Dr. A. van Loey ter opheldering van het lied < Vanden boonkens > .
Tenslotte bedanken de schrijvers hun drukkers. Bij de goede zorgen van de
muziekdrukkerij Nirota is dit boek in alle opzichten wel gevaren.

BI J DE TWEEDE DRUK
In deze herdruk konden slechts kleine wijzigingen worden aangebracht. Enkele
haakjes boven de muzieknotatie van de liederen 1, 14, 27, 38 en 78 zijn verplaatst of toegevoegd; in de liederen 7 en 72 is een mensuurteken toegevoegd.
In de tekst van de liederen 13 (3: 2), 23 (14: 2), 41 (5: 7, 6: 7), 45 (7: 1-2),
60 (6:1), 70 (1: 8, 2:1) en 80 (5: 6) zijn kleine correcties aangebracht die
voornamelijk de interpunctie betreffen. De toelichting is waar nodig aan deze
wijzigingen aangepast.
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HET ANTWERPS LIEDBOEK

De druk van 1544

Van het Schoon Liedekens-Boeck dat in 1544 door Jan Roulans te Antwerpen
is gedrukt en dat in de litteratuur bekend staat als << het Antwerps Liedboek »,
is maar een exemplaar bewaard gebleven. Het berust in de Herzog August
Bibliothek te Wolfenbiittel en draagt daar de signatuur 236.5 Poetica. << All
that is gold does not glitter »: het beroemdste Nederlandse liedboek uit de zestiende eeuw blijkt een klein, onaanzienlijk boekje te zijn, dat kennelijk zo goedkoop mogelijk is uitgevoerd.
De hoogte van de bladzijden, ca. 95 mm, is geringer dan de breedte, 135 mm.
De keuze van dit formaat berust op een nude traditie die in de muziektypografie nog steeds bestaat. Al voor de uitvinding van de boekdrukkunst werden
liedboekjes (met of zonder muziek) dikwijls in oblong-formaat uitgevoerd,
omdat hierbij zowel de belangen van de gebruiker als van de maker van het
boek gediend waren. De zanger wilde een gemakkelijk transporteerbaar boekje
dat hij bij het zingen in de hand kon houden, en dat dus niet te zwaar en te
groot mocht zijn. Als op de linkerpagina een melodie was geschreven of gedrukt, zag hij op de rechterpagina liefst zoveel mogelijk strofen van het lied
dat op die melodie gezongen werd. Ook de producent van het boek had
(vanwege de papierprijs) belang bij zoveel mogelijk tekst op een pagina. Als de
melodieen werden opgenomen, besloegen die elk meestal slechts enkele notenbalken; de teksten konden lang zijn, maar de verzen waren in het algemeen
kort. De voordeligste lay-out was een opmaak van de tekst in twee of meer
korte kolommen, ook als er, zoals hier, alleen maar tekst en geen muziek
moest worden gedrukt.
Elk gedrukt boek bestaat uit katernen: bundeltjes bladen die ontstaan door
het ineenvouwen, in de vouw vastnaaien en opensnijden van een aan weerszijden bedrukt vel. Het aantal malen dat het gedrukte vel gevouwen wordt
bepaalt of het boek een folio, een quarto of een octavo is l . Het Antwerps
Liedboek is een octavo, omdat elk vel, aan weerszijden met acht pagina's
bedrukt, driemaal is gevouwen (teneinde het oblong-formaat te verkrijgen
tweemaal in de breedte en eenmaal in de lengte). Elk katern telt zestien
bladzijden; er zijn zestien katernen die samen 128 bladen oftewel 256 pagina's
bevatten. De eerste twee bladen van elk katern, behalve het titelblad, zijn
rechtsonder gesigneerd met een hoofdletter en een (middeleeuws) Romeins
cijfer: . . . , Aij, B, Bij, enzovoort, tot Q, Qij. Dit zijn aanwijzingen voor de binder, die zijn werk begon met het overdwars middendoor snijden van de bedrukte vellen. Als elk half vel op dezelfde plaats een signatuur droeg en de
signaturen samen een reeks vormden, kon hij snel controleren of hij geen fouten
maakte.
De titelpagina is afwisselend in rode en zwarte inkt gedrukt; zoals bij oblong
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(lied)boekjes wel vaker voorkomt, zijn de tekst en de houtsnede op deze
pagina een kwartslag naar links gekanteld. De tekst luidt 2 :
Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden suit. Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende meiancoiie
te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen.
Hier achter aen veruolghende
[hieronder een houtsnede, het origineel van de reproduktie op de
omslag van deze editie]
Dese liedekens boecken vintmen te Coope Tantwerpen onder Onser
lieuer vrouwen toren tot. Jan Roulans.
Deze tweekleurige titelpagina fungeert als blikvanger; op alle volgende bladzijden is typografische versiering vrijwel geheel afwezig. Wat bij het doorbladeren van het boekje het meest opvalt, is dat de drukker-uitgever heeft
gewoekerd met het papier (zie de reprodukties in Dl. I, p. XIV en XVI). De
bladzijden zijn volgepropt met tekst: de marges rondom de zetspiegel zijn
smal; het wit tussen de kolommen bedraagt bij volle regels niet meer dan de
breedte van een letter; de teksten volgen zonder grotere interlinie op elkaar;
soms zelfs eindigt een bladzijde met het opschrift van een lied dat op de volgende pagina begint. Op 52 van de 256 pagina's is de tekst in drie in plaats
van in twee kolommen van 20 regels opgemaakt. De zetter heeft blijkbaar per
bladzijde berekend welke mise-en-page het voordeligst uit zou komen. Liederen met lange verzen moesten in twee, liederen met korte verzen konden in
drie kolommen worden gezet. Soms wisselt de opmaak binnen de tekst van
een lied; zo bevat fol. 5v het slot van lied VII en het begin van VIII, in twee
kolommen, maar op de volgende bladzijde (fol. 6r) is het vervolg van VIII in
drie kolommen opgemaakt (al moesten daarvoor de meeste verzen over twee
regels worden gezet), zodat het begin van IX, een lied met korte verzen, in
de derde kolom paste. In enkele gevallen zijn tekstgedeelten doorlopend, als
proza, gezet; een grote spatie, een isoleringspunt of een schuin streepje (divies)
geeft dan de scheiding tussen de verzen aan.
Afgezien van de titel en een opschrift op fol.lv is voor het gehele bock hetzelfde corps van een zeer gebruikelijk gotisch lettertype aangewend. De opschriften boven de liederen worden voorafgegaan door een paragraafteken.
De eerste regel van alle liederen – zij zijn alfabetisch gerangschikt op de
beginletter, en deze moest dus in het oog springen – wordt gemarkeerd door
een initiaal, gevolgd door een kapitaal. Er zijn twee typen initialen, die gebruikt werden al naar de ruimte toeliet : drie regels hoge met dubbele en
twee regels hoge met enkele stokken. De beginregels van de tweede en volgende
strofen van een lied springen in; het versbegin wordt (meestal) aangegeven
door een kapitaal. Simpeler kan het nauwelijks. Wij hebben kennelijk te doen
met een boekje dat niet veel mocha kosten. De kopers wilden waar voor hun
geld.
En dat kregen ze. Niet minder dan 221 liedteksten in een boekje ter grootte
van een hand. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat er omstreeks 1544
te Antwerpen weinig wijsjes populair zullen zijn geweest waarvan de woorden
niet in dit liedboek te vinden waren. Hoe dat vinden in zijn werk ging, leert
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het << woord vooraf >> op het verso van het titelblad (zie Dl. I, p.1) : Ende
op dat ghi lichtelic vinden soudt tgene dat ghi begeert te singen, so zijn dese
liedekens gestelt na dordinancie vanden ABC. 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 >>. Helemaal waar is
dit overigens niet. De eerste 171 liederen ( die we reeks a zullen noemen) zijn
inderdaad alfabetisch gerangschikt, althans wat de eerste letter van elk lied,
niet wat de daarop volgende letters betreft. Daarop volgt lied CLXXII dat
met een M, en lied CLXXIII dat met een T begint. Met CLXXIV begint
een tweede alfabetische reeks (13) die doorloopt tot en met CCIX (36 liederen). Op reeks f3 volgt reeks y, opnieuw alfabetisch gerangschikt, van CCX
tot en met CCXX (11 liederen). De bundel besluit met een lied dat buiten
dit laatste alfabet valt: CCXXI begint met een D. Het is duidelijk dat Jan
Roulans deze toegevoegde liederen op het oog had bij zijn mededeling op
het titelblad << Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande
nyeuwe liedekens [...] >> – al zijn het er, het aan reeks a toegevoegde tweetal
meegerekend, precies vijftig. Maar waarom begint er driemaal een alfabetische
reeks, zodat de lezer op zoek naar een bepaalde tekst soms op drie plaatsen
in het boek moet bladeren?
Het kan geen toeval zijn dat reeks i3 op fol. 97r bij een nieuw katern begint (het
dertiende, dat de signatuur N draagt). De twee liederen die aan reeks a
zijn toegevoegd, maken het voorafgaande twaalfde katern vol, met dien verstande echter dat onder de laatste regel van het tweede toegevoegde lied
(CLXXIII) drie regels zijn opengebleven – een verschijnsel dat nergens anders
in het boek optreedt. De overgang tussen de reeksen en y valt niet precies
samen met de grens tussen twee katernen, maar toch ten naaste bij : slechts 18
regels (22 verzen) van lied CCIX lopen over in de eerste kolom van het
laatste katern (Q). De aannemelijkste verklaring van de aanwezigheid van
drie alfabetische reeksen liederen is, dat en y toevoegingen representeren bij
twee herdrukken. Bij de bezorging daarvan zou de drukker-uitgever niet de
moeite hebben genomen, de toe te voegen teksten in de alfabetische ordening
van de oorspronkelijke reeks a in te voegen. Reeks a, gevolgd door CLXXII
en CLXXIII en afgesloten met een colofon dat drie regels in beslag nam, zou
de inhoud hebben gevormd van de « eerste druk », een boekje van twaalf
katernen. Bij een vermeerderde herdruk » werd de « eerste druk » nagedrukt
(het titelblad werd aangepast, het << woord vooraf » op fol.lv bleef gehandhaafd), maar er kwamen drie katernen bij, die plaats boden aan reeks 13 (misschien zonder het laatste lied, CCIX). Het colofon schoof op van fol. 96v
(waar drie regels wit achterbleven) naar fol.120v. Bij een volgende opnieuw
vermeerderde herdruk >> werd het boekje nogmaals, nu met een katern, uitgebreid. Het begin van CCIX vulde het wit op fol.120v, dat ontstond doordat
het colofon opnieuw moest opschuiven; na CCIX werden nog elf alfabetisch
geordende liederen toegevoegd, en een twaalfde, buiten dit alfabet, om met
het colofon Gheprent Tantwerpen By mi Jan Roulans. Int iaer M.CCCCC.
ende XLIIII. >> de laatste pagina vol te maken.
Als deze interpretatie juist is 3, vertegenwoordigt het ons bekende exemplaar
dus op zijn minst een derde, vermeerderde druk – op zijn minst, want het
liedboek kan in elk van zijn drie fasen een of meer malen ongewijzigd zijn
herdrukt. Het onderzoek dat Dr. C. C. van de Graft heeft gewijd aan de zoge-

naamde historieliederen4, waarvan er niet minder dan 28 in de bundel voorkomen, maakt het mogelijk de reeksen (en daarmee de vermoedelijke drukken)
bij benadering te dateren. Deze liederen zijn gedicht naar aanleiding van
meestal recente politieke of militaire gebeurtenissen, zij bevatten << commentaar
op het nieuws >>. De gebeurtenis naar aanleiding waarvan een historielied geschreven is, levert de terminus post quem van dit lied: het moet erns tot stand
zijn gekomen. Het jongste lied van een reeks levert de terminus post quem van
die reeks. Lied CCX, uit reeks y, moet gedicht zijn na de veldtocht van Karel
V tegen de Fransen in Henegouwen, in ieder geval na 6, vermoedelijk na 24
november van het jaar 1543 5. Maar reeks 13 is niet veel ouder. Het jongste
(dateerbare) historielied is CXCV, over het tweede ontzet van Heinsberg
door de Prins van Oranje op 22 juni 1543 6 . Conclusie : de druk waaraan
reeks le voor het eerst is toegevoegd, kan op zijn vroegst in de tweede helft
van 1543 of in 1544 van de pers zijn gekomen. De terminus post quem van
reeks a (de << eerste druk >>) kan voorlopig niet later worden gesteld dan op
25 mei 1534, op grond van lied CLXVIII (nr. 79 in onze editie) over de
bestorming van Munster7 ; alle andere historieliederen in deze reeks hebben
op vroegere gebeurtenissen betrekking.
Een << eerste druk >> na 1534, een << vermeerderde herdruk » na november 1543,
in 1544 op de voet gevolgd door een << opnieuw vermeerderde herdruk » –
men krijgt de indruk dat de populariteit van het liedboek in de jaren 15431544 een top heeft vertoond 8 . Het zou wel eens kunnen zijn dat die populariteit samenhing met de verhoogde actualiteit van de inhoud: de reeksen 13
en y bevatten niet minder dan dertien liederen over gebeurtenissen die zich
in de periode 1542-1543 hebben afgespeeld, terwijl de elf historieliederen uit
reeks a grotendeels op veel vroegere, vijftiende-eeuwse geschiedenis betrekking
hebben.
Wees het feit dat de liederen van de reeksen le en y niet in het alfabet van
reeks a ingelijfd zijn al op een zekere gemakzucht, het tweemaal opnemen van
hetzelfde lied kan moeilijk anders dan als een gevolg van slordigheid of haast
worden verklaard. Vier liederen komen tweemaal in de bundel voor.
CLXXXVI is hetzelfde lied als CLXXXII – beide behoren tot reeks p. De
vergissing lag voor de hand : het laatstgenoemde lied mist de beginstrofe en is
ten gevolge daarvan op een andere plaats in het alfabet terechtgekomen. In
de overige gevallen heeft men bij de toevoeging van een nieuwe reeks liederen
over het hoofd gezien dat bepaalde liederen uit die reeks al in de bundel
stonden. Begrijpelijk is dat bij CCII, een doublet van CLXXII (nr. 81 in
onze editie) ; dit lied is immers een van de toevoegsels na reeks a; het was dus
niet op zijn plaats in het (eerste) alfabet te vinden. CCIII uit reeks f3 is een
andere redactie van CXIX uit reeks a; CCXII uit reeks y is hetzelfde lied als
XXXVI (nr.18 in onze editie) uit reeks a. De tekstverschillen tussen deze
doubletten zijn niet steeds van hetzelfde type. Zo zijn de varianten van CCII
ten opzichte van CLXXII in hoofdzaak orthografisch – beide teksten zouden
op dezelfde geschreven of gedrukte bron kunnen berusten. Bij de doubletten
CCIII en CXIX hebben we echter te doen met verschillen die ongetwijfeld
door mondelinge overlevering zijn ontstaan.
Wij raken hier aan een van de intrigerendste problemen van het liedboek:
hoe is de drukker aan zijn kopij gekomen? Jan Roulans (als we in hem de
man mogen men die de 221 liederen heeft bijeengebracht en voor de druk
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gereedgemaakt) kan teksten hebben ontleend aan gedrukte liedbundels en aan
handschriften. Hij kan autografen of afschriften van rederijkerswerk in handen
hebben gekregen. Hij kan de liedjes hebben verzameld die rondreizende zangers te koop aanboden, primitieve drukwerkjes, meestal van een enkel blad,
met de tekst van een of meer balladen (« a ballad in print, a-life, for then
we are sure they are true >>, zoals het in Shakespeare's Winter's tale heet 9 ) of
historieliederen. Hij kan liederen uit de mond van de zangers hebben opgetekend. Dat zijn mogelijkheden, als men wil waarschijnlijkheden, die zich evenwel bij de huidige stand van onze kennis niet laten verifieren. Bij de 87 hier
uitgegeven liederen is er slechts een waarvan wij de auteur kennen: nr. 25,
gedicht door de Oudenaardse rederijker Matthijs Castelein. Van een ander
lied, nr. 36, mag op goede gronden worden aangenomen dat het geschreven
is door een lid, misschien door de factor, van de Ieperse rederijkerskamer
<< De Korenbloem >>. Alle teksten zijn in het Antwerps Liedboek anoniem overgeleverd (tenzij men in de epiloog van nr.14, waar van « Die dit liedeken
heeft ghesonghen >> wordt meegedeeld dat << Sijnen naem is Jonghen Stijn >>,
de naam van een dichter, in plaats van die van een zanger wil zien).
De anonimiteit van de overlevering stempelt de liederen in het Antwerps
Liedboek echter nog niet alle tot typische volksliederen", althans niet als
men daaronder liederen verstaat die in ieder geval 66k gezongen werden door
hen die aan de litteraire cultuur van de intellectuele elite geen deel hadden.
De talrijke liederen in rederijkerstrant, met hun virtuoze rijmtechniek, hun
gecompliceerde zinsbouw, hun gezochte woordkeus, zijn zeker bestemd geweest
voor een publiek waarop de kwalificatie << sophisticated >> ruimschoots van toepassing was. Men is geneigd hierbij te denken aan de gegoede burgerij, aan
patricierszoons op vrijersvoeten, aan veelbeminde koopmansdochters. Daartussen staan liederen van ontegenzeggelijk veel simpeler structuur en textuur,
waarvan men de zangers aan de stamtafel van een wijnhuis zou zoeken, en
weer andere, van minder allooi nog, die wellicht in een havenkroeg tot hun
recht zouden komen. Zijn dat dan volksliederen? Waarschijnlijk wel, maar
de moeilijkheid blijft dat er met het begrip << volkslied », als het gaat om
(laat-)middeleeuwse liederen, niet veel te beginnen valt. Bij de moderne optekening van volksliederen kan men in de meeste gevallen vrij nauwkeurig
bepalen in welk « milieu » een gegeven lied bij uitstek populair is. Middeleeuwse ll liederen, overgeleverd in handschriften of gedrukte liedboeken,
geven daaromtrent zelden gegevens prijs. Men kan meer of minder gefundeerde vermoedens opperen, maar controleerbare uitspraken laten zich niet
doen12.
Ook in leeftijd lopen de liederen sterk uiteen. Jan Roulans moet zich daarvan
bewust zijn geweest, want boven 50 teksten plaatste hij het opschrift < Een
oudt liedeken >, terwijl hij 113 teksten presenteerde als < Een nyeu liedeken >
(de overige 58 kregen een titel waarin de woorden << oudt >> of << nyeu >> niet
voorkwamen, of bleven zonder opschrift). Het is opmerkelijk dat de « oude
liedekens » alle binnen reeks a vallen; in de reeksen 13 en y worden bijna alle
teksten << nyeu » genoemd. Natuurlijk mag men in deze aanduidingen geen
weloverwogen litterair-historische dateringen zien. Met « nyeu >> zal de drukker wel iets als « modern, nog onbekend >> bedoeld hebben, met << oudt >> misschien « algemeen bekend, uit de oude doos, maar toch mooi ». Dat zijn op
zichzelf belangrijke gegevens voor ons inzicht in het historische besef van een
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zestiende-eeuwer, maar ze brengen ons weinig dichter bij een datering. Een
groot aantal « nyeuwe liedekens >> was ongetwijfeld slechts enkele jaren
oud toen Jan Roulans ze uitgaf, sommige slechts enkele maanden. Bij andere
is er aanleiding tot de vraag of ze niet een tien, twintig, dertig jaar ouder
kunnen zijn. Problematischer nog is de leeftijd van de liederen die Jan Roulans
« oudt » noemde. Hoe oud is « oudt >> ? Er zijn liederen bij die hoogstwaarschijnlijk in de zestiende eeuw zijn ontstaan, maar zeker ook vijftiendeeeuwse en misschien nog oudere. Het heetste hangijzer is de datering van
sommige balladen: de schattingen van de litteratuur-historici (meer dan schattingen zijn het niet!) schommelen tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw.
Ten hoogste valt te zeggen dat de specialisten thans neigen tot een late
datering: vijftiende eeuw.
Een zeer geschakeerd beeld leveren de gegevens omtrent de populariteit, de
verspreiding en de herkomst van de liederen. Men kan zich daarvan een zeer
globale indruk vormen aan de hand van de volgende cijfers, ontleend aan
een in 1928 verschenen studie van Johannes Koepp 13 . Hun waarde is echter
zeer betrekkelijk, ten eerste omdat Koepp's boek thans als verouderd moet
gelden (er zijn nieuwe teksten aan het licht gekomen en veel bekend materiaal
is sindsdien grondiger bestudeerd) ; vervolgens omdat zijn cijfers niet controleerbaar zijn (bibliografische gegevens ontbreken) ; tenslotte en vooral omdat
de overlevering van liederen altijd een min of meer toevallig karakter draagt.
Dat een lied uitsluitend in het Antwerps Liedboek is overgeleverd, behoeft niet
te betekenen dat het niet ook elders, binnen en buiten de Nederlanden, populair kan zijn geweest.
Uit de tabellen van Koepp blijkt allereerst dat 111 van de 217 liederen
alleen in het Antwerps Liedboek zijn overgeleverd – wel een bewijs van het
eminente belang van deze bron. Een aantal van 57 liederen is, behalve uit
het Antwerps Liedboek, ook uit andere, uitsluitend Nederlandse, bronnen bekend. De overige 49 liederen behoorden tot wat men het « internationale
repertoire >> zou kunnen noemen, hetgeen in verreweg de meeste gevallen betekent dat er ook Duitse versies van zijn overgeleverd. Bij de 87 liederen in
onze editie ligt de verhouding ongeveer gelijk: tenminste een kwart ervan is
ook in het Duitse taalgebied bekend geweest. Wij stuiten hier op een curieuze
omstandigheid, waarvan de oorzaken nog veel te weinig zijn onderzocht: terwij1 op het gebied van de epiek en de hoofse roman de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen steeds sterk op Frankrijk georienteerd is geweest,
lijkt er van de vroegste tij den af op het gebied van de lyriek en in het bijzonder van het lied een wisselwerking tussen de Nederlanden en Duitsland te
hebben bestaan.
Wie verantwoordelijk zijn geweest voor de vernederlandsing van oorspronkelijk Duitse, of voor de verduitsing van oorspronkelijk Nederlandse liederen,
weten wij niet. Het valt op dat de « vertalingen » dikwijls uiterst gebrekkig zijn. Nr. 78 is een goed voorbeeld van een lied dat in sommige strofen op
de klank af, zonder veel zorg voor de betekenis, naar het Duits is bewerkt.
Daartegenover staat een kleiner aantal Duits-Nederlandse liederen die kennelijk door een bedreven vakman zijn vertaald, handig, knap, soms zelfs meesterlijk, zodat het moeilijk valt uit te maken of de Nederlandse dan wel de
Duitse versie op het eerstgeboorterecht aanspraak kan maken. De vertaler is
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even anoniem als de dichter – bij populaire liedjes (chansons, tophits, schlagers) uit onze dagen is het meestal niet anders.
Wat is, bij zoveel verschillen – en zoveel onzekerheden, dan het element dat
deze liederen verbindt? Het antwoord is te geven in twee woorden: Antwerpen,
1544. Het Antwerps Liedboek is misschien het eerste werk uit de Nederlandse
letterkunde waarvan het ontstaan alleen denkbaar is tegen de achtergrond
van een wereldstad. Een metropool die openligt voor allerlei invloeden, waar
mensen van allerlei slag samenleven en elkaar op straat tegenkomen, waar het
nieuwe snel wordt geassimileerd en het nieuws snel wordt becommentarieerd.
Waar jaarmarkten en kermissen worden gehouden, feestelijke ommegangen
en processies, banketten en openluchtvoorstellingen. Waar talloze wijnhuizen,
bierhuizen, kroegen en bordelen gelegenheid bieden tot vertering en vertier.
Antwerpen was in het begin van de zestiende eeuw een van de volkrijkste en
meest kosmopolitische steden van Europa. Buitenlanders keken hun ogen uit
op « deser stadt rijckdom, macht, pomperye ende heerlijckheydt >>, zoals de
Florentijn Guicciardini (vertaald door Kiliaen) het uitdrukte . Maar wat hun
vooral en steeds weer opviel, was dat er zoveel muziek werd gemaakt en gezongen werd. Het was de grote tijd van de Zuidnederlandse polyfonie, en
tegelijkertijd de « belle époque >> van het eenstemmige lied. « Allenthenen »
(om nogmaals Guicciardini aan te halen) « hoort men lustich ghesanck ende
Het zou voorgoed verklonken zijn als Jan Roulans in 1544
gheclanck
geen Schoon Liedekens-Boeck had gedrukt waarin het Antwerpse repertoire
aan liederen en liedjes was samengebracht.
14

>> 15 .

De liederen: classificatie en karakteristiek
Bij een eerste kennismaking met de teksten in het Antwerps Liedboek is het
of men in een caleidoscoop kijkt. Kleurige figuurtjes vormen een gecompliceerd patroon – een handbeweging, men hoort een watervalletje van stukjes
glas, en dezelfde figuurtjes voegen zich samen tot een ander bouwsel van
lijnen, vlakken en kleuren. Een veelheid van variaties met telkens dezelfde
elementen, een grote veranderlijkheid binnen betrekkelijk nauwe grenzen.
Hoe komt deze eerste indruk tot stand?
Zonder twijfel voor een belangrijk deel door het metrum en de strofenbouw.
Een van de stukjes waaruit de caleidoscoop zijn variabele figuurbouwsels
samenstelt, is een groep van vier verzen die drie, ook wel vier heffingen
vertonen, die jambisch zijn of naar het jambische tenderen. De cadans van
deze verzen wordt bepaald door een afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen aan het slot; bij rijmende verzen door een alternering
van mannelijk en vrouwelijk rijm. Er zijn twee grondvormen te onderscheiden,
al naar gelang de eerste regel van het viertal verzen eindigt met een onbeklemtoonde of met een beklemtoonde lettergreep. De beroemde beginstrofe
van de ballade die als nr. 34 in onze editie is opgenomen, is een goed voorbeeld van de eerste grondvorm:
« Het daghet inden oosten,
Het lichtet overal.
Hoe luttel weet mijn liefken,
Och, waer ick henen sal.
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Bij de tweede grondvorm gaat het vers met de beklemtoonde slotsyllabe voorop, waardoor een geheel andere cadans ontstaat. Dit zijn de eerste vier verzen
van de achtregelige beginstrofe van nr. 64:
« Och ligdy nu en slaept,
Mijn uutvercoren bloeme?
Och ligdi nu en slaept
In uwen eersten droome?
In ongeveer de helft van de 87 hier uitgegeven liederen (die overigens een
veelheid van strofische vormen en rijmschema's laten zien) valt, met allerlei
metrische variaties, de eerste grondvorm te herkennen; in ongeveer een kwart
de tweede. Aan de overige liederen liggen andere vormen ten grondsiag. Een
strofe als de volgende, de eerste van lied 80, laat zien hoe een rederijker een
variatie op de tweede grondvorm heeft bereikt door, jonglerend met rijm en
binnenrijm, de oneven verzen in tweeen te splitsen:
Uut liefden, siet,
Lijde ic verdriet.
Ic en macht ooc niet uutspreken,
Hoe dat si hiet,
diet herte doorschiet,
Twelc Venus heeft ontsteken.
Noyt smert so groot;
In desen stoot:
Wie soude den cloot genaken?
Reyn roosken root,
Troost mi, tis noot,
Eer ic den doot sal smaken.
Behalve de strofenbouw en het metrum vertoont ook het poetische taalgebruik
allerlei stereotiepe trekken. Dezelfde syntactische wendingen, dezelfde sleutelwoorden, dezelfde beelden, dezelfde motieven, keren in talloze variaties en
combinaties telkens terug. Er kan in deze inleiding geen sprake zijn van een
inventarisering van deze verschijnselen, ook al zou een dergelijke inventaris
het onderzoek van de liederen een grote stap in de goede richting kunnen
brengen. Om greep te krijgen op het materiaal lijkt het in eerste instantie
van meer belang te kunnen beschikken over een indeling van de liederen in
genres, soorten of typen, dan over een classificatie van de kleinste deeltjes
waaruit zij zijn opgebouwd.
Een indeling in soorten veronderstelt maatstaven en definities; in dit geval
maatstaven die zich bij alle liederen laten aanleggen, definities die de kenmerkende eigenschappen van de onderscheiden soorten liederen scherp afgrenzen.
En daar zitten we in de nesten! Er wordt in de litteratuur over de liederen gewerkt met aanduidingen waarbij men zich op grond van een zekere belezenheid wel bepaalde soorten liederen kan voorstellen, maar die voor het leeuwendeel niet op definities berusten. De keuze van deze aanduidingen lijkt nu eens
gebaseerd op herkomst en s (« he, rederijkerslied »), dan weer op overeenkomst in thema (« dageiederen », « meiliederen »), dan weer op thema en
stijl beide (« balladen >>) Hoe onbevredigend en ontoereikend de bestaande
terminologie ook is, zij h eft burgerrecht verkregen in de litteratuurwetenschap
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en alleen daarom al zou het onverstandig zijn haar met een pennestreek of te
danken. Beter lijkt het, te pogen de traditionele soortaanduiding van een
modern fundament te voorzien door haar te combineren met een typering
die op de structuur van de liederen is gebaseerd 16.
Een zanger zingt een lied; er zijn toehoorders die naar hem luisteren. Laten
wij ons eens nauwkeurig rekenschap proberen te geven van wat er daarbij
precies << gebeurt ». De zanger zet in, hij moduleert zijn stem volgens een
bepaald melodisch en ritmisch patroon, een ander patroon dan bij het spreken
gebruikt wordt. Een enkel gezongen woord, misschien zelfs een enkele lettergreep, is voor de toehoorders genoeg om te weten dat de man die zij horen,
niet spreekt maar zingt. Zonder dat zij zich daarvan bewust hoeven te zijn is
deze waarneming tegelijkertijd het signaal dat zij zich ten opzichte van de
zanger in een volkomen andere situatie bevinden dan zoeven, v66rdat het lied
begon. De illusie die in de dramatische kunst door decors en costumering
wordt opgeroepen, komt in de liedkunst tot stand door het simpele feit dat
een tekst gezongen wordt. De toehoorders weten dat zij niet meer te doen
hebben met een << normale >> vorm van communicatie door middel van taal,
maar dat zij in het lied geconfronteerd worden met een situatie waarin zij de
woorden die de zanger zingt niet mogen interpreteren (of althans niet hoeven
te interpreteren) als uitspraken van de zanger-als-persoon. Men zou het veel
simpeler kunnen formuleren: op het moment dat zij hem horen zingen, weten
de toehoorders dat de zanger een rol speelt.
Maar daarbij moet wel worden bedacht dat er een aanzienlijk, door allerlei
conventies bepaald verschil bestaat tussen de impersonatie (het voorstellen
van een andere persoon) in een drama en in een lied. De zanger is er zich
soms in het geheel niet van bewust dat hij al zingend een andere persoon
representeert; de toehoorders verlangen zeker niet altijd dat hij die andere
persoon zo geloofwaardig mogelijk gestalte Beef t. Bij een toneelstuk zou zowel
het een als het ander vrijwel ondenkbaar zijn. De acteur die in een historisch
spel de rol van Willem de Zwijger speelt, zal zich op het toneel moeite geven
om de illusie te wekken dat het de Prins van Oranje is die door zijn mond
spreekt. Maar wie doet hetzelfde bij het zingen van het Wilhelmus?
Afgezien van liederen waarvan de gehele tekst neerkomt op een aansporing
tot de toehoorders (« Allons enfants de la patrie ... >>) of waarin de zanger
in de wij-vorm namens de toehoorders spreekt (<< God save our gracious
Queen » ) 17, is het waarschijnlijk dat elk lied een werkelijkheid oproept die
zich in tijd en ruimte elders bevindt dan daar waar de zangers en de toehoorders zich ophouden. Die << andere werkelijkheid » is altijd samengesteld uit
elementen ontleend aan de </. reele werkelijkheid >> – was dit niet het geval,
dan zou de tekst onbegrijpelijk zijn – en uit elementen die op poetische
conventies of uitsluitend op de fantasie van de dichter berusten. De dichter
is bovendien verantwoordelijk voor het selecteren en arrangeren van de bestanddelen waaruit hij een fictionele situatie opbouwt.
Welke positie neemt nu de zanger in ten opzichte van de door de dichter
geschapen fictionele situatie? Er zijn slechts twee mogelijkheden. Ofwel: hij
impersoneert een persoon, of achtereenvolgens meer dan een persoon, in de
fictionele situatie, ofwel: hij speelt een middelaarsrol tussen de << reele werkelijkheid » (de situatie waarin hij als zanger een lied zingt en toehoorders naar
hem luisteren) en de fictionele werkelijkheid (de situatie waarin het lied
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speelt). In het laatste geval staat hij buiten de fictionele situatie; hij treedt op
als een externe verteller >> 18 , wiens taak het is, de fictionele situatie van het
lied te beschrijven en de personen die zich in de fictionele situatie bevinden
aan de toehoorder voor te stellen en ze het woord te geven.
Voor de toehoorder – en a fortiori voor de lezer die de verduidelijkende voordracht van de zanger moet missen – heeft dit tot gevolg dat hij zich steeds
weer moet afvragen: spreekt hier (bij monde van de zanger) een externe verteller, of hoor ik een van de fictionele figuren uit het lied (en zo ja: wie dan) ?
Het is kenmerkend voor middeleeuwse liederen dat deze vraag soms lastig te
beantwoorden is. Een voorbeeld. Wij horen (of lezen) de eerste regels van
een lied:
Het daghet inden oosten,
Het lichtet overal.
Wie spreekt hier? Het kan een externe verteller zijn, die met deze woorden
het tijdstip van de fictionele situatie zou aangeven. Dat hij zich van vormen
van de tegenwoordige tijd bedient (daghet, lichtet), behoeft hier niet tegen
te pleiten: een presens historicum kan immers worden gebruikt om een situatie
in het verleden als actueel voor te stellen. Maar de zanger vervolgt met:
Hoe luttel weet mijn liefken,
Och, waer ic henen sal.
Er is dus een ic die een liefken heeft, en die ic is hoogstwaarschijnlijk degeen
die ook in de eerste twee regels aan het woord was. Maar dan mogen we
concluderen dat dit niet een externe verteller is, om de simpele reden dat het
spelen van de vertellersrol zich niet laat combineren met het bezitten van een
liefken. Een externe verteller bericht immers over een fictionele werkelijkheid
waar hij zelf, op het moment van zijn berichtgeving, buiten staat. Iemand
die in een lied over zijn liefken spreekt, een liefken dat hij bemint in de
fictionele situatie van dit lied, moet ook zelf in die fictionele situatie thuishoren, en kan er dus niet tegelijkertijd buiten staan. Als de ic die in deze eerste
strofe aan het woord is, een liefken zegt te hebben, is hij een van de personen
van het lied. Drie personen komen bier in aanmerking : een minnaar, een
medeminnaar en een meisje; in de litteratuur over deze ballade (zie bierachter, p.180) is de candidatuur van elk van de drie met goede argumenten
verdedigd.
In het bovenstaande zijn de relaties tussen de toehoorders en de zanger, tussen
de zanger en de verteller, tussen de verteller en de personen die in het lied
optreden, vluchtig geschetst. Bovendien is uiteengezet dat in (vrijwel) elk
lied een fictionele situatie wordt opgeroepen die in tijd en ruimte bepaald is.
Met behulp van deze gegevens laat zich een bruikbare indeling van de liederen
in onze uitgave ontwerpen. Een eerste indelingscriterium ligt in de vraag of
er in een lied al dan niet een verteller die buiten de handeling staat, aan het
woord komt. Dit doet de 87 liederen in twee grote groepen uiteenvallen: in
38 liederen is een externe verteller aanwijsbaar, in de overige 49 is dit niet
het geval. Met deze laatste groep zullen wij ons eerst bezighouden. Als er
Been externe verteller optreedt, horen wij in het lied uitsluitend de woorden
van personen wier handelingen zich in een fictionele tijd en in een fictionele
ruimte of spelen. Het aantal personen en het tijdsverloop van de handeling
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leveren respectievelijk het tweede en het derde criterium dat wij voor onze
indeling nodig hebben.
Type A. Het eenvoudigste type is een lied waarin slechts een persoon optreedt,
uit wiens woorden de tekst bestaat. In de fictionele situatie doet hij (meestal)
niets anders dan een lied zingen. Van tijdsverloop is niet of nauwelijks sprake;
de ik van het lied staat om zo te zeggen stil; ruimte en tijd laten zich het
best omschrijven met de woorden « hier » en « nu » (dat wil zeggen : het
« hier >> en « nu >> van de fictionele situatie).
Niet minder dan 36 van de 49 liederen zonder externe verteller behoren tot
dit type, en deze 36 liederen blijken veel meer gemeen te hebben dan alleen
de bovengenoemde structurele kenmerken. In bijna alle is de ik een minnaar
die zingt over zijn liefde. Nu zijn er in de liefde talloze situaties denkbaar die
stof kunnen leveren voor een poetische weergave; de stemming van de minnaar kan daarbij varieren van de diepste verslagenheid tot de opperste verrukking. Aan de grote meerderheid van deze 36 liederen ligt echter slechts
een situatie ten grondslag; de respectieve stemmingen van de minnaars bestrijken slechts een Bering deel (de lagere regionen) van het gamma der
humeuren.
De stereotiepe situatie is als volgt te beschrijven. De minnaar is aan de somberste gedachten ten prooi: de liefde heeft zijn hart gewond, alleen het contact
met zijn geliefde zou hem genezing kunnen brengen. Maar juist nu hij zich
met elke vezel van zijn wezen aan haar gebonden weet, is zij onbereikbaar
geworden, doordat afgunstige kwaadsprekers (de niders) hem bij haar in
discrediet hebben gebracht of het onmogelijk hebben gemaakt dat zij elkaar
ontmoeten. Er is een reeks « potentiele » motieven die nu eens wel, dan weer
niet worden gerealiseerd : de beschrijving van de geliefde, wier schoonheid
volmaakt is en die bij voorkeur wordt vergeleken met de liefelijkste bloemen,
de klacht tot Venus die hij altijd heeft gediend en die zijn trouw nu wreed
vergeldt, de bede tot God of Maria om bijstand voor hem of geluk voor haar,
de waarschuwing gericht tot andere minnaars om zich niet hals over kop in
de liefde te storten, en de smekende klacht tot de geliefde 19, om leniging van
zijn smart, om genezing van zijn liefdesziekte, om troost.
Troost is een sleutelbegrip in deze liederen, en uitstekend geschikt om te
laten zien hoezeer wij, twintigste-eeuwers, geneigd zijn ons op de gevoelswaarde van middeleeuwse woorden te verkijken. Een uitdrukking als mijn
herte is mi doorwont klinkt voor ons als een metafoor waarmee een bepaalde
psychische toestand wordt aangeduid. Middeleeuwers dachten veel meer
fysiologisch dan psychologisch; voor hen was de toestand van de minnaar, die
wordt beschreven met termen als trueren, lijden, rou, druc, swaer gepeysen,
herkenbaar als een ziektetoestand die in de medische litteratuur te boek stond
als melancholie20 . De symptomen van melancholie waren lusteloosheid, moedeloosheid, slapeloosheid, gebrek aan eetlust, in het algemeen een depressief
gedrag van de patient, die zich overgaf aan eindeloos gepieker. De ziekte kon
worden veroorzaakt door een ongelukkige liefdeservaring; zij vormde dan een
kwaadaardige ontwikkeling van een toestand die op zichzelf ook al als een
ziekte kon worden beschouwd. Men meende immers dat liefde ontstond doordat een lichtstraal, uitgezonden door het oog van een vrouw, het hart van een
man doorboorde; die doorboring had een wond tot gevolg, gepaard gaande
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met koortsverschijnselen die de temperatuur van het bloed tot gevaarlijke
hoogten deden oplopen. Bestond er een remedie tegen de liefdesmelancholie?
De middeleeuwse artsen wisten een probaat middel, maar dat liet zich helaas
niet altijd toepassen. Het bestond erin, de patient datgene te geven waarnaar
hij snakte: de aanwezigheid van zijn geliefde 21 . Een vriendelijk woord, het
geringste blijk van haar genegenheid, deed de ziekte als bij toverslag verdwijnen. Deze plotselinge leniging van het ziekelijke liefdesverdriet werd troost
genoemd; het middeleeuwse woord kon dus meer betekenen dan opbeuring »,
« bemoediging », het hoorde ook thuis in de medische sfeer.
Als het voor de minnaar onmogelijk was om de troost van zijn geliefde te
verwerven, bestond er een ander middel waardoor hij zijn lijden althans
enigszins kon verlichten. Dat middel was het zingen van een lied 22 . Er zijn
aanwijzingen dat de middeleeuwse interpretatie van het gedrag van zangvogels in verband gebracht moet worden met het geloof in de pijnstillende
werking van het zingen van een liefdeslied. Middeleeuwers zagen vogels dikwijls in een erotisch perspectief : zij waren er enerzijds van overtuigd dat het
luisteren naar vogelzang bij de mens verliefde gevoelens kon opwekken,
terwijl zij anderzijds geintrigeerd werden door de schijnbare paradox van een
vogel die eenzaam is (en dus droevig zou moeten zijn), maar niettemin vrolijk
zingt. Voor hen zong elke vogel « van minnen niet alleen uit liefdesverlangen, maar ook om dat verlangen draaglijk te maken (het inzicht dat vogels
in werkelijkheid zingen om hun territoor of te bakenen en indringers op een
of stand te houden, is nog maar zeer recent). De minnaars volgen het voorbeeld van de vogels. Herhaaldelijk hoort men hen, overmand door liefdessmart, aankondigen dat zij een vrolick liet willen zingen. Dit is ghedaen
om drucx verslaen », zegt de ik van lied 3 in de laatste strofe. En het is
aannemelijk dat de mededeling op het titelblad, waar gesproken wordt van
« Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie
te verdrijuen >> veel meer naar de letter moet worden opgevat dan men op het
eerste gezicht geneigd zou zijn te doen.
Ter afsluiting van deze summiere bespreking moet nog een enkel woord
worden gezegd over de benamingen waarmee wij de liederen van type A in
het register en in de commentaren hebben aangeduid. Voor 21 van de 36
liederen leek de term « liefdesklacht >> het meest in aanmerking te komen. In
zeven liederen wordt de klacht van de minnaar uitgesproken bij het afscheid
van de geliefde; zij vertegenwoordigen een subcategorie die wij afscheidsliederen » hebben genoemd. Een van deze zeven (nr. 22) is een buitenbeentje:
de minnaar in dit afscheidslied int sot » heeft danig zijn bekomst van zijn
ontrouwe geliefde; hij maakt bij het afscheid van de gelegenheid gebruik om
haar de huid vol te schelden. Een viertal liederen waarin de minnaar zich
beperkt tot een verheerlijkende beschrijving van zijn geliefde, hebben wij
aangeduid met de term « loflied int amoureus >>. De liederen 13, 62 en 78
komen hierna ter sprake (zie p. XXVI-XXVI1).
Type B. Kenmerkend voor het zojuist behandelde type A was, dat er slechts
een fictionele situatie in wordt opgeroepen. Natuurlijk kan de ik in een lied
van type A verwijzen naar gebeurtenissen die zich op een vroeger tijdstip
hebben voorgedaan (bijvoorbeeld naar het moment waarop hij zijn geliefde
voor het eerst aanschouwde). Zo heeft lied 32, een liefdesklacht van type A,
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een duidelijk verhalende inslag. Anders wordt het echter, wanneer hij zo'n
vroegere gebeurtenis (of reeks gebeurtenissen) als het ware in het heden terugroept door de woorden die « toen >> zijn uitgesproken, weer te geven in de
vorm waarin ze « toen >> zijn uitgesproken. Doet hij dit, dan creeert (of liever
re-creeert) hij een andere fictionele situatie dan die waarin hij zich bij het
zingen van het lied bevindt, waardoor het lied zich afspeelt op verschillende
« tijdvlakken », die in elkanders perspectief liggen. Men zou hetzelfde ook
anders kunnen formuleren door te zeggen dat de ik in liederen van type B
tevens optreedt als een verteller die door middel van een « flash-back >> een
situatie uit het verleden « actualiseert >>.
Liederen van type B lijken in het Antwerps Liedboek zeldzaam te zijn; onder
de 87 liederen in onze editie zijn er slechts drie (nr. 4, nr. 47 en nr. 79) die
aan de gegeven omschrijving beantwoorden. Nr. 4, hoewel corrupt overgeleverd en daardoor moeilijk interpreteerbaar, kan niettemin het best als
voorbeeld dienen. De beginstrofe evoceert het seizoen van het « eerste tijdvlak >>: het is winter, de zomer is voorbij. De lezer herkent de oeroude poetische
conventie van de « Natureingang >> die de « stemming >> van de natuur in verband brengt – een verband van overeenkomst of tegenstelling, zoals uit het
vervolg moet blijken – met de stemming van de ik van het gedicht. Hier is
het winter in de natuur, en ook in het hart van de ik is de zomer voorbij. De
reden van zijn droefheid ligt in een gebeurtenis die zich op het « tweede
tijdvlak >>, in de voorbije zomer, heeft afgespeeld en die in de strofen 4-7
wordt geactualiseerd. De ik vertelt hoe zijn geliefde en hij op een zomerochtend
naar buiten trokken. Hij had zich op een amoureus samenzijn verheugd. Dat
zij een schaakbord en dobbelstenen meebracht, kan hem niet bevreemd hebben (een spelletje hoorde toen bij een vrijpartij in de natuur zoals een transistorradio thans) , wel dat zij om geld bleek te willen spelen, en zich dus
voor haar gunsten liet betalen. Dat was een bittere teleurstelling; « et hinc
illae lacrimae » op het « eerste tijdvlak ».
Totaai anders is de situatie in lied 79, het enige historielied dat (zij het niet
zonder bezwaren) tot type B kan worden gerekend. Een vroom lantsknecht
vertelt, in de wij-vorm, over de bestorming van Munster waaraan hij heeft
deelgenomen. Dat is het « eerste tijdvlak >> : een fictionele figuur die een verhaal in liedvorm doet. In dat verhaal actualiseert hij gebeurtenissen die zich
op het « tweede tijdvlak » hebben afgespeeld, tijdens de bestorming van
Munster in 1534, door achtereenvolgens zichzelf en zijn wapenbroeders (wi),
Knipperdollinc en een busschieter die Baer was sprekend in te voeren. Het is
het procede van de historische roman: een historische werkelijkheid wordt
met fictionele middelen tot leven geroepen.
Lied 14 kan als een grensgeval tussen type B en type E worden beschouwd:
het zou tot type B behoren als het niet een vers bevatte (4:1) waarin een
externe verteller om de hoek komt kijken. Hetzelfde geldt voor nr. 65, waar
de tussenkomst van de verteller zich eveneens beperkt tot zogenaamde inquitformules (Hi seyde in 8:1, Si seyde in 7:1 en 9:1). Met uitzondering van
nr. 79 hebben wij de liederen van type B, en de zojuist genoemde twee grensgevallen, aangeduid als « verhalende liefdesliederen ».
Type C. Zowel in de liederen van type A als in die van type B was er slechts
een persoon in de ik-vorm aan het woord, met dien verstande dat de ik van
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type B, bij zijn evocatie van een vroegere situatie, kon « citeren >> wat door
een ander (of door anderen) was gezegd. Nu komt type C aan de orde, een
lied waarin twee personen, twee « ikken », in dezelfde fictionele situatie met
of tot elkaar spreken. Ook van dit << dramatische » type vindt men slechts
weinig zuivere vertegenwoordigers in het Antwerps Liedboek; in onze collectie
zijn het er slechts vijf. Nr.1 en nr.12 zijn samenspraken « int sot »; in het
eerste zijn wij getuige van een krakende ruzie tussen twee minnaars die elkaar
met wellust sarren; in het tweede van een echtelijke twist tussen een impotente
oude sok en zijn jonge vrouwtje dat haar heil elders wil zoeken. Nr. 64 is het
beroemde meilied « Och ligdy nu en slaept >>; nr. 69 een « samenspraak int
amoureus >> waarbij een hoof se minnaar het hart van zijn aanvankelijk weerspannige geliefde weet te winnen. Als onzuivere representanten van type C zijn
de nummers 19 en 27 te beschouwen. In nr.19 treedt een externe verteller
op, die aan een vers genoeg heeft om de scene in te leiden (« Een oude man
sprack een meysken an >>) en bij de hierop volgende woordenwisseling slechts
tweemaal tussenbeide komt met inquit-formules (seydese in 1: 3 en seyt si in
5: 3). Bij nr. 27, een « samenspraak int vroet >> tussen een geestelijke en een
jongeling – het enige geestelijke lied in onze verzameling – beperkt de verteller zich eveneens tot enkele inleidende verzen (1:1 en 3:1) en tot inquitformules ter aankondiging van de sprekers.
Lied 70 verdient aparte vermelding, omdat het niet tot een van de hierboven
behandelde typen behoort, hoewel het elementen van elk van de drie in zich
verenigt. Er zijn twee « ikken », een meisje en een man, maar het lied is geen
samenspraak. In strofe 1 horen wij het meisje, dat klagend over de heide
rijdt omdat men haar « boel >> heeft verjaagd. Zij heeft zojuist haar vriend in
de steek gelaten om haar « boel >> te volgen. In strofe 2 roept zij het afscheid
van haar vriend in haar herinnering terug, een << flash-back >> waarbij zij
enkele woorden « citeert » die de vriend heeft uitgesproken. Tot zover hebben
wij te doen met een lied van type B. Maar in strofe 3 en 4 horen wij de
klacht van de verlaten vriend, geheel in de trant van een afscheidslied van
type A. Deze gecompliceerde structuur, ondersteund door subtiele spiegel- en
echo-effecten, maakt lied 70 tot een van de boeiendste uit onze editie.
Type D. Wij komen nu toe aan de bespreking van de liederen waarin de
zanger de vertellersrol speelt. Er vallen hier twee typen te onderscheiden: de
verteller in type D is een << perifere » figuur binnen de fictionele situatie;
type E wordt gekenmerkt door een externe verteller die buiten de fictionele
situatie staat. Lied nr. 41 is een fraai voorbeeld van type D. Het begint met
een strofe waarin een ik vertelt dat hij bij een danspartij een bedroefd meisje
ontmoette. Zij beantwoordde zijn groet en begon te spreken. Deze strofe vormt
de inleiding tot het relaas van een treurig meisje dat de strofen 2, 3 en 4 in
beslag neemt. Zij legt hem uit waarom zij treurig is : men heeft haar met een
oude man laten trouwen die aan tafel en in bed haar weerzin opwekt. In strofe
5 richt zij zich tot de ik van strofe 1, die zij aanspreekt als « lieve ghespele ».
Daarmee zou het lied kunnen besluiten, maar er volgt nog een strofe, waarin
opnieuw het meisje aan het woord is. Een grapje met de chronologie, typerend
voor de poetische techniek van het middeleeuwse lied : zonder dat expliciet is
aangeduid dat er tussen de voorlaatste en de laatste strofe tijd verstreken is
( een externe verteller zou dat hebben kunnen doen door een formule als
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« later sprak zij >> in te lassen), blijken wij het meisje hier op een later tijdstip
te horen. De oude man is gestorven; ze deelt nu haar leven met een jonge
man, maar die slaat haar - zodat ze met weemoed terugdenkt aan de oude.
Het wordt aan de lezer overgelaten om de vraag te stellen (en voor zichzelf
te beantwoorden) of die jonge man misschien de ik van str.1 kan zijn ... De
tekst laat dit wijselijk in het midden.
Ook lied 72 heeft een « perifere » verteller. Deze verhaalt hoe hij in Andernach twee vriendinnen uit wandelen zag gaan. In de verzen 1: 5 - 6: 4 geeft
hij het door hem afgeluisterde gesprek tussen deze meisjes weer. Dan treedt hij,
letterlijk en figuurlijk, zelf weer te voorschijn en deelt mee dat het ene meisje
begon te lachen toen zij hem zag. Hij heeft haar toen « minnelijck >> gegroet;
nil besluit hij zijn lied met de wens dat hij haar in de hemel moge weerzien.
Het is boeiend dit lied te vergelijken met de nummers 39 en 76, die naar
inhoud sterk verwant zijn, maar structureel tot een ander type (E) behoren.
Ook 39 en 76 zijn « gespeelkensliederen », evenals 72 bestaan zij voor een
groot deel uit de weergave van een gesprek over de lief de tussen twee (in 39
drie) vriendinnen. Maar hier is de verteller een figuur die achter de schermen
blijft, of liever: die als de man met het orgeltje in de Dreigroschenoper van
Brecht, het fictionele gebeuren inleidt en van commentaar voorziet, zonder
eraan deel te nemen. Daarmee hebben wij de scheidslijn tussen type D en
type E overschreden.
Type E. Het ligt voor de hand een bespreking van dit type te beginnen met
enkele opmerkingen over de externe verteller. Al speelt hij geen rol in de
fictionele situatie, men zou hem toch als de belangrijkste figuur in liederen van
dit type kunnen aanduiden. Hij is het die tijd en plaats van de handeling
bekend maakt, die de overgangen tussen de scenes tot stand brengt, en die
binnen de scenes de personen aankondigt en hun handelingen en emoties beschrijft. Hij neemt een soevereine positie in ten opzichte van de personen in
de fictionele situatie - men zou bijna vergeten dat ook hij niet meer is dan
een creatuur van zijn maker, de dichter.
Hieraan moet echter onmiddellijk worden toegevoegd dat men zich nauwelijks
een figuur kan voorstellen die zich meer op de achtergrond houdt, die zichzelf meer effaceert, dan juist de externe verteller in de liederen van type E.
Wij hebben hier te doen met een kenmerk van het middeleeuwse lied : als er
een externe verteller is, dan manifesteert deze zich zo weinig mogelijk. Men
kan hetzelfde ook anders formuleren: in middeleeuwse verhalende liederen
treedt in het algemeen slechts dan een verteller op als tijd, ruimte en verloop
van het fictionele gebeuren niet kunnen worden afgeleid uit de woorden van
de personen die aan dit fictionele gebeuren deelhebben.
Het volgende citaat illustreert hoe in een lied van type E een fictionele
situatie kan worden opgeroepen zonder tussenkomst van een verteller. Dit is
het begin van nr. 6, in de eerste regel geemendeerd naar de stemopgave van
Souterliedeken 123 (zie hierachter, p.136) :
« Coemt voort, coemt voort sonder verdrach,
Mijn liefste boel verborghen.
Ic segge vry: ten is noch gheen dach,
Ten is noch gheenen morghen.
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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. »
Als de dichter zich van een waarneembare externe verteller had bediend, dan
had deze tijd en plaats van handeling kunnen aangeven door mee te delen
dat het nacht was, dat een minnares haar geliefde, die zich in de buurt van
haar huis schuilhield, uitnodigde bij haar binnen te komen, en eventueel ook
dat er van de wachter geen gevaar voor verraad te duchten viel. In plaats
daarvan heeft hij deze gegevens verwerkt in de woorden die de vrouw in de
geciteerde verzen haar minnaar toeroept. Het lied is daardoor ontegenzeggelijk poetisch veel effectiever, omdat wij in plaats van een koele verteller een
geemotioneerde minnares horen. De verteller houdt zich in dit lied afzijdig
tot zijn tussenkomst noodzakelijk is om een tijdverspringing (een « wisseling
van scene >>) aan te geven. Na de zojuist geciteerde strofen valt hij in met:
« Si leyde hem op haer borstkens ront, daer op so ghinck hi ligghen rusten »
– waaruit de toehoorder/lezer kan afleiden dat de minnaar aan de uitnodiging
van zijn geliefde gevolg heeft gegeven en zich nu bij haar bevindt.
De terughoudendheid die de externe verteller in vele liederen van type E in
acht neemt, betekent dikwijls een uitdaging aan het adres van de toehoorder/
lezer. Deze dient voortdurend verdacht te zijn op de mogelijkheid dat er tussen twee strofen van een lied een tijdsverloop moet worden aangenomen
waarin zich een gedeelte van het fictionele gebeuren heeft of gespeeld, zonder
dat hij daaromtrent andere inlichtingen verkrijgt dan via de interpretatie van
de reacties van de personen op de « verzwegen >> gebeurtenissen. Met name
in de balladen doet de verteltrant soms denken aan een film waarvan gedeelten
zijn uitgewist. Nog lastiger wordt de interpretatie als de verteller ook verzuimt
de sprekende personen aan te kondigen. Er zijn talrijke strofen in de hier
uitgegeven liederen waarbij wij slechts kunnen gissen door wie van de personen in de fictionele situatie zij moeten worden uitgesproken. De hierv66r geciteerde eerste strofe van nr. 34 is daarvan een goed voorbeeld.
Er zijn twee plaatsen in een personaal 1 8 verteld verhaal die, uit kracht van
een oeroude litteraire traditie, de verteller gelegenheid bieden zich als persoon
(in plaats van als anonieme « vertelinstantie ») te manifesteren: de proloog
en de epiloog. In de « Antwerpse >> liederen is het niet anders. Aangezien de
rol van de externe verteller, evenals die van de personen die in de fictionele
situatie aan het woord komen, bij de uitvoering van een lied wordt gespeeld
door de zanger, kan het geen verbazing wekken dat de verteller zich in prologen en epilogen steeds als zanger voordoet. Zowel bij de (zeldzame) prologen
als bij de (veel talrijkere) epilogen hebben wij kennelijk te doen met poetische
formules waaruit weinig of niets valt of te leiden omtrent de mensen die deze
liederen hebben gezongen. Men zou kunnen zeggen dat de verteller bier gestalte krijgt als een stereotiepe, half-fictionele figuur: de liedjeszanger.
De liederen 10, 76, 77 en 86 hebben een proloogstrofe. De zanger richt zich
tot zijn publiek met de vraag wie « een goet nieu liet » (nr. 76 en nr. 86) wil
horen, en kondigt zijn onderwerp aan. Dat is, met kleine variaties in nr.10 en
nr. 77, alles. Anders ligt de zaak echter bij de epilogen, omdat de zanger daar
meestal, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, geen aandacht vraagt
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voor zichzelf, maar voor iemand anders : voor de man << die dit liedeken
eerstwerf sanck >>. Deze voorganger wordt nu eens een vroom lantsknecht >>
genoemd, dan weer « een ruyter fijn », « een ruyters gheselle >>, of « een ruyter
al vander banck », waaraan vaak worth toegevoegd dat hij het in de lief de
zwaar te verduren had, en (daarom) graag een stevig glas dronk. De functie
van deze stereotiepe epiloogstrofe, die overigens ook bij liederen van andere
typen voorkomt, is waarschijnlijk in hoofdzaak het oproepen van een bepaalde
sfeer. Met de zestiende-eeuwse ruyters en lantsknechten is het als met de
negentiende- en twintigste-eeuwse cowboys. De alledaagse werkelijkheid van
huursoldaten enerzijds en paardeknechten anderzijds is grotendeels verdrongen
door een heroiserende verbeelding die van de ruyter een vrijbuiter en een
bohemien heeft gemaakt, en van de cowboy de held van het Wilde Westen.
Het ruiterleven met zijn splendeurs et miseres », met zijn vrijgevochten
moraal, met zijn zwerftochten langs 's Heren wegen (in iedere stad een ander
liefje), heeft op de zestiende-eeuwse burgers een grote aantrekkingskracht
uitgeoefend. De idealisering van het ruiterleven ging – zoals steeds in zulke
gevallen – gepaard met een identificatieproces. Natuurlijk was dit niet meer
dan een spel. De zangers van het Antwerps Liedboek speelden ruitertje »,
zoals de Bourgondische aristocraten van hun tijd nog steeds « riddertje »
speelden.
Tegen deze achtergrond moeten de epiloogstrofen worden beschouwd als een
middel om het lied als authentiek >> voor te stellen. De mededeling dat het
voor het eerst gezongen of gedicht was door een ruyter of een lantsknecht gaf
het lied een patina van « echtheid » – dit lied >>, verzekert de zanger met
andere woorden, « is Been schrijftafelprodukt, het stamt niet van een rijmelende pennelikker, maar van een echte avonturier, een ruyter >>. Men kan zich
door deze illusie laten bekoren zonder zich erdoor te laten verschalken. Dat
de echte ruyters – ruw, ongeletterd paardevolk – liederen van deze soort zouden
hebben gedicht, is uiterst onwaarschijnlijk, laat staan dat zij er ook de melodieen bij zouden hebben gecomponeerd. De << ruytersche » herkomst van de
liederen met een epiloogstrofe zal in verreweg de meeste gevallen een fictie
zijn – een fictie overigens waardoor in het verleden heel wat litteratuurhistorici zich bij de neus hebben laten nemen.
Van de 32 liederen van type E hebben wij er veertien als << ballade » aangeduid, negen als dagelied >>, vijf als ruiterlied >>, twee als historielied » en
twee als gespeelkenslied ». De laatste twee soorten zijn hiervexir al ter sprake
gekomen, maar van de eerste drie moet hier een korte karakteristiek worden
gegeven.
Van deze drie is de ballade het moeilijkst te definieren, al is het geven van
een bruikbare definitie gemakkelijker geworden nu wij als een van de belangrijkste kenmerken het optreden van een externe verteller (met de zojuist beschreven eigenschappen) kunnen noemen. Allereerst moet worden gewaarschuwd voor een misverstand : het gaat hier om balladen in de zin waarin de
onderzoekers van volksliederen de term plegen te gebruiken; de rederijkers
verstonden er een geheel andere liedvorm onder, evenals de moderne musicologen. Ziehier een poging tot definitie: een ballade is een lied van type E,
waarvan de handeling uit een reeks gebeurtenissen met dikwijls treurige (soms
tragische) of loop bestaat, en wordt weergegeven in discontinue (door tijdsverloop gescheiden) scenes.
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Zoals dikwijls bij definities van litteraire genres het geval is, dragen ook bier
bijkomstige, niet bij alle leden van de soort aanwezige eigenschappen meer
bij tot de onmiddellijke herkenbaarheid dan algemeen-geldige kenmerken. Bij
de ballade zijn deze secundaire eigenaardigheden vooral van syntactisch-stilistische aard. Strofe 23 van nr. 23 toont een ridder die bij de kerk komt waar
de dodenvigilie wordt gezongen voor zijn (naar hij meent) gestorven geliefde.
Dit wordt als volgt uitgedrukt:
Doen hi op dat kerchof quam,
Hi hoorde die papen singhen.
Hi hoorde wel aen der papen sanck
Dat si vigelie songhen.
Vrijwel alles wat met de stijl van deze strofe samenhangt, is als typisch balladesk te beschouwen : de temporele bijzin die voorafgaat, het ontbreken van de
inversie die men zou verwachten (Hi hoorde in plaats van Hoorde hi), de aansluiting van de tweede hoofdzin op de eerste, niet door een voegwoord maar
door een herhaling van het gezegde (een syntactische narrensprong: een stap
terug en twee stappen vooruit) , het gebruik van woorden van dezelfde stam
(singhen, sanck, songhen) . . . De dichter heeft deze stijlvormen niet verzonnen,
zij behoorden tot de voorraad poetische gegevens waaruit hij, evenals zijn
kunstbroeders, kon putten. Wel van hem is de wijze waarop hij er gebruik
van heeft gemaakt om het progressieve effect te bereiken dat hij beoogd moet
hebben: laten zien hoe de ridder bij het naderen steeds duidelijker beseft wat
hem te wachten staat. In het tweede vers van de strofe hoort hij liturgisch
gezang, in het laatste verstat hij, bij wijze van spreken, de woorden van het
De profundis. Men zou – maar daarmee is weinig gezegd – de stij1 van de
ballade als implicerend kunnen typeren; de kunst van de dichter bestaat erin,
met een minimum aan woorden een maximaal effect te bereiken.
Nauw verwant, naar structuur en verteltrant, zijn de dageliederen in het
Antwerps Liedboek; men zou ze zelfs als een subcategorie van de ballade
kunnen beschouwen, al zijn hun adelbrieven veel ouder dan die van de
ballade. Het overeenkomstige element in alle dageliederen is een situatie, een
thema. Men kan het niet beter formuleren dan is gedaan in de ondertitel van
een recente studie over het genre (dat in vrijwel alle litteraturen ter wereld
voorkomt23 ) : « the theme of lovers' meetings and partings at dawn >>. Twee
gelieven brengen de nacht met elkaar door; als de wachter het aanbreken
van de dag aankondigt, moet de minnaar vertrekken. Dat is, op zijn allerkortst,
het verloop van de handeling, waarvan nu eens dit, dan weer dat gedeelte in
scene wordt gebracht. In nr. 6 (hiervO6r geciteerd) horen wij een meisje
's avonds haar minnaar tot zich roepen, in nr. 9 zien wij een ander meisje
haar minnaar nakijken die op zijn vale ros wegrijdt terwijl de dag door de
wolken heendringt; de minnaar in nr. 33 poogt de wachter om te kopen, die
in nr. 35 zingt een ontroerend meilied voor het venster van zijn geliefde, enzovoort: het genre lijkt een kristal waarvan in ieder lied een andere combinatie
van facetten wordt belicht.
In de liefdesklachten van type A ontmoeten wij steeds ongenaakbare, onbereikbare geliefden en hunkerende, ongetrooste minnaars. In de dageliederen
daarentegen geldt het si conden bi malcander niet comers nergens: de beker
van de min wordt ad fundum geledigd, slechts als de dag aanbreekt moeten
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de gelieven scheiden Tot op een ander tijt (nr. 35, 5: 6). Hoe is deze intrigerende tegenstelling te verklaren? Het perspectief van de verteller heeft er
zeker iets mee te maken: de ik van een liefdesklacht zingt over zijn eigen
liefde of richt zich tot zijn geliefde; de verteller in een dagelied verhaalt (in
de verleden tijd) over de liefde van anderen. Hij is geen partij, hij vertelt
maar een verhaal. Het volgende citaat bewijst hoezeer de inhoud daarvan op
verbeelding berust. In lied 9 (3: 3) moet de minnaar overhaast de kamer van
zijn geliefde verlaten. Zij helpt hem te vertrekken: « Hebdy den schilt, ick
hebbe die speer ». Zou in de realiteit ooit een minnaar met een vier meter
lange speer bij zijn geliefde naar binnen zijn geklauterd?
Maar deze verklaring bevat niet de hele waarheid. Vermoedelijk zijn de ongenaakbare dames uit de liefdesklachten veel minder naar het leven getekend
dan de vurige minnaressen uit de dageliederen. Wij weten immers dat het in
zedelijk opzicht volkomen « aanvaard » was dat een meisje 's nachts een vrijer
in haar kamer ontving en sexueel contact met hem had. De conventie schreef
alleen voor dat hij voor het aanbreken van de dag weg moest wezen. Dit oude
gebruik, dat eens in een groot deel van Europa in zwang is geweest en waarvan thans nog gelsoleerde relicten te vinden zijn (het kilten in Zwitserland,
het fernsterin in Oostenrijk en Beieren, het queesten en venstervrijen in sommige streken van Nederland), was de realiteit waarvan het dagelied de poetische afspiegeling vormt24.
Omdat de meiliederen in een nauw verwant volksgebruik wortelen, moge er
hier een terloopse opmerking aan worden gewijd. In de meimaand placht een
vrijer het meisje van zijn keuze een mei aan te bieden, een bloeiende tak die
hij haar aanreikte, of in de vroege ochtend aan haar venster bevestigde of
voor haar venster plantte. Dat was een symbolische liefdesverklaring, die soms
vergezeld ging van een verzoek om bij haar binnengelaten te worden, soms
van een uitnodiging om mee te gaan naar buiten, om in de ontluikende natuur
het spel van de liefde te spelen. Niet alleen trokken minnende paartjes of
groepen vrijers naar buiten om zich in de natuur te vermeyen, de natuur
werd ook de stad of het dorp binnengebracht. Een boom werd uit het bos
gehaald, versierd en in optocht naar het plein gedragen om als meiboom het
middelpunt van de rondedans te vormen. Nu is het opvallend dat geen van
de meiliederen in onze bundel tot type E behoort: 13 en 62 zijn zuivere
representanten van type A, 36 kan beschouwd worden als een grensgeval
tussen type A en het hierna te bespreken type F, 64 is een samenspraak (type
C). Moet men aannemen dat de « dageliedsituatie >> meer verhaalstof hood,
meer handeling vertoonde, dan de situatie van het meilied, zodat de inschakeling van een externe verteller meer voor de hand lag?
Tenslotte de ruiterliederen, waarvan er als gezegd vijf tot type E behoren. De
grens tussen ruiterlied en ballade valt evenmin scherp te trekken als die tussen
dagelied en ballade. Meer dan een situatie (zoals in de dageliederen) is in
de ruiterliederen een stereotiepe figuur, de figuur van de ruyter, het overeenkomstige element. Wij ontmoeten de ruyter in deze liederen als een man van
amoureuze avontuurtjes, met trekken van Don Juan en van Don Quichotte –
maar zonder de grandeur van die beiden. In de liederen 16, 29 en 38 speelt
hij de rol van een verleider die het hart van een meisje breekt; in 49 –
corrupt overgeleverd en daardoor moeilijk te interpreteren – schiet hij als
minnaar te kort ( door zijn kans te verslapen?) ; in 87 – even corrupt en even
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moeilijk – besluit hij in arren moede om maar weer bij de soldaten te gaan
als hij zijn geliefde niet kan overhalen haar klooster te verlaten : << So wie zijn
boel niet hebben en mach, Die moetse varen laten! ».
Twee ruiterliederen behoren niet tot type E: nr. 30 (E/A) bestaat voor het
grootste deel uit een liefdesklacht (of een parodie daarop) van een ruyterken
dat de kous op de kop heeft gekregen; in nr. 78 (type A) zet een sluymer
(« slemper >>) die wel een ruyter zal zijn, zijn luchthartige levensfilosofie uiteen.
Type F. HiervO6r, op p. XVI, is de stelling geponeerd dat vrijwel elk lied een
werkelijkheid oproept die zich in tijd en ruimte elders bevindt dan air waar
de zanger en de toehoorders zich ophouden. Als uitzondering op deze regel
zijn liederen genoemd waarvan de tekst neerkomt op een aansporing aan de
toehoorders, of waarin de zanger, in de wij-vorm, namens de toehoorders
spreekt. De situatie die in liederen van dit laatste type wordt beschreven, ligt
niet in een ver of nabij verleden, zoals bij type E, maar in het << nu »; de verteller bedient zich dan ook van werkwoordsvormen van de tegenwoordige, in
plaats van de verleden tijd. De beschreven situatie worth als << werkelijk >>, als
<< actueel >> voorgesteld, de uitspraken van de zanger over deze situatie hebben
de pretentie << waar >> te zijn. De relatie tussen type E en type F is vergelijkbaar
met die tussen een historische roman en een politieke satire; in beide bedient
de auteur zich van fictionele middelen, in de historische roman met het doel
om een historische werkelijkheid te evoceren, in de politieke satire om een
<< actuele » werkelijkheid vanuit een bepaalde gezichtshoek te belichten.
Onder de 87 liederen zijn er slechts twee die tot type F kunnen worden
gerekend. Het lied < Vanden boonkens > (nr. 26), dat wij als << spotlied »
hebben aangeduid, is een satire op de zotheid van het mensdom. De dichter
heeft een gegeven uit het volksgeloof als verbindend element gebruikt in een
Breugheliaanse schildering van dwazen en verdwaasden. Wie de geur van
bloeiende bonen opsnuift, raakt daardoor (zoals wij nu nog zeggen) << in de
bonen >>. En dan ziet men ze dansen op de kermis der ijdelheid: de meisjes
van lichte zeden, de praalhanzen, de oude hoertjes, de trouwlustige grijsaards,
de wufte besjes, de wereldse geestelijken . . . De tweede representant van type
F, < Vanden landtman > (nr. 84) is te beschouwen als een tegenhanger van
het zojuist genoemde lied < Vanden boonkens > . Het is geen satire, maar een
loflied. De zanger nodigt zijn toehoorders uit de boer met eerbied te bejegenen.
De mollen doorwroeten zijn land, het vee vreet zijn planten kaal, de vrijers
liggen zijn koren plat, hij wordt geplukt en afgezet en beduveld door iedereen
– maar iedereen moet van zijn produkten leven. Christus, die na Zijn verrijzenis als een << landtman >> op aarde terugkeerde, moge hem bijstaan!
Dat zowel de zotten uit nr. 26 als de boer uit nr. 84 stereotiepe, als men wil
fictionele figuren zijn, behoeft nauwelijks betoog. Maar dit betekent niet dat
de dichter (en de zanger door wiens mond de dichter spreekt) met deze verbeelde gestalten geen reele personen, of althans in de realiteit bestaande
mensentypen op het oog had. De liederen van type F hebben een tendens,
men zou ze als << geengageerde litteratuur >> kunnen beschouwen. In dit opzicht
wijken ze of van alle andere in onze collectie.
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Hiermee is de kring gesloten. Gebleken is dat de 87 liederen op grond van hun
structuur in zes typen kunnen worden ingedeeld. De nieuwe indeling in
typen doorkruist de vage grenzen van de traditionele genre-aanduidingen
slechts in spaarzame gevallen. Meer dan dat : de litterair-theoretische overwegingen die aan de indeling in zes typen ten grondslag liggen, maken het niet
zelden mogelijk, de grenzen tussen de « oude » categorieen scherper te trekken.
Overigens zal het voor ieder die zich in deze moeilijke materie verdiept, duidelijk zijn dat hierboven niet meer dan een ruwe schets op het papier is gebracht, die op allerlei plaatsen nader zal moeten worden uitgewerkt. Een
gefundeerde ordening van de liederen in typen en soorten is een voorwaarde
tot elke wetenschappelijke bestudering van het hoogst belangrijke corpus
laat-middeleeuwse liederen dat in het Antwerps Liedboek tot ons is gekomen.
Een voorwaarde, maar tegelijk slechts het allereerste begin van een langdurig
en moeizaam onderzoek. Het beeld van de caleidoscoop dat hierboven is gebruikt om een aantal stereotiepe elementen en structuurprincipes te verduidelijken, verliest zijn toepasselijkheid zodra men oog krijgt voor de individualiteit van elke tekst. Dan zou men over een microscoop willen beschikken om,
turend nu eens naar dit, dan weer naar dat lied, precies te zien wat er zich
in deze microcosmos afspeelt.

De lotgevallen van het Antwerps Liedboek
Terug naar Jan Roulans die in 1544 het Antwerps Liedboek drukte en in
zijn winkel onder Onser lieuer vrouwen toren >> te koop aanbood. Of zijn
klanten lang plezier van hun aankoop hebben gehad, mag worden betwijfeld.
Twee jaar na de verschijning van de ons bekende druk kan dat ten hoogste
nog een clandestien plezier zijn geweest. Op 30 juni 1546 werd uit naam van
keizer Karel V te Brussel een plakkaat uitgevaardigd dat vergezeld ging van
een index van verboden boeken, samengesteld door de « Deken ende Faculteyt
der heligher Theologien in de Universiteyt van Leuven ». Onder de « Duutsche
boucken » waarvan « tghebruuck ende tlesen » verboden werden, stond genoemd « Eenen schoonen liedekens-bouck, in den welcken ghy vinden zuldt
veelderande liedekens, aude ende nieuwe
een aanduiding waarmee naar
alle waarschijnlijkheid het Antwerps Liedboek is bedoeld. Het verbod werd
herhaald in 1550 en in 1558.
Toen Jan Roulans, veroordeeld wegens het verkopen van verboden boeken,
verbannen uit Antwerpen en weer gearresteerd, kort na 1570 in de gevangenis
stierf26, zullen er van het boekje dat hij een kwart eeuw terug had gedrukt
niet veel exemplaren meer bestaan hebben. Een flink deel van de oplage ( die
overigens niet groter zal zijn geweest dan enkele honderden exemplaren) moet
zijn vernietigd, uit voorzorg of na een confiscatie; een ander deel, verstopt,
alleen te voorschijn gehaald als de kust veilig was, moet door jarenlang gebruik
zijn versleten en tenslotte uiteengevallen. En er zullen in de loop der tij den
ook heel wat -2xemplaren zijn weggegooid als waardeloos bedrukt papier.
Of is deze voorstelling van zaken al te somber? Vast staat dat een aantal
liederen waarvan de oudste redactie in het Antwerps Liedboek voorkomt, in
de late zestiende en de vroege zeventiende eeuw nog volop bekend was.
Dat blijkt niet alleen uit Noordnederlandse liedboeken, zoals het Haerlems
>> 25 ,
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Oudt Liedt-boeck27 (eerste druk tussen 1643 en 1658 28 ) en 't Dubbelt verbetert Amsterdamse Liedboeck 29 (tussen 1643 en 1671) die jongere versies
van sommige « Antwerpse » liederen bevatten (in het eerste aangeduid als
« oude begeerde liedekens, onder welcke sommighe beter gherijmt zijn
ende cierlijcker Voysen hebben als veele nieuwe 30 ) , maar ook uit het feit
dat zeventiende-eeuwse dichters als Bredero, Hooft en Coster zich meer dan
eens op een « oudt liedeken » hebben geinspireerd dat wij uit het Antwerps
Liedboek kennen. Maar daarmee is uiteraard niet bewezen dat de druk van
1544, of een of meer (hypothetische) latere herdrukken, in de zeventiende
eeuw bekend zijn geweest. Zodra het om volksliederen gaat, kruipt het bloed
immers waar het niet gaan kan. Het overleveringsproces speelt zich voor een
klein deel schriftelijk af (via gedrukte liedboeken en pamfletten) en voor een
veel groter deel mondeling. Slechts een uiterst tijdrovend onderzoek, waarbij
van lied tot lied alle achterhaalbare versies en redacties op tafel moeten komen,
zal – misschien – kunnen uitmaken in hoeverre het beeld van de varianten
in de jongere bundels verenigbaar is met de hypothese van een continue
schriftelijke traditie.
Hoe dit ook zij, slechts een exemplaar van het Antwerps Liedboek heeft een
goed heenkomen gevonden. Dat is te danken aan de vorstelijke verzamelaar
Hertog August de Jongere van Brunswijk-Liineberg (1579-1666), die de bibliotheek van zijn slot te Wolfenbiittel in de jaren 1643-1666 « Deo et posteritati »
heeft uitgebouwd tot een van de grootste van het zeventiende-eeuwse Europa m .
Om dat Joel te bereiken beschikte hij in de voornaamste steden waar boeken
gedrukt of verkocht werden over agenten die alles wat binnen de mime belangstellingssfeer van de hertog viel, voor hem aankochten. Karrevrachten
boeken arriveerden maandelijks te Wolfenbiittel; de hertog-zelf (later een
secretaris) registreerde elke aanwinst in een van een zestal reusachtige folianten die, opgesteld in een door hem uitgevonden boekenrad, als een systematische catalogus konden worden geraadpleegd. Onder de tienduizenden boeken
en handschriften die op de onafzienbare en onoverzichtelijke bladzijden van
de « Thicherradkatalog » staan gecatalogiseerd, is het nog niet gelukt de vermelding van het Antwerps Liedboek terug te vinden. Wel valt uit het type
van de signatuur « 236.5 Poetica » af te leiden dat het tussen 1627 en 1666
in het bezit van Hertog August moet zijn gekomen 32 . Hoewel zijn interesse,
ook in Nederlandse litteratuur, wijdvertakt genoemd mag worden, is het
allerminst zeker dat hij het boekje met zijn frivole inhoud om zijns zelfs wine
heeft gekocht. Misschien is het wel een toegift geweest bij een belangrijker
schijnende aankoop.
Omstreeks 1700 werd onder leiding van Leibniz, een van de illustere bibliothecarissen van de Wolfenbiittelse bibliotheek, een alfabetische catalogus aangelegd op grond van het titelbestand in de « Biicherradkatalog ». In het
negende deel daarvan (p. 00118, kolom a) is het Antwerps Liedboek beschreven als « Ein sch6On Liedekens-bouck. Antw. 1544 ». Of de dichter Lessing, die
in de jaren 1770-1781 het ambt van bibliothecaris heeft vervuld, het boekje
ooit van de plank heeft gehaald, is onbekend (maar niet waarschijnlijk). Een
van zijn opvolgers heeft op de binnenzijde van de slappe perkamentband een
vreemde signatuur aangebracht: « Litt. Angl. », gevolgd door een onleesbaar
cijfer. Hield men de taal van het Liedboek voor Engels? Belangstelling voor
de inhoud mag in de achttiende eeuw niet worden verwacht; het onaanzien>>
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lijke uiterlijk van het boekje heeft het vermoedelijk behoed voor ontvoering
naar Parijs als deel van de krijgsbuit der Napoleontische legers. De Wolfenbiittelse bibliotheek, waarvan de ingang in 1829 zo door gras overwoekerd
das << daB man glauben solite, seit des Bibliothekars Lessings Zeiten sei kein
Mensch mehr hineingegangen
is een veilige bewaarplaats geweest, waar
het Antwerps Liedboek, met duizenden andere middeleeuwse handschriften
en drukken, betere tijden heeft kunnen afwachten.
>> 33 ,

Geschiedenis van het onderzoek
Die betere tijden braken aan toen de Romantiek de Middeleeuwen ontdekte.
Middeleeuwse bouwwerken die sinds mensenheugenis met minachting als
overblijfselen uit een barbaarse voortijd waren beschouwd, leken omstraald
met een geheimzinnige glans. Het leven van de bewoners van die kastelen,
van de bouwers van die kathedralen, moest anders zijn geweest dan het leven
dat men kende: natuurlijker, << echter >>, herdischer. Iets van de frisheid en de
naleveteit van de Middeleeuwen was nog bewaard op het platteland, in de
sprookjes en de liederen van het ongeletterde yolk. De romantische dichters
schreven liedjes in de volkstoon en imiteerden in hun romances de middeleeuwse balladen. De geleerden stroopten de bibliotheken af, die hun schatten
aan handschrif ten en oude drukken een voor een prijsgaven.
Voor de Duitse geleerden die vroeg in de negentiende eeuw de middeleeuwse
litteratuur ontdekten, leek een wereld open te gaan. Natuurlijk beschouwden
zij hun ontdekkingen in het licht van hun eigen tijd, dat gekleurd was door
hun romantische kunstopvattingen, en soms ook door hun politieke en maatschappelijke overtuigingen. Dat neemt niet weg dat zij zich met voorbeeldige
toewijding hebben ingezet om de buit van hun speurtochten streng-wetenschappelijk te bewerken en in talloze publikaties toegankelijk te maken. Zij
hebben daarmee een fundament gelegd waarop nog steeds te bouwen valt.
Voor mannen als Grater in Stuttgart, de gebroeders Grimm in Kassel en
Hoffmann von Fallersleben in Breslau was de Middelnederlandse letterkunde
niet minder boeiend dan de Middelhoog- en Nederduitse, in een tijd men het
in Nederland en Vlaanderen nog bon ton was er de schouders over op te
halen.
Heinrich Hoffmann von Fallersleben heeft het Antwerps Liedboek ontdekt.
Hij deed mededeling van zijn vondst in de voorrede van zijn eerste boek, de
in 1821 verschenen Bruchstiicke room Otfried 34 . De toen 23-jarige student
kreeg echter van de Brunswijkse autoriteiten geen toestemming het liedboek
uit te geven. Het unieke exemplaar werd voor dat Joel toevertrouwd aan de
Berlijnse volksliederenverzamelaar Karl von Meusebach, die het twintig jaar
in bruikleen heeft gehouden, en in die tijd waarschijnlijk niet verder is gekomen dan tot het maken van een afschrift. Het moet voor Hoffmann, die in
Meusebach's huis dikwijls te gast was, een hard gelag zijn geweest dat zijn
beminnelijke gastheer hem resoluut op een of stand hield als hij het liedboek,
zijn ontdekking, wilde bestuderen. Meusebach hield de bundel voor een Duits
liedboek; hij wilde de teksten opnemen in een grote uitgave van alle Duitse
volksliederen, waaraan hij werkte (en die nooit verschenen is). Alles wat hij
Hoffmann wilde toestaan was dat deze << unter seinen Augen >> enkele liederen
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mocht afschrijven die hij, Meusebach, voor Nederlands hield 35 . Hoffmann
publiceerde ze in 1833 in het tweede deel van zijn Horae Belgicae 36 . Tien
jaar later (Meusebach had zich inmiddels uit het openbare leven teruggetrokken) was de Wolfenbiittelse bibliotheek toeschietelijker: Hoffmann mocht het
exemplaar bestuderen, Uhland kon in zijn Alte hoch- and niederdeutsche
Volkslieder van 1844-'45 37 een aantal teksten uit het liedboek opnemen. Deze
eerste oogst vond weldra zijn weg naar Nederlandstalige uitgaven, met name
naar de door Jan Frans Willems begonnen en door F. A. Snellaert voltooide
verzameling Dude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodiin van
1848 38.
In 1855 bracht het elfde deel van Hoffmann's Horae Belgicae eindelijk een
volledige editie van het Antwerps Liedboek 39, een uitgave die thans, meer
dan een eeuw later, nog steeds onontbeerlijk is. Het mag opmerkelijk heten
dat Hoffmann niet voor de in zijn tijd sterke verleiding is bezweken, de vaak
corrupte teksten te fatsoeneren of door editoriale ingrepen aan te passen aan
de smaak van zijn publiek. Zijn uitgave is vrijwel diplomatisch zelfs van het
aanbrengen van een moderne interpunctie heeft hij zich onthouden – en voldoet aan redelijke eisen van nauwkeurigheid 40 . De tegenkant van deze scrupuleuze weergave van de bron was, onvermij delijk, een weinig aantrekkelijke
presentatie van de teksten : het repertoire van de zestiende-eeuwse zanger
wordt in Hoffmann's editie aangeboden in de gedaante van studiemateriaal
voor de filoloog. Woordverklaring of andere toelichtingen gaf hij niet; in zijn
korte inleiding beperkte hij zich tot een opsomming van eerder of in andere
versies gepubliceerde liederen, tot enkele wetenswaardigheden over de censuur,
en tot een lijst van verbeterde drukfouten.
Het is niet onmogelijk dat Hoffmann zijn diplomatische editie van 1855
bedoeld heeft als een voorlopige bronnenpublikatie. Een jaar daarna had hij
alweer een boek over Nederlandse volksliederen klaar, de in 1856 verschenen,
geheel herziene tweede druk van Horae Belgicae 1141 . Wat men in
Horae Belgicae XI mist, vindt men in de tweede druk van Horae Belgicae II
(en omgekeerd). Een groot aantal teksten uit het Antwerps Liedboek is hier
opnieuw opgenomen, maar nu in een kritische editie (met interpunctie),
voorzien van een inleiding, woordverklaringen en aantekeningen. Na meer dan
een eeuw is er veel in Hoffmann's Niederlandische Volkslieder van 1856 dat
ons als verouderd aandoet; toch zou het moeite kosten een in soort vergelijkbaar werk te noemen dat kwalitatief op een lijn kan worden gesteld met deze
meesterlijke bloemlezing.
Hoffmann's beide edities zijn het magazijn geworden waaruit, direct of indirect, vrijwel alle verzamelingen van en bloemlezingen uit de Middelnederlandse
lyriek met teksten uit het Antwerps Liedboek zijn bevoorraad. De grote uitgaven van Duitse volksliederen, BOhme's Altdeutsches Liederbuch 42 van 1877
en de driedelige Deutscher Liederhort 43 van Erk en &gime (1893-1894) bevatten tientallen teksten uit en honderden verwijzingen naar het Antwerps
Liedboek, steeds geciteerd naar de edities van Hoffmann. Naar het model
van deze werken bracht Fl. van Duyse zijn verzamelwerk Het oude Nederlandsche lied" (1903-1908) tot stand, waarin meer dan de helft van de teksten
uit het liedboek, met hun door Van Duyse gereconstrueerde meIodieen, opnieuw
werd uitgegeven. Mevrouw Wagenaar karakteriseert hierachter (p. XLIX)
Van Duyse's musicologische arbeid als pionierswerk; hetzelfde kan worden
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gezegd van zijn bemoeienis met de teksten. Een schat aan gegevens over
parallelteksten in andere bronnen, een benij denswaardige intuitie, maar aan
de andere kant: een weinig zorgvuldige editietechniek en een ronduit luchthartig emendatiebeleid.
Inmiddels was ook het onderzoek van de liederen op gang gekomen. Kalff's
magistrale dissertatie over Het lied in de Middeleeuwen 45 (1883) maakte het
niet alleen mogelijk een zekere classificatie naar genre aan te brengen in de
veelsoortige inhoud van het liedboek, maar bood ook een grondslag voor de
interpretatie van vele teksten. Het werk van C. C. van de Graft over de Middelnederlandse historieliederen is hiervO6r al genoemd, evenals dat van Johannes
Koepp, die in zijn boek ook een vijftigtal liederen uit de bundel behandelde
en uitgaf. Enklaar's studies over de laat-middeleeuwse onmaatschappelijken
boden aanknopingspunten voor de interpretatie van een aantal liederen uit
het liedboek waarvan de handeling zich aan de zelfkant van de maatschappij
voltrekt46 . Toch is er slechts een groep liederen waarvan men zeggen kan dat
zij de aandacht hebben gekregen die zij verdienen. Dat zijn de balladen. In de
reeks Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien die door het Deutsches Volksliedarchiv te Freiburg im Breisgau worth uitgegeven, zijn sinds 1935 vijf delen
Balladen verschenen47 . Onder leiding van John Meier, later van diens vroegere
medewerkers en opvolgers, worden hierin aan tekst en melodie van de voornaamste balladen uit de Germaanstalige gebieden van het Europese vasteland
diepgaande studies gewijd. De versies uit het Antwerps Liedboek vormen niet
zelden het uitgangspunt van de bespreking, omdat zij als de oudste of de
beste beschouwd worden. Voor andere genres, met uitzondering wellicht van
de dageliederen, die in Eos door Leonard Forster werden behandeld48, blijft
vrijwel alles nog te doen.
De opname van teksten uit het Antwerps Liedboek in talloze bloemlezingen
had een natuurlijk selectieproces tot gevolg. Sommige liederen, met name weer
enkele balladen, zijn « klassiek >> geworden, andere zijn vrijwel onbekend gebleven. Doordat de belangstelling zich voornamelijk op een klein aantal teksten
richtte, doordat Hoffmann's edities met het verstrijken der jaren kostbare
zeldzaamheden werden, raakte het liedboek-als-bundel, als repertoire van de
« vrolijcken Sanger >> van 1544, op de achtergrond. Aileen een nieuwe, voiledige editie kon daarin verandering brengen49.
Die nieuwe editie verscheen in het oorlogsjaar 1941, bezorgd door W. Gs
Hellinga 50 . Het exemplaar te Wolf enbiittel was onbereikbaar; de editeur was
gedwongen Hoffmann's tekst aan de zijne ten grondslag te leggen, met gebruikmaking van de collatie van Van de Graft. Zijn bedoeling was het Antwerps Liedboek opnieuw tot leven te brengen, en het toegankelijk te maken
voor lezers die zich geen specialisten kunnen noemen. Daartoe heeft hij een
keuze van 96 liederen filologisch bewerkt (wat onder meer neerkwam op het
herstel van corrupte lezingen, modernisering van de spelling en toevoeging
van moderne interpunctie) , en voorzien van een summiere toelichting. Een
enthousiaste inleiding brengt de lezer in contact met de bonte werkelijkheid
waaruit het liedboek voortkomt. De overige 125 liederen – « al te konstrijke
rederijkersverzen, pornografie, bedorven teksten, weinig interessante variaties
van reeds opgenomen liederen, enkele jongere historieliederen die te zeer aan
tijd en plaats gebonden zijn, al te moeilijke liederen die meer commentaar zouXXXII

den vereischen dan de gemiddelde lezer verdraagt 51 zijn achterin het boek,
zonder toelichting, onveranderd herdrukt naar Hoffmann's editie van 1855.
>>
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De editie
Dit brengt ons tot onze eigen uitgave, die van de pers komt vrij kort nadat
er in 1968 een anastatische herdruk van de editie-Hellinga is verschenen52.
Ook wij hebben uit de 221 teksten in het Antwerps Liedboek een keus gemaakt, maar op geheel andere gronden dan onze voorganger. Liet Hellinga
zich bij zijn selectie leiden door filologische, litterair-historische en vooral
esthetische overwegingen, onze maatstaf was van musicologische aard: wij
hebben alleen die liederen uit het Antwer ps Liedboek opgenomen waarvan
melodie kon worden opgespoord. Van de 96 teksten die Hellinga voor filologisch niet-geschoolde lezers heeft bewerkt, vindt men er slechts 38 66k in
onze editie.
Dat de keuze van de teksten werd bepaald door de beschikbaarheid van de
bijbehorende melodieen, lag, bij een uitgave waartoe musicologen het initiatief
hadden genomen en die verschijnt onder het patronaat van de Vereniging
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, voor de hand. Maar het heeft wel geleid tot wat zich, uit letterkundig oogpunt beschouwd, als een ongebruikelijke,
on-traditionele selectie zal voordoen. De speurtocht van de musicologen leverde – gelukkig melodieen op bij een aantal beroemde teksten uit het Antwerps
Liedboek, teksten die in geen bloemlezing uit de Middelnederlandse lyriek
ontbreken. Maar bij andere, niet minder << klassieke >> teksten bleek geen contemporaine melodie te vinden : oude bekenden als < Ic stout op hogen bergen >
(AL LXXXVII ), < Vant Vriesken > (AL XCII), < Van mijn here van Mallegem > (AL CXIII ) en < Van heer Danielken > (AL CLX) ontbreken in onze
uitgave. Dit Bemis wordt ten dele vergoed door de aanwezigheid van een flink
contingent liederen die tengevolge van een ingewikkeld evolutieproces van de
litteraire smaak, onderhevig aan toevallige factoren als de populariteit van
bepaalde edifies en bloemlezingen, onbekend zijn gebleven, en die naar onze
mening een beter lot verdienen.
De twee neerlandici die aan deze uitgave mochten meewerken, maken er
overigens geen geheim van dat zij het met de door hun musicologische collega's
gekozen teksten wel eens zwaar te verduren hebben gehad. De lijst bevatte
heel wat nummers die Hellinga, naar wij veronderstellen zonder veel hartzeer,
in het natuurreservaat van onbewerkte teksten achterin zijn editie had ondergebracht, en waar de bloemlezers, met uitzondering van de stoere Van Duyse
( die het als musicoloog in de eerste plaats om de melodieen te doen was),
met een wij de boog omheen gelopen waren. Doordat de contrafactendichters
zich vaak hebben bediend van wijsjes die z6 bekend waren dat de woorden er
niet meer op aankwamen, konden wij niet ontkomen aan een aantal corruptovergeleverde, stukgezongen teksten. Het ging, plechtig gezegd, om het huwelijk tussen melodieen en teksten: de partners die langdurig gescheiden hadden
geleefd, moesten weer tot elkaar worden gebracht. Wij voelden daar alles
voor, en als Vellekoop ons de melodieen voorzong, bleek dat de bruid in
al die jaren nog niets aan charme had ingeboet. Maar was de bruidegom
nog wel presentabel? << Salonfahig » behoef de hij niet te zijn, maar hij
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zou toch tenminste op begrijpelijke wijze uit zijn woorden moeten kunnen
komen!
In welke vorm moesten de teksten uit het Antwerps Liedboek aan twintigsteeeuwse lezers en zangers worden aangeboden? Aan een kritische editie in de
zin van een reconstructie van elk lied in de vorm die de dichter ervan voor
ogen moet hebben gestaan, viel niet te denken. Dat vele teksten niet zonder
kleerscheuren uit het overleveringsproces te voorschijn zijn gekomen, behoort
tot hun wezenlijkste kenmerken. Het herstel van die schade, aangenomen dat
het uitvoerbaar was geweest, zou in veel gevallen zijn neergekomen op een zo
ingrijpende restauratie, dat het resultaat er als « namaak >> had uitgezien. Om
dezelfde reden hebben wij ons, anders dan Hellinga, onthouden van normalisering of modernisering van de spelling, de editoriale ingrepen die hieronder
worden verantwoord daargelaten. Het was misschien mogelijk geweest, de
grillige spelling van de druk te herleiden tot een consequent orthografisch
systeem. Een « genormaliseerde », « gemoderniseerde >> spelling maakt echter
van zestiende-eeuws geen modern Nederlands; een zekere gewenning aan een
« vreemd » woordbeeld blijft noodzakelijk, al zal dit proces wellicht wat vlotter
verlopen dan bij handhaving van de oorspronkelijke spelling. Wij meenden
dat deze winst niet zou opwegen tegen het verlies aan authenticiteit. Geen
gefatsoeneerde teksten dus, maar zoveel mogelijk recht en slecht: wat er in de
druk staat zoals het er staat. Over emendaties spreken wij hieronder.
Aan onze editie ligt een film van het exemplaar in de Herzog August
Bibliothek ten grondslag 53. In twijfelgevallen werd de transcriptie te Wolf enbutte! gecollationeerd met de druk-zelf.
Bij het editeren van de teksten hebben wij ons stelselmatig de volgende ingrepen op het gebied van de opmaak veroorloofd: de paragraaftekens voor
de titels of opschrif ten van liederen zijn weggelaten; de combinatie initiaal -Ikapitaal waarmee het eerste woord van elk lied begint, is vervangen door
kapitaal + onderkastletter; in plaats van de inspringing die in de druk het
begin van de strofe markeert, is tekstwit gebruikt; verzen die in de druk van
de ene regel op de andere overlopen, kregen in de editie een eigen regel. Van
orthografisch karakter zijn de volgende, eveneens stelmatig aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de druk: de spelling van i en j is aan het moderne
gebruik aangepast, evenals die van u en v; de w die een vocaal representeert,
verschijnt in de editie als uu. In het (willekeurige?) gebruik van kapitalen of
onderkastletters aan het versbegin is geen verandering gebracht; wel zijn nietgekapitaliseerde persoonsnamen, geografische namen 54 en nomina sacra in de
editie van een hoofdletter voorzien. De abbreviaturen – alleen de nasaalstreep,
de r-krul (voor er) en het teken 3 (niet, met, dat) komen voor – zijn zonder
cursivering opgelost; de schaarse twijfelgevallen worden in het commentaar bij
de teksten gesignaleerd.
Veel ingrijpender dan deze formele aanpassingen was onze beslissing, de
teksten van een moderne interpunctie te voorzien. Dat deze toevoeging noodzakelijk was, leed geen twijfel, gezien de praktische bestemming van onze
editie. De interpunctie van de druk is zeer spaarzaam, zij laat de moderne
lezer juist daar vastlopen waar hij een betrouwbare bebakening van het syntactische vaarwater het meest nodig beef t. Maar interpungeren is interpreteren: bij elk leesteken dat de editeur toevoegt, impliceert hij zijn opvatting van,
de tekst, en dat terwijl hem er juist veel aan gelegen is, tekst en uitleg geX XXIV

scheiden te houden. Wij hebben getracht aan dit bezwaar althans enigszins
tegemoet te komen door in de aantekeningen telkens te wijzen op andere interpunctie- en bijgevolg interpretatiemogelijkheden. Voor het overige zij de lezer
gewaarschuwd: de leestekens tussen de woorden zijn van ons, er valt over te
twisten!
De plaatsen waar de tekst in kennelijke staat van verminking is overgeleverd,
stelden ons voor een soortgelijk probleem. Als onze editie alleen voor studiedoeleinden bestemd was geweest, zouden wij ons niet aan emendaties hebben
gewaagd. Nu de liederen 66k gezongen moesten kunnen worden, lag de zaak
anders. Wij hebben evidente zetfouten verbeterd, en textuele ontsporingen
( voor zover zij het verstaan van de tekst belemmerden) trachten te herstellen,
als wij meenden dat een zestiende-eeuwse lezer van het liedboek hetzelfde
zou hebben gedaan. Elke afwijking van de tekst-in-de-bron is verantwoord in
de commentaar; daar vindt men ook vele emendaties besproken waarvan wij
ons niet zeker genoeg voelden om ze in de editie te durven aanbrengen. De
beginstrofe van elk lied is tweemaal afgedrukt: direct onder de notenbalken en
nogmaals als strofe 1 van de tekst. Onder de notenbalken is zij, waar nodig,
wat het aantal lettergrepen betreft in overeenstemming gebracht met de
eisen van de melodie. In de eigenlijke teksteditie is dit nooit gebeurd; wel
vindt men in de commentaar suggesties voor de dikwijls noodzakelijke aanpassing van de tekst aan de melodie. Een zekere vrijmoedigheid ten opzichte
van de « Wortlaut >> kan geen kwaad : de zestiende-eeuwse zangers zijn ook
niet bepaald eerbiedig met de teksten omgesprongen.
Tenslotte moet hier rekenschap worden afgelegd van onze werkwijze bij de
toelichting van de teksten. Onze doelstelling was beperkt : het ging erom, de
zeven-en-tachtig liedteksten die in Deel I zijn uitgegeven, begrijpelijk te maken. Nu is elk van die teksten een gecompliceerd organisme waaraan veel
meer te onderzoeken en te verduidelijken valt dan alleen de betekenis van
woorden en zinnen en de wijze waarop de combinatie daarvan als gedicht
functioneert. De wordingsgeschiedenis van een lied, het overleveringsproces,
zijn relatie met verwante liederen – dat alles moest bijzaak blijven, tenzij het
kon bijdragen tot het begrip van de tekst zoals die in het Antwerps Liedboek
staat afgedrukt. Zelfs op het gebied van de poetica – versbouw, rijmtechniek
hebben wij ons in de meeste gevallen beperkt tot globale opmerkingen. Waarmee gezegd wil zijn dat ons commentaar bij de teksten, hoewel uitvoeriger
dan dat van de meeste van onze voorgangers, niet pretendeert meer te zijn
dan een eerste handreiking bij de interpretatie.
Een eerste handreiking aan wie? Een goed deel van de teksten in het Antwerps
Liedboek wordt na vier eeuwen moeilijk >> gevonden, zowel door de lezer
die geen scholing in het begrijpen van zestiende-eeuws Nederlands heeft ontvangen, als door de vakman-neerlandicus. Maar deze laatste vraagt van zijn
vakgenoten, de tekstuitgevers, een ander soort hulp, hier minder en daar veel
meer, dan de « leek >>. En tussen de specialist die dagelijks met vergelijkbare
teksten omgaat en de « leek » die in dit bock voor het eerst met laat-middeleeuwse liederen kennismaakt, ligt een scala van lezerstypen die elk hun specifieke eisen aan de toelichting kunnen stellen. Een verklaring die de een niet
zou kunnen missen, beschouwt de ander als overbodig. Gesteld voor de vraag
wat wel en wat niet toegelicht moest worden, hebben wij liever irritatie wegens
een teveel aan aangeboden informatie geriskeerd dan het verwijt van lezers
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die vinden dat de « vakman >> hen in de kou laat staan. De imaginaire lezer
op wie wij onze toelichting in eerste instantie hebben afgestemd, is een muziekliefhebber, geen geschoold neerlandicus. ZO iemand, stelden wij ons voor, zou
dit boek in handen nemen omdat hij belang stelt in middeleeuwse melodieen,
zonder studie te hebben gemaakt van zestiende-eeuws Nederlands en met niet
meer dan een vage herinnering aan een enkel middeleeuws lied dat vroeger op
school is « behandeld >>. Wij namen aan dat hij een lied waarvan de melodie
hem aanspreekt, ook als gedicht (als meer dan een vocale vulling van muzieknoten) zou willen verstaan, en dat hij bereid was zich daarvoor wat moeite
te getroosten. Als onze toelichting voor een lezer van deze soort toereikend
mocht heten, dan zou zij dat ook zijn voor lezers met wat meer ervaring in
de omgang met oude teksten.
Nog een trek meenden wij aan het beeld van onze imaginaire lezer te mogeh
toevoegen: hij zou Deel I niet systematisch van lied 1 tot en met lied 87
doorwerken, maar zich al grasduinend laten leiden door zijn voorkeur. Dit
betekende dat wij in onze toelichting op, bijvoorbeeld, lied 50 de aantekeningen
bij de voorafgaande liederen niet bekend mochten veronderstellen. De commentaar bij elk lied moest « self-sufficient >> zijn, hetgeen meebracht dat sommige dikwijls voorkomende woorden en begrippen telkens opnieuw moesten
worden toegelicht.
Hierv6Or is al meermaals verzekerd dat sommige teksten in het Antwerps
Liedboek de lezer, en natuurlijk ook de commentator, voor raadsels stellen.
Wat ons betreft: wij hebben de praktijken van twee soorten tekstverklaarders
zo hardnekkig mogelijk proberen te vermijden. De ene soort zou men de paternalistische kunnen noemen: de annotator die meent dat hij zijn acme lezers
niet mag op schepen met zijn twijfel aan de juistheid van zijn interpretatie of
met alternatieve uitlegmogelijkheden, die vervaarlijke knopen doorhakt in
plaats van geduldig uiteen te zetten hoe zij naar zijn mening wellicht ontward
zouden kunnen worden. De tweede soort verdient een plaats in Dante's Inferno.
Dat is de man die een problematische passage eenvoudig overslaat en zijn toelichting welgemoed voortzet op het punt waar de tekst weer begrijpelijk
wordt, zodat de lezer zich vertwijfeld afvraagt waarom hij niet begrijpt wat
voor de commentator blijkbaar zo evident was dat hij er zelfs geen vraagteken
aan heeft gespendeerd.
Onze commentaar wemelt van vraagtekens, en de woorden « misschien >> en
« vermoedelijk » vertonen een hoge frequentie. Wij hopen op lezers die zich
hierdoor niet laten afschrikken. Als het hun net zo vergaat als ons, dan gaan
de vele interpretatieve problemen juist een fascinerend aspect van het Antwerps Liedboek vormen. Er zijn teksten die zich onmiddellijk gewonnen geven;
er zijn er ook die moeizaam « veroverd » moeten worden. En er blijven
passages en verzen die men wig zo lang met gissingen en veronderstellingen
kan bestoken, ze geven hun geheimen niet prijs. In zulke gevallen beseft men
met gepaste verwondering dat het allerminst vanzelfsprekend is dat de communicatie met liederen en liedjes van vier eeuwen geleden elders, en zo veel
vaker, wel tot stand komt.
W. P. GERRITSEN
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AANTEKENINGEN
1 Zie voor de kleinere formaten: Ph. Gaskell: A new introduction to bibliography.
Oxford, 1972. p.78-107.
2 Het afschrift is diplomatisch, met dien verstande dat de rode druk hier door middel
van cursivering is aangeduid en dat enkele abbreviaturen zijn opgelost. Zie de reproduktie tegenover p. VIII in: Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem
einzigen noch vorhandenen Exemplare hrsg. von [H.] Hoffmann von Fallersleben.
Hannover, 1855. Horae Belgicae XI (in het vervolg afgekort als AL, ed.-Hoffmann).
Dezelfde reproduktie is te zien op p. [IV] van: Een schoon liedekens-boeck in den
welcken ghy in vinden suit. veelderhande liedekens. oude ende nyeuwe om droefheyt
ende melancolie te verdryven. Bewerkt, toegelicht en ingeleid door W. Gs. Hellinga.
's-Gravenhage, 1941 (anastatische herdruk : ibidem, 1968).
3 Het zwakke punt ligt in het feit dat lied CCIX doorloopt in het dertiende katern.
Men zou ook kunnen aannemen dat het liedboek maar een maal bij een herdruk is
uitgebreid, en wel met kopij die uit twee alfabetisch geordende reeksen liederen
lied CCXXI bestond. Maar waarom zouden de twee reeksen dan niet in een alfabet
zijn samengebracht? Zie over deze kwestie echter ook: D. Bax: < Het wereldlijke lied
van de XVIe eeuw > . Met een musicologische toelichting van R. Lenaerts. In:
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Onder red. van F. Baur e.a.
Dl. III ('s-Hertogenbosch, 1944). p. 242-275; spec. p. 267, noot 13. In het vervolg
wordt deze bijdrage aangehaald als: Bax in Gesch. Lett. Ned. III.
4 C. C. van de Graft: Middelnederlandsche historieliederen. Epe, 1904 (diss. Univ. v.
Amsterdam; anast. herdr.: Arnhem, 1968) . Zie vooral p. 20.
5 Cf. Van de Graft, Mnl. historieliederen, p. 235-239.
6 Cf. Van de Graft, Mnl. historieliederen, p. 217-219.
7 Cf. Van de Graft, Mnl. historieliederen, p. 174-178.
8 In 1857 berichtte A. P. Tiele over de vondst van een liedboekfragment waarvan de
inhoud nauw verwant leek met die van het Antwerps Liedboek en dat een oudere
of jongere druk zou kunnen representeren (zie D. Bax in Tijdschrift voor Ned. taalen letterk. 60 (1941). p.128-129). Het is mij helaas niet gelukt dit fragment op te
sporen.
9 W. Shakespeare: The winter's tale, Act IV, scene iv.
10 Over de moderne opvattingen van het begrip << volkslied >> kan men zich orienteren
aan de hand van W. Suppan: Volkslied; seine Sammlung and Erforschung. Stuttgart, 1966. Realienbticher fur Germanisten.
11 Neerlandici plegen << de Middeleeuwen >> met andere jaartallen te begrenzen dan
musicologen. In de Nederlandse litteratuurgeschiedenis wordt de zogenaamde << rederijkerstijd >> (laatste kwart vijftiende, eerste helft zestiende eeuw) gewoonlijk tot de
Middeleeuwen gerekend; men laat de Renaissance beginnen als de invloed van de
Franse Pleiade merkbaar wordt in het werk van dichters als De Heere en Van der
Noot.
12 Zie ook hierachter, p. XXIV.
13 J. Koepp: Untersuchungen fiber das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544.
Antwerpen, [1928]. p. 50, p. 53-59.
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14 Ludovico Guicciardini, een Florentijns edelman, geboren in 1521, bracht een groot
deel van zijn leven in Antwerpen door, en beschreef de stad in zijn beroemde
Descrittione di tutti i Paesi Bassi (1567). De tweede druk van de Italiaanse versie
werd in 1581 door Kiliaen vertaald, en later door Montanus uitgebreid. Cf.
L. Guicciardini: Beschrijvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt
Neder-Duytslandt. Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven
autheur. Overgheset [. . .] door Cornelium Kilianum [. . .] vermeerdert ende verciert
cloor Petrum Montanum. Amsterdam, Willem Jansz., 1612 (facsimile-uitg.: Amsterdam, 1968). p. 92.
15 Op dezelfde bladzijde van het in de vorige aantekening geciteerde werk.
16 Bij het ontwerpen van deze classificatie heb ik gebruik gemaakt van de volgende
werken: F. C. Maatje: Literatuurwetettschap; grondslagen van een theorie van het
literaire werk. 2e dr. Utrecht, 1971, F. K. Stanzel: Typische Formen des Romans.
Giittingen, 19694. Kleine Vandenhoeck-Reihe 187, en vooral E. Lammert: Bauformen des Erztihlens. 5e dr. Stuttgart, 1972. Meer nog heb ik te danken aan ge.
sprekken met mijn collega's A. L. Skitemann en L. H. Mosheuvel.
17 Zie hierachter p.

bij de behandeling van type F.

18 In de romantheorie worth een onderscheid gemaakt tussen de begrippen << auctoriale >> en << personale >> verteller (zie hiervoor: Stanzel, Typische Formen des
Romans, p.13-17, p. 39-52) de eerste richt zich (nu en dan) in de ik-vorm tot
zijn lezers, de tweede treedt op als een anonieme vertelinstantie. De situatie bij het
luisteren naar een lied is echter principieel anders dan die bij het lezen van een
roman; in het eerste geval staat een verteller immers altijd als persoon, namelijk
als zanger, voor de toehoorders en richt hij zich tot hen. Het verschil tussen << auctoriaal >> en << personaal >> is daardoor weggevallen. Ik geef de voorkeur aan de term
<< externe verteller >> ter aanduiding van een verteller die buiten de fictionele
situatie staat.
19 Dikwijls wordt de geliefde in het eerste vers van de laatste strofe aangesproken als

princesse (of met een variant van dit woord). Wij hebben bier te doen met een spel
met de poetische conventie van de prince-strofe : de laatste strofe van een gedicht
werd traditioneel gericht tot een prince, soms de opdrachtgever, soms de beschermheer van de dichter of de rederijkerskamer.
20 De uitvoerigste beschrijving van de liefdesmelancholie is te vinden in Richard
Burton's Anatomy of melancholy (1621), Pt. 3, sec.1-3, getiteld < Love-Melancholy > .
1k betuig bier graag mijn erkentelijkheid jegens Dr. S. F. Witstein die mij met
Burton's boek – een ware goudmijn voor uitspraken van antieke en middeleeuwse
auteurs over de lief de – in kennis heeft gebracht. 1k citeer naar de editie R. Burton:
The anatomy of melancholy. Introd. by H. Jackson. London, 1968. 3 din. Everyman's
Library 886-888.
21 Cf. Burton, Anatomy of melancholy, Pt. 3, sec. 2, mem. 5, subs. 5, getiteld: < The
last and best Cure of Love-Melancholy is, to let them have their Desire > (in de
Everyman's Library-editie: Vol. 3, p. 228-257).
22 Cf. Burton, Anatomy of melancholy, Pt. 2, sec. 2, mem. 6, subs. 3, getiteld: < Music
a Remedy > (in de Everyman's Library-editie: Vol. 2, p.115-119). Overigens is ook
hier het middel soms erger dan de kwaal: << some light inamorato, some idle
phantastic, who [.. .] thinks of nothing else but how to make jigs, sonnets, madrigals,
in commendation of his mistress >> kan juist het slachtoffer worden van de stimulerende werking van de muziek op zijn verliefdheid.
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23 Eos; an enquiry into the theme of lovers' meetings and partings at dawn in poetry.
Ed. by A. T. Hatto. The Hague etc., 1965. Het oudste dagelied dat in dit werk
wordt behandeld, stamt uit Egypte en dateert uit de 13e eeuw v. Chr.; het jongste
is in 1949 opgetekend in Liberia. Op p. 473-504 wijdt L. Forster een belangrijke
studie aan de Nederlandse dageliederen, gevolgd door een aantal teksten met vertalingen.
24 Cf. Eos, p. 57-65.
25 Cf. Fr. H. Reusch: Die Indices librorum prohibitorum des sechzehnten Jahrhunderts.
Tubingen, 1886 (anastatische herdruk: Nieuwkoop, 1961). p. 39. Vgl. Chr. Sepp:
Verboden lectuur ; een drietal indices librorum prohibitorum. Leiden, 1889. p. 79.
26 Cf. F. Olthoff: De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert
de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen [.. .]. Antwerpen, 1891. p. 87-88.
27 Cf. D. F. Scheurleer : Nederlandsche liedboeken; lost der in Nederland tot het jaar
1800 uitgegeven liedboeken. 's-Gravenhage, 1912 (met een Eerste supplement:
's-Gravenhage, 1923). p.155.
28 Zie voor deze datering: Bax in Gesch. Lett. Ned. III, p. 260.
29 In Horae Belgicae 112 verwijst Hoffmann naar dit liedboek met de afkorting << Oudt
Amst. LB >>, een aanduiding die o.a. Kalff op een dwaalspoor heeft gebracht (cf.
Bax in Gesch. Lett. Ned. III, p. 261 en 274). Het unieke ( ?) exemplaar van dit
liedboek is vermoedelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan; naspeuringen in de Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz te (West-)
Berlijn en in de Deutsche Staatsbibliothek te (Oost-)Berlijn hebben (in juni 1972)
niets opgeleverd.
30 Cf. Bax in Gesch. Lett. Ned. III, p. 260.
31 Zie over de geschiedenis van de Herzog August Bibliothek: 0. von Heinemann:
Die herzogliche Bibliothek zu Wolfenbfittel; ein Beitrag zur Geschichte deutscher
Buchersammlungen. 2. Aufl. Wolfenbiittel, 1894; en P. Raabe: Die Herzog August
Bibliothek als Museum. Wolfenbiittel, 1970. Kleine Schriften der Herzog August
Bibliothek 1.
32 Ik dank dit gegeven aan de hulpvaardigheid van Dr. W. Milde, conservator der
handschriften in de Herzog August Bibliothek.
33 Uit een reisbrief van F. W. Dethmar, geciteerd door P. Raabe, Die Herzog August

Bibliothek als Museum, p.19.
34 Voor zover ik heb kunnen nagaan, bezit geen van de Nederlandse wetenschappelijke

bibliotheken een exemplaar van dit bock!
35 Cf. AL, ed.-Hoffmann, p.[1]. Zie over Hoffmann's contacten met Meusebach zijn
autobiografie: Mein Leben; Aufzeichnungen and Erinnerungen. Hannover, 1868.
6 dln. D1.1. p. 299-313.
36 H. Hoffmann [von Fallersleben]: Holliindische Volkslieder. Mit einer Musikbeilage.

Breslau, 1833. Horae Belgicae II.
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37 L. Uhland: Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder. Mit Abhandlung und Anmerkungen. Stuttgart etc., 1844-45. 2 dln. in 1 band.
38 J. F. Wiliems: Oude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodiin. Gent, 1848
[postuum uitgegeven, met een inleiding door F. A. Snellaert].
39 Zie de titelbeschrijving hiervO6r in aant. 2.
40 Cf. C. C. van de Graft: < Het Antwerpsche liederboek van 1544 met de uitgaaf van
Hoffmann von Fallersleben vergeleken >. In: Tijdschrift voor Ned. taal- en letterk.
22 (1903) . p.161-178. De opmerking op p.162 : << Steeds is het onderscheid van u
en v, van y en ij behouden [...] >> is niet geheel in overeenstemming met de feiten;
het is niet moeilijk Hoffmann hier op talrijke geringe slordigheidjes to betrappen.
41 [H.] Hoffmann von Fallersleben: Niederliindische Volkslieder. 2. Ausg. Hannover,
1856. Horae Belgicae 112.
42 F. M. 136hme: Altdeutsches Liederbuch; Volkslieder der Deutschen nach Wort und
Weise aus dem 12. bis zum 17. Jahrhundert. Leipzig, 1877.
43 L. Erk: Deutscher Liederhort; Auswahl der vorzuglicheren Deutschen Volkslieder
nach Wort und Weise aus der Vorzeit und Gegenwart. [...] nach Erk's handschriftlichem Nachlasse und auf Grund eigener Sammlung neubearbeitet von F. M. 136hme.
Leipzig, 1893-1894. 3 din.
44 Fl. van Duyse: Het oude Nederlandsche lied; wereldlijke en geestelijke liederen uit
vroegeren tijd. Teksten en melodieen. 's-Gravenhage etc., 1903-1908. 3 din. +
Registers (D1. I en II : Het wereldlijk lied; Di. III : Het geestelijk lied).
45 G. Kalff : Het lied in de Middeleeuwen. Leiden, 1884 (diss. Leiden 1883; anast.
herdr.: Arnhem, 1966) .
46 Zie o.m. D. Th. Enklaar: Varende luyden; studien over de middeleeuwse groepen
van onmaatschappelijken in de Nederlanden. 2e dr. Assen, 1956. Van Gorcum's
Historische Bibliotheek 12.
47 Deutsche Volkslieder; Balladen. Ed. J. Meier, E. Seemann, W. Wiora e.a. Berlin
etc., 1935- ... , ... dln. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, herausgegeben
vom Deutschen Voiksiiedarchiv (een uitvoeriger titelbeschrijving is hierachter in de
bibliografie opgenomen).
48 Zie het hiervep5r, aant. 23, genoemde werk, p. 473-504, en ook P. K. King: Dawn
poetry in the Netherlands. Amsterdam, 1971.
49 In 1935 heeft D. Bax een nieuwe editie aangekondigd (zie Ned. tijdschrift voor
volkskunde 40 (1935-1936). p.12, p.19). Het is jammer dat deze nooit is verschenen, aangezien Bax als een van de beste kenners van het liedboek mag gelden.
50 Zie voor een titelbeschrijving hierv66r, aant. 2.
51 Een schoon liedekens-boeck, ed.-Hellinga, p. 377.

XL

52 In 1967 is door Prof. Dr. G. Stuiveling een facsimile-uitgave van het Antwerps
Liedboek, met inleiding, bibliografie, teksteditie, annotaties en woordenlijst, aangekondigd, die in het voorjaar van 1968 het licht zou zien in de reeks Ad fontes.
Helaas is dit boek (nog) niet verschenen.
53 Deze film worth bewaard in het fotografisch archief van het Instituut De Vooys
voor Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
54 Waar een met een klinker beginnende plaatsnaam wordt voorafgegaan door t
(voor te) hebben wij deze t gekapitaliseerd (Tausborch i.p.v. tAusborch).

XLI

DE MELODIEEN
BIJ HET ANTWERPS LIEDBOEK

Zeven-en-tachtig melodieen bij tweehonderd-een-en-twintig teksten — of des-.
noods, gezien de doublures, tweehonderd-zeventien — : op het eerste gezicht
lijkt het, of bijna tweederde van de <<Antwerpse>> melodieen verloren is gegaan. Zo somber ligt de zaak echter niet: wij kunnen vaststellen dat in vele
gevallen verschillende liedteksten zich bediend hebben van eenzelfde wijs. Een
enkele maal staat dat er duidelijk boven (Lied LVI: << Op die selve wijse.>> —
nl. als het voorafgaande lied —). In andere gevallen wijzen stemopgaven in
andere liedboeken ons de weg ( q Stemme als . . .>> of << Na die wise van . . .»,
en dan de eerste woorden van het als model gebruikte lied). Maar herhaaldelijk verraadt het nieuw-gemaakte lied ( q contrafact») zelf, in zijn eerste regel
en verdere versbouw, tegen welk — vermoedelijk — origineel het aanleunt
(zo, bijvoorbeeld, lied LXXV, dat net als het bekendere lied LXXIII (nr.
34 van onze uitgave) begint met: q Het daget inden oosten Het lichtet over
al>>).
Op grond van deze overwegingen kan men in elk geval aannemen dat lied IX
gezongen is op de wijs van XCVIII (nr. 50 in onze editie) ; XXIV op XXVII
(nr.13) ; XLV op CXXXIII (nr. 64) ; XLVII op XLVIII (nr. 24) ; LVI en
LX op LV (nr. 27) ; LXXII op LXXIV (nr. 35) ; LXXV op LXXIII (nr. 34) ;
CIX op CXV (nr. 57) ; CXVIII op CXVII (nr. 58) ; CXXXI op CXLI
(nr. 69) ; CXXXIX en CCV op CXLII (nr. 70) ; CLXIII, CCVII en CCIX
op CCVIII (nr. 85). In onze uitgave zijn deze contrafacten niet afzonderlijk
opgenomen, doch wel vermeld in het commentaar. De bundel bevat dus 87
verschillende melodieen.
We mogen intussen veronderstellen dat er nog meer contrafacten schuilen in
het Antwerps Liedboek, en dat we minstens de helft van de q Antwerpse» liedwijzen hebben achterhaald. Dat was dan uiteraard de populairste helft. Het
ligt voor de hand dat de dichters van geestelijke liederen zich moesten bedienen van melodieen die overal bekend waren, wilden ze hun produkten
ingang doen vinden.
Overzien we de keuze, die de contrafact-dichters met dat oogmerk maakten,
dan blijken liefdesliederen — lyrisch of verhalend — het meest in trek geweest
to zijn; voor een niet gering deel hoorden ze tot de, dikwijls nogal vrijmoedige,
« ruiterliedekens >>. Vrij wat q Antwerpse» liederen zijn, zoals reeds werd opgemerkt, meer of minder geslaagde vertalingen, met name uit het Duits; in vier
van deze gevallen konden we ons van Duitse melodiebronnen bedienen.
Dat brengt ons tot een overzicht van de gebruikte bronnen.
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NEDERLAND S, EENSTEMMIG:
1 Handschrift Berlijn, Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, MG 8° 190 (hs Utr; 15e eeuw) en handschrift Wenen, Oesterreichische Nationalbibliothek, N. S. 12875 (hs Asd; 15e eeuw), voor 5
liedvarianten. Geciteerd naar de editie:
Het geestelijk lied van Noord-Nederland in de vifitiende eeuw. De
Nederlandse liederen van de handschriften Amsterdam (Wenen ONB
[N. S. ] 12875) en Utrecht (Berlijn MG 8° 190). Uitgeg. door E.
Bruning OFM, M. Veldhuyzen en H. Wagenaar-Nolthenius. Amsterdam, 1963. Monumenta Musica Neerlandica VII.
2 Een deuoot ende profitelyck boecxken [. . .]. Antwerpen (Symon
Cock), 1539 (DEPB), voor 13 liederen en 14 liedvarianten. Geciteerd
naar de editie met facsimile's van de melodieen:
Een deuoot ende profitelyck boecxken [. . •]. Geestelijk liedboek met
melodieen van 1539. Op nieuw uitgeg. en van eene inleiding, registers
en aanteekeningen voorzien door D.F. Scheurleer. 's Gravenhage, 1889
(Sch.).
3 Souter Liedekens. Ghemaect ter eeren Gods / op alle die Psalmen van
David [. . .]. Antwerpen (Symon Cock), 1540 (Si), voor 55 liederen
en 2 liedvarianten. Geciteerd naar een fotokopie van het exemplaar
's-Gravenhage, K.B., 3 B 4 (deze druk is als nr. IV beschreven in:
D. F. Scheurleer. De Souterliedekens [. . .]. Leiden, 1898, p. 35-37. 1 ) .
4 Ian Fruytiers. Ecclesiasticus oft de wise sproken Iesu des soons Syrach.
Nu eerstmael deurdeelt ende ghestelt in Liedekens, op bequame en
ghemeyne voisen, nae wtwijsen der musijck-noten daer by gheuoecht.
Antwerpen (Willem Silvius), 1565 (Eccl.), voor 12 liederen en 24
liedvarianten. Geciteerd naar de nadruk met oude typen:
Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach [.. .] deur
Ian Fruytiers. Op nieuw uitgeg. en van eene inleiding en een register
voorzien door D. F. Scheurleer. Amsterdam, 1898.
5 Der reden-ryckers stichtighe tsamenkornste [.. .]. [Rotterdam (,Jan
van Waesberghe), 1603], voor 1 lied. Geciteerd naar het exemplaar
Utrecht, U.B., 185.D.18.

b

NEDERLAND S, TWEESTEMMIG:
6 Den boeck der gheesteliicke sanghen. Bedeck in twee deelen Den
bliiden requiem ende Gheluckighe uyt-vaert [. . .] . Antwerpen
( Hendrick Aertssens), 1631, voor 1 lied. Geciteerd naar het exemplaar
Utrecht, Instituut voor Muziekwetenschap, rariora-collectie.
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N E D E R L A N D S, INSTRUMENTAAL:
7 Het zg.«Luitboek van Thysius>> (ca.1600), handschrift Leiden, Bibliotheca Thysiana, 1666, voor 1 lied. Geciteerd naar een fotokopie. (Zie
voor een beschrijving van dit handschrift:
J. P. N. Land, Het luitboek van Thysius, beschreven en toegelicht. In:
Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis I (1882-1885), p.129-195, p.205-264; II (1887), p.1-56, p.109-174,
p.177-194, p.278-350; III (1888-1891), p.1-57.)

II a

D U I T S, TWEESTEMMIG:
8 Bicinia Gallica / Latina / Germanica [. . .]. Tomus primus. Wittenberg (Georg Rhau), 1545, voor 1 lied. Geciteerd naar een fotokopie
van het exemplaar Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, Buch
Nr.107.
9 «Pater Werlins Liederhandschrift>> (ca.1640). Handschrift Munchen,
Bayrische Staatsbibliothek, Gm 3628, voor 1 lied. Geciteerd naar een
fotokopie.

b

DUI T S, VIERSTEMMIG:
10 Reutterliedlin. Franckenfurt am Meyn (Christian Egenolff), [ 1535],
voor 2 liederen. Geciteerd naar de facsimile-uitgave.
Gassenhawerlin und Reutterliedlin [...]. Faksimileneuausgabe des
dltesten Frankfurter deutschen Liederbuch-Druckes [. . .]. Hrsg. und
eingeleitet von H.J. Moser. Augsburg und Köln, 1927.
Voor de discantus-stem werd gebruik gemaakt van het exemplaar in
de U.B. to Basel, F. X. 22.

III

F R A N S, EENSTEMMIG:
11 Handschrift Parijs, B. N., fr. 12744 (begin 16e eeuw ) , voor 1 liedvariant. Geciteerd naar een fotokopie.

In principe bedient onze uitgave zich alleen van eenstemmige overleveringen.
In de vijf gevallen, waarin van dit principe werd afgeweken, was sprake van
elementaire meerstemmige zettingen, die de volksliedmelodie in zo kennelijk
ongewijzigde vorm als cantus firmus overnamen, dat men daar zonder bezwaar
gebruik van kon maken. Bij andere, meer gecompliceerde bewerkingen van
Nederlandse meesters, die ons bewaard bleven, was dit niet mogelijk: hier bleef
iedere reconstructie van de oorspronkelijke melodie speculatief, omdat ze in
elke stem wijzigingen heeft ondergaan. Wel is in de commentaren zoveel mogelijk naar zulke bewerkingen verwezen.2
Het lijdt geen twijfel, of een groot deel van de liederen uit het AL was al vele
aren voor de druk van 1544 in omloop, en men zou mogen verwachten dat
wij, voor de 30 liederen welker melodieen uit meer dan een bron bekend zijn,
steeds de oudste overlevering als richtlijn hadden gebruikt : die werkwijze

j

XLIV

immers is in principe de meest wetenschappelijke. Voor een publikatie als deze
bleek ze evenwel minder bruikbaar te zijn. Een volkslied onderscheidt zich o.a.
daardoor van een kunstlied, dat het verschillende stadia kan doormaken en in
verschillende gedaanten kan optreden; daarbij kan men niet altijd zonder meer
zeggen dat de oudste vorm de beste en meest waardevolle is. Wil men de
liederen van het AL «betrappen>> in de gedaante, waarin ze met behulp van
het tekstboekje gezongen zullen zijn, dan zijn de archaische, Noordnederlandse
versies van de hss. Asd en Utr ongeschikt. Het ligt dan ook voor de hand dat
we ons zoveel mogelijk (voor 80 van de 87 liederen) bedienden van 16e-eeuwse,
eenstemmige, Nederlandse bundels. Men zal echter opmerken, dat wij ook hier
niet steeds de voorkeur gaven aan de oudste versie, zijnde het DEPB van
1539: slechts de 13 AL-melodieen die ons uitsluitend uit deze bron bekend
zijn, namen we over. Ditmaal ligt de reden bij de muzikale notatie van het
DEPB, die niet alleen slordig is, maar bovendien non-mensuraal, zodat ook de
meest verantwoorde transcriptie hypothetisch blijft. Ofschoon er, zoals men
zal zien, ook bezwaren zijn in te brengen tegen de melodische versies van Si en
de daarvan afhankelijke Eccl., heeft men bij deze bundels toch de stevigste
grond onder de voeten; tesamen voorzagen ze ons dan ook van 67 melodieen.
Een nadere beschouwing van de drie grote bundels DEPB, SI en Eccl., en van
de problemen die ze met zich meebrachten, lijkt wenselijk. DEPB en SI verschenen, resp. in 1539 en 1540, bij dezelfde Antwerpse drukker Symon Cock,
Geen van beide bundels noemt zijn dichter of samensteller, en in het geval van
het DEPB is deze ook later niet achterhaald; men mag aannemen dat het een
met de zielzorg belaste franciscaan is geweest, gezien het «nihil obstat » van de
« generalis commissarius>> der minderbroeders, waarvan het boek vergezeld is.
Volgens het voorwoord heeft deze samensteller zijn vrome liederen ontleend,
zowel aan geschrif ten als direct aan « de volksmond >> of een viotte rederijkerspen. Men krijgt echter de indruk dat hij bij deze mededeling op de eerste
plaats gedacht heeft aan de 259 teksten die hij verzamelde; de 73 melodieen
die hij over die teksten verdeelt, kunnen daar onmogelijk op deze wijze van
het begin of aan bijgehoord hebben. Het ziet er integendeel naar uit dat een
aanzienlijk deel van de teksten die hij bijeen kreeg tot de categorie behoort
waarvan «men den toon niet en heeft connen gheuinden / om dat si wter
memorien van vele menschen sijn / die daer toe versocht sijn / ». Die
categorie zal in hoofdzaak door de verzamelaar zelf bij de beschikbare melodieen zijn ondergebracht, en daarbij heeft hij zich maar zelden het hoofd gebroken over zulke kleinigheden als een afwijkend rijmschema, een afwijkend
aantal versregels of een afwijkend aantal heffingen; hoogstens geeft hij aan
dat men een bepaalde regel dan maar twee keer moet zingen. Daar staat
tegenover dat men in zeer veel gevallen wel kan vaststellen welk lied het
oudste contrafact bij een melodie is geweest: dat houdt zich zo dicht mogelijk
bij de oorspronkelijke wereldlijke tekst. Men vergelijke bijv., in nr. 71 van onze
uitgave, DEPB CXXXIII met AL CXLVII :
Trueren so moet is nacht ende dach Trueren moet ick nacht ende dach,
Ende lijden also groot verlanghen,
Ende liden swaer verlanghen
Om een die liefste die ick oeyt sach,
Om een die ick niet sien en mach
Si heeft mijn herteken bevanghen. (enz. )
Si bout mit hert bevangen. (enz.)
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Speciaal een stap als deze, van een minnelied naar een Marialied, leverde
weinig problemen, en voor de moderne reconstructor van de AL-melodieen is
in elk geval de tekstplaatsing eenvoudig geworden. Veel moeilijker heeft hij
het met de reconstructie van de melodie en haar ritme. De eerste regels luiden
in DEPB:

1 1 F1
1
11 1 7
Trueren so moet is nacht en- de dach En- de li - den swaer ver-langhen
111
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Zoals men ziet, markeren de dwarse strepen over de balk alleen het eind van
ieder woord; van een ritmische betekenis («maatstreep >> ) is geen sprake. De
noten, ontleend aan de «kwadraatnotatie » van het Gregoriaans, geven geen
verschil in tijdsduur aan. Bovendien heeft de notator het niet nodig gevonden,
de b tot bes te verlagen, en plaatste hij bij « dach >>, waar een nieuwe regel
begint, per ongeluk een c-sleutel i.p.v. een f-sleutel — een fout die hij herhaaldelijk begaat. Kenden we het lied nu niet uit een andere bron, dan zouden
we hem niet zo gemakkelijk op zulke fouten kunnen betrappen, en aan de
fraaie « Antwerpse >> tekst geen andere melodie kunnen meegeven dan:

a OW ■

•

a

a II a II
•

•

•

At

a

True -ren moet ick nacht en-de dach Ende lij -den al- so groot ver-langhen.
Een jaar later evenwel werd het lied opnieuw gecontrafacteerd in S175. Ditmaal kreeg het een tekst die niet het minste verband met het origineel hield:
«God is bekent int Joedtsche lant Hooch is zijn naem gheresen>> enz. Maar nu
was de notatie correct en ritmisch. Ze gaf de melodie een veel rijkere gedaante:

–

0'
True - ren moet

ick nacht en - de dach

lij-den al-so groot ver - lan -

_
J--,J-En- de

- ghen.

Welke van beide melodie-versies heeft de samensteller van het AL voor de
geest gestaan ? Welke versie is door de zanglustige gebruikers van het AL gezongen? De eenvoudigste versie van een volkslied behoeft niet per se de oorspronkelijke te zijn. Juist een samensteller als die van het DEPB, afkerig van
wereldlijk vertoon, kan naar een versobering van de hem bekende melodie
gestreefd hebben. We kunnen vermoeden dat hij een Vlaming was, vertrouwd
met de Antwerpse lied-traditie — maar bewijzen kunnen we dat niet. Bij de
Souterliedekens ligt dat anders: daar kunnen we er vrij zeker van zijn dat we
te maken hebben met een Noordnederlandse, en evident door het «kunstlied >>
bemnvloede, melodie-versie. Wat er echter ook aan opgesmukt moge zijn, dat
het voortborduurt op een melodie die alleen bestond uit noten van gelijke
lengte, lijkt toch niet heel waarschijnlijk. Zo veel over de problematiek van
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het DEPB; waar nodig komen we er in het commentaar van de afzonderlijke

liederen op terug.
Als dichter van de Souterliedekens geldt sinds lang, en met redelijke mate van
waarschijnlijkheid, de Utrechtse edelman Willem van Zuylen van Nyevelt. 3 De
strijdvraag of hij het oude dan wel het nieuwe geloof was toegedaan doet voor
ons in dit verband weinig ter zake. Wel van belang is dat hij, bij zijn 58 verwijzingen naar AL-teksten, zich kennelijk niet van het Antwerpse << Schoon
liedekens-Boeck >> (in een vroegere druk — Van Zuylen van Nyevelt overleed
in 1543) heeft bediend : daarvoor vertonen zijn versregels veel te veel afwijkingen. Als tweede punt mag men zich afvragen of de jonker wel — zoals de
samenstellers van DEPB en AL — bewust voor het << gewone volk >> heeft geschreven. Zijn melodieen doen dat nauwelijks vermoeden. Hijzelf — of de
musicus die hij voor de melodie-notatie heeft aangetrokken — is goed op de
hoogte geweest van de meerstemmige kunstmuziek van zijn tijd; dat blijkt
zowel uit de melodische versieringen als uit het ritmische principe van de
<< tactus», waaraan de gezangen zijn onderworpen. Zo goed als voor de tekst
mag men voor de melodieen een duidelijke invloed aannemen van wat de
auteur zelf in zijn voorwoord << die Rhetorijcke coloren>> noemt, zijn eigen
verzekering ten spijt dat die coloren niet <<gheobserueert en zijn >>. Als Van
Nyevelt het AL niet gekend heeft, hoe komt hij dan aan zijn wereldlijke
modellen? Gebruikte hij een bundel die sedertdien verloren is gegaan? Gezien
zijn afkeer van de << sotte vleeschelike liedekens>> zou men kunnen veronderstellen dat hij, om zo te zeggen met een tang, de wereldlijke liederen oppikte die
in zijn woonplaats het meest verbreid waren. Aan de andere kant volgt hij de,
vaak nogal gecompliceerde, rijmschema's van zijn modellen zo nauwkeurig (in
tegenstelling tot de auteur van het DEPB!) dat hij toch in de meeste gevallen
wel een geschreven tekst als voorbeeld gehad moet hebben. Merkwaardig nu is
dat in zulke gevallen Van Nyevelts versie het dikwijls van die uit het AL wint.
De overlevering in het AL is alles behalve volmaakt : ze wemelt van q fouten»
(soms het gevolg van mondelinge overlevering), veronachtzaamt het versritme
door weglating of toevoeging van woorden, verwaarloost het rijm, en last soms
zelfs brokstukken van verschillende liederen aan elkaar, wat de logica van de
inhoud niet bevordert. Op dat laatste punt kan men de bron die Van Nyevelt
gebruikte, uiteraard niet verifieren: hij vermeldt alleen de eerste regel ( s) van
zijn modellen. Maar reeds die eerste regels zijn vaak gayer en nauwkeuriger
dan hun parallel in het AL. Een goed voorbeeld is AL XI (nr. 5 in onze uitgave), vergeleken met de stemopgave boven SI 102:
Al om die liefste bode mijn
wil ic vrolic zijn.

Om een die alder liefste mijn /
daer ick of singhen wil

ic en mach altijt bi haer niet zijn:
die nijders zijn so fel.
De tweede regel van de AL-versie komt, onder de muziek geplaatst, een lettergreep te kort en rijmt niet op regel 4; de hiermee corresponderende regel in
de stemopgave van de 51 past wel onder de muziek en biedt een redelijk rijm
op fel. Dat we hier met een en hetzelfde lied te maken hebben, wordt enkel
door het verder verloop van het lied aannemelijk gemaakt.
Er moeten echter ook liederen geweest zijn, die Van Nyevelt alleen van-horenXLVII

zingen kende en waarmee hij nonchalanter te werk ging. Het kan voorkomen
dat hij niet verwijst naar het eerste couplet van een lied, maar naar het tweede,
of naar het ref rein. Het kan eveneens voorkomen dat de stemopgaven boven
een lied niet letterlijk overeenkomen met de stemopgaven in zijn eigen « Registere der wijsen >>. Een voorbeeld van die nonchalance biedt SI 109, dat de wijs
geeft van « Het waren drie ghespelen / sy waren vroech op ghestaen ». Men
zou deze stemopgave niet zonder meer durven identificeren met AL LXXX
(nr. 39 in onze uitgave) :
Het ghinghen drie gespeelkens goet
Spaceeren in dat wout.
Si waren alle drie bervoet;
den haghel ende snee was cout. (enz.)
wanneer men niet in het aanhangsel van de 150 psalmen een berijming van
het Onze Vader tegenkwam «Na die wise Het ghinghen drye ghespeelkens
goet. Spaceren in dat wout / Sij waren alle drye beuroet. Soectse yore opten
.C.ix. psalm.>> Dat de psalmdichter, bij deze correctie op zijn eigen slordigheid,
inderdaad «bevroet >> en niet «bervoet >> bedoelde, lijkt niet heel waarschijnlijk:
hier zal de zetter zich dan weer hebben vergist. Afgezien van de vraag, welke
tekst-overlevering de meest authentieke is, moet men vaststellen dat de melodieen in 51 meestal — en begrijpelijkerwijs — beter passen bij de teksten zoals
Van Nyevelt ze kende, dan bij de versie van het AL. Maar dat is dan ook voor
de transcriptor het voornaamste probleem, samen met de vraagtekens die de
gebrekkige muziekdruk nogal eens oproept ten aanzien van de bedoelde toonhoogte. Een vergelijking van de verschillende drukken die van SI bewaard
bleven4, alsmede, een enkele maal, met de meerstemmige zettingen die Clemens
non Papa van alle Shmelodieen maakte 5, kan in dit opzicht verhelderend
werken; althans zolang het alleen gaat om onduidelijkheden als gevolg van
het nog primitieve muziekdruk-procede. In latere Sl-drukken kan wel degelijk
sprake zijn van melodievarianten die soms dichter staan bij de versie van onze
derde grote bron, Ecclesiasticus. In deze bundel van Jan Fruytiers, beschikbaar
in de fraaie «herdruk met oude typen» van Scheurleer, is van onduidelijke
notatie zelden sprake ; wel van een vergissing in paginering en een nonchalance
in de tekstplaatsing, die wij zoveel mogelijk hebben gecorrigeerd. Fruytiers'
melodieen zijn van hetzelfde type als die van 51, die hij kende en herhaaldelijk
navolgde; meer nog dan Van Nyevelt lijkt hij onder rederijkers-invloed te
staan, hetgeen zijn inspiratie niet altijd ten goede komt.
Heeft Fruytiers het AL gekend? Het is opmerkelijk dat we juist bij hem nogal
eens een contrafact vinden op modellen uit de « Meer dan Veertichderhande
nyeuwe liedekens» die pas bij een herdruk aan het oorspronkelijke liedboek
zijn toegevoegd, en die aan Van Nyevelt niet of nauwelijks bekend schijnen te
zijn geweest; dat zou op een zekere relatie met het ons bekende AL kunnen
wijzen. Tegen die relatie pleit dan evenwel weer een lied als Eccl. LII, dat
wijst naar AL LIV (nr. 26 in onze uitgave), het befaamde lied «Vanden
boonkens >>: het is veel te lang voor Fruytiers' melodie, en laat er zich eigenlijk op geen enkele bevredigende wijze onder passen; vermoedelijk heeft de
dichter van Ecclesiasticus toch een andere versie voor de geest gestaan. Overigens was oak Jan Fruytiers, zoals Scheurleer in zijn voorwoord aannemelijk
maakt, een Noordnederlander, mogelijk afkomstig uit Leiden.
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Onze publikatie brengt voor het eerst de 87 melodieen bijeen die — zij het
met mogelijke varianten — behoren bij de teksten van het AL. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat bier voor het eerst een reconstructie van deze AL-liederen
via hun contrafacten is ondernomen. Men vindt ze voor het overgrote deel
verspreid tussen de 714 liederen in het driedelige standaardwerk van Fl. van
Duyse: Het oude Nederlandsche lied ('s-Gravenhage -Antwerpen, 1903-1908;
siglum FvD ). Vandaar hebben verschillende liederen hun weg naar moderne
bundels gevonden. Enige jaren later werd, ten aanzien van de Souterliedekens
en hun wereldlijke originelen, een nieuwe poging ondernomen door Elizabeth
Mincoff-Marriage: Souterliedekens, Een Nederlandsch psalmboek van 1540
met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieen behooren ('s-Gravenhage, 1922; siglum MM). Hier treft men dus ook de 55 aan het AL ontleende
liederen in aan.
Afgezien van het feit dat het ons historisch boeiend leek, de « Antwerpse »
liederen nu eens bij elkaar te brengen, achtten wij het nuttig, de 87 liederen te
publiceren in een makkelijk bereikbare uitgave op een wijze die meer in overeenstemming is met de huidige visie op het 16e-eeuwse lied. Enige overwegingen hieromtrent van filologische zij de heeft men hierv66r kunnen lezen.
Wat de musicologie betreft, moet men allereerst vaststellen dat de reconstructies van Mincoff-Marriage zonder meer onbruikbaar zijn, deels als gevolg van
de willekeur waarmee ze teksten aan melodieen koppelde en voor melodieen
pasklaar maakte, deels door haar onvoldoende kennis van de Nederlandse taal;
dit laatste gebrek maakt haar produkten vaak volstrekt onzingbaar. Ook van
Van Duyse moet men intussen, met het grootste respect voor zijn pionierswerk, vaststellen dat veel van zijn transcripties achterhaald zijn. Zowel met de
teksten als met de melodieen handelt hij naar goeddunken. Onaanvaardbaar
is zijn ritmische interpretatie die (evenals trouwens bij MM) uitgaat van
moderne 3/4, 4/4 of 6/8 maten. Tegenwoordig is men er eerder toe geneigd,
melodieen uit deze periode te benaderen vanuit de meerstemmige tactus-praktijk, die hun eigenaardige karakter beter tot zijn recht laat komen. Intussen
hebben wij toch van beide uitgaven een dankbaar gebruik gemaakt. In zijn
commentaar op ieder lied geeft FvD een opsomming van latere drukken en
stemopgaven, waaraan wij maar zelden iets hadden toe te voegen, en waarnaar
wij dus regelmatig verwijzen. Ook Mincoff-Marriage verrichtte nuttig werk
door de verschillende drukken van S1 met elkaar te vergelijken en de musicologische varianten minutieus te noteren : voor die varianten wordt in onze uitgave regelmatig naar de hare verwezen. Verschillende malen konden wij ons
voor aanvullende gegevens bovendien beroepen op de Deutsche V olkslieder mit
ihren Melodien van John Meier6, die in zijn balladenverzameling ook de verhalende liederen uit het AL naar tekst en mogelijke melodie opnieuw onderzocht heeft, en daarbij gebruik kon maken van het materiaal dat het Deutsche
Volksliedarchiv te Freiburg i. Br. bijeen heeft gebracht.
Het is wellicht niet overbodig eraan te herinneren, dat Mincoff-Marriage de
titel van haar publikatie eigenlijk niet heeft waargemaakt. Ze brengt geen
Souterliedekens, geen <<Nederlandsch psalmboek van 1540 », maar alleen de
melodieen van dat psalmboek, gekoppeld aan wereldlijke teksten. Juist dat
ontbreken van Van Nyevelts teksten, die zo vaak een hulpmiddel zijn voor de
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wijze waarop een « Antwerpse » tekst werd beklemtoond en over de beschikbare
noten verdeeld moet worden, is in de verstreken halve eeuw door veel musicologen als een groot gemis ervaren. Aan dat gemis is het proefschrift The
Souterliedekens van H.A.Bruinsma tegemoetgekomen 7, die op veel wetenschappelijker wijze met de melodieen van SI is omgesprongen, doch waarin men —
hij maakt zijn titel wel waar! — de wereldlijke modellen weer niet vindt. Onze
publikatie is ervan uitgegaan, dat men alle bronnen zo volledig mogelijk naast
de wereldlijke lied-reconstructie moet kunnen leggen ; dat wil dus zeggen in
diplomatische weergave van tekst en melodie. Voor de teksten, die in deze
band niet zozeer voor praktisch gebruik zijn bedoeld, werd de oude spelling
onaangepast overgenomen, zoals dat ook in een vroegere publikatie van de
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis is geschied 8 . Slechts bij de
translitteratie van de kapitaal I, die een I of een J representeert, hebben wij
ons door de vermoedelijke uitspraak laten leiden. Tussen de lettergrepen hebben wij afbrekingstekens toegevoegd als de tekstplaatsing onder de melodie
daarom vroeg. Voor de melodieen werd, voor zover ze mensuraal genoteerd
waren, het moderne notenschrift gebruikt, waarbij een semibrevis ( 0 ) gelijk
is aan een hele noot ( o ) en de minder gangbare c-sleutels vervangen werden
door

of

. De kwadraatnotatie van het DEPB is weergegeven door

ronde noten zonder stok, met inbegrip van de plica ( M ) die in dit liedboek
tevens als slotnoot dienst doet ( •• ). De dwarsstrepen van DEPB, die als gezegd geen ritmische betekenis hebben, zijn achterwege gebleven; voor verdere
eigenaardigheden van de DEPB-notatie zij verwezen naar de liederen afzonderlijk. De liedvarianten uit de 15e-eeuwse handschriften Asd en Utr tenslotte
hebben wij, waar de ritmische interpretatie dubieus bleef, juist zo weergegeven
als ze genoteerd staan. Vergelijkt men de « bronnen » met onze reconstructies
in deel I, dan ziet men dat we, in mensuraal genoteerde liederen, de notenwaarden gehalveerd hebben, maar met de fermaten en zg. signa congruentiae
in S1 geen rekening hebben gehouden. Met Bruinsma 9 zijn wij van oordeel dat
met name de signa congruentiae, die in het tekstgedeelte van Sl als bladvulling
gebruikt worden, bij de muzieknotatie geen duidelijke functie hebben, en
slechts bij uitzondering als da capo- of herhalingsteken geinterpreteerd kunnen
worden, zoals dat in andere 16e-eeuwse bronnen gangbaar is.
Voor de problemen die de tekstplaatsing met zich mee bracht, waren vooral de
contrafacten van de nauwgezette Van Nyevelt verhelderend. Wij zijn er zoveel
mogelijk van uitgegaan dat beklemtoonde lettergrepen in contrafacten en originelen op dezelfde noten of notengroepen werden gezongen; zoals men kan zien
werden om die reden in sommige gevallen bij een teveel of tekort aan nietbeklemtoonde lettergrepen andere noten opgesplitst of samengevoegd : een beginsel waarmee iedere volkslied-beoefenaar vertrouwd is. De zangers van ons
liedboek zullen dit beginsel overigens zelfstandig moeten toepassen in de tweede
en volgende strofen van het lied hunner keuze : alleen de eerste strofen werden
nauwkeurig met het notenbeeld in overeenstemming gebracht; misschien wel
nauwkeuriger dan de 16e-eeuwse gebruikers van het AL zeif deden. Het is bijv.
heel goed mogelijk, en soms zelfs duidelijk uit het contrafact of to leiden, dat
lettergrepen als ende, zijnen enz., die er later geheel bij in zouden schieten,
ook toen al in spreek- en zang-taal wegvielen. Zo werd bijv. de slotregel van
L

de eerste strofe van AL XXIII (nr.10 in onze uitgave) , to oordelen naar het
contrafact in Sl, niet gezongen als:
Hoe si haren lantsheere verriet,
maar als:
Hoe si haar lantsheer verriet.
Niettemin hebben wij ook zulke lettergrepen, omdat wij nu eenmaal van de
AL-tekst zijn uitgegaan, een noot meegegeven, behalve daar waar een opeenvolging van open klinkers vanzelf tot samentrekking leidde (<< Hoe noode ist
dat si scheiden >>). Voor speciale moeilijkheden zij naar de afzonderlijke cornmentaren verwezen, wat overigens niet wil zeggen dat de uitgevers voor alle
gevallen een redelijke oplossing aan de hand konden doen. Wat een volledige
ontraadseling in de weg staat: de gebrekkige tekstoverlevering van het Antwerps Liedboek of onze eigen gebrekkige kennis van de 16e-eeuwse liedpraktijk,
zullen we maar in het midden laten .. .
H. WAGENAAR - NOLTHENIUS
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COMMENTAAR BIJ DE MELODIERN

SIGLEN
Hieronder volgt een opsomming van de in het commentaar bij de melodieen
vaak voorkomende siglen met daarachter een verkorte titelbeschrijving. Een
volledige titelbeschrijving vindt men in de bibliografie, waarin ook de siglen
zeif nogmaals zijn opgenomen.

: Antwerps Liedboek, zie: Schoon, Een, liedekens. Boeck [.. .].
Antwerpen ( Jan Roulans), 1544.
: Deuoot, Een, ende profitelyck boecxken [.. J. Antwerpen
DEPB
(Symon Cock), 1539.
DEPB ( Sch.) : Deuoot, Een, ende profitelyck boecxken [...] uitgeg. door
D. F. Scheurleer. 's Gravenhage, 1889.
Eccl.
: Ian Fruytiers: Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons
Syrach [. ..]. Antwerpen (Willem Silvius), 1565.
EuB
: L. Erk: Deutscher Liederhort [...].
FvD
: Fl. van Duyse: Het oude Nederlandsche lied [...].
: E. Mincoff-Marriage: Souterliedekens [...].
MM
MMN VII : Monumenta Musica Neerlandica VII, zie: E. Bruning OFM,
M. Veldhuyzen en H. Wagenaar-Nolthenius: Het geestelijk lied
van Noord-Nederland in de vijitiende eeuw [...].
SI
: Souter Liedekens [. . J. Antwerpen (Symon Cock), 1540.
AL

1 Als alle die cruydekens spruyten
AL I
Lit.: FvD I, p. 297; MM, p. 113.
Bron : Si 56 Na die wise Als alle die cruydekens spruyteniende alle dinck
verfraeyt

Inc.:
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Tot dat de boosheit heel ver-

re

0
Mijn hoep

Heer op v staet.

Zie de reproduktie in Dl. I, p. xv.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p.95.
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2 Aenmerct doch mijn geclach
AL II
Lit.: FvD I, p. 403; MM, p.153.
Bronnen:
Si 5 Na die wise. Aenhoort alle mijn geclach ghi ruyterkens fraey
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groot ghe - wach

Neemt dit doch in
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DEPB LXXXII (Sch., p.107). De wise alst beghint
1)
dy • • •

e) • • •
8 Aenhoort dochmijn
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min- nen Ic true - re nacht en - de Bach Dwelc ick wel
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• • .. •

...
cla-ghen mach Ay-la - cy noyt sul-cken ver-drach Tes mi een
2)
. .
•

swaer gheclach Dat ick de - se droefheyt kin 1) afgaand op de custos zou men b' i.p.v. c" kunnen lezen.
2) afgaand op de custos zou men g' i.p.v. d' kunnen lezen.
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- ne.

3 Alle mijn gepeys doet mi so wee
AL III
Lit.: FvD I, p.406; MM, p.171.
Bronnen:
S1 16 Nae die wise Alle mijn ghepeys doet mi so wee.

0 Heer ver- hoort doch mijn ghebet
Ick bid v dat
ghi op mi let

al mijn gheclach
is
roe - pen son-der verdrach

Recht-uer-dich
Als ick sal

Son-der be -droch nacht
1)

rrr

o

recht wilt voer v aen - sicht

en- de dach

Mijn

hou - wen

Ic bid v Heer
.

Q
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•

J

wat ick ver -

61

0
=
Wilt doch ghe-rech - ti-cheyt aen-scou - wen.

I

Eccl., p. 151. Het LXXIX. Liedeken op de wijse, Alle mijn ghepeys
doet my so wee. Psal. 16.
1) Eccl.: de rust ontbreekt. Onze transcriptie is in die zin geemendeerd.

4

DEPB CLXXXI (Sch., p. 212).

Al - le mijn ge - peys doet mi so wee Wien sal ick

cla - gen mijn verdriet Die son-de en wilt van mi niet

scheen Ay - la - cy wat

poo- ge is - ker om this al

is mi g e- sciet Al

om niet Si

is al -

tijt in mi - nen oo - ghen Dus moet ick sin - gen dit

druc-ke-lijc liet Och son-de ghi doet
Voor meerstemmige zettingen vgl. Lenaerts, p. 78.

5

mi doo - ghen.

4 Arghe winter, ghy zijt cout
AL X
Lit.: FvD I, p.729 ; F. M. Biihme, Altdeutsches Liederbuch, p. 249 (nr. 154).
Bron: Pater Werlins Liederhandschrift ( ± 1640), p.1326-1327 (Munchen,
Bayerische Staatsbibliothek, Gm 3638).
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. Ver- ski- ret auch die Bliiemb-lein auf

derHei-de.

Ofschoon wij bier moeten putten uit een bizondere late bran, menen wij,
met Anne, op grond van de 16e-eeuws aandoende melodie te mogen
veronderstellen dat deze in nauwelijks gewijzigde vorm bij vroeger overgeleverde teksten heeft behoord (bijv. nr.37 van het Ambraser Liederbuch van 1582). Of het lied oorspronkelijk Nederlands dan wel Duits
is geweest, is moeilijk vast te stellen.
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5 Al om die liefste boele mijn
AL XI
Lit.: MM, p. 200.
Bronnen:
Sl 102 Nae die wise Om een die alder liefste mijn / Baer ick of sin ghen wil
Inc.:

43

Mijn siel ghe - be - ne - dijt denHeer Al
Mijn siel geeft God al - leen die eer En
tl
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Van dat hi heeft
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mijn in loeft zijn
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Weest zijn- der ghedachtich ghi
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Hy wil v cranc-heyt
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En van sonden v ma - ken vri.

Eccl., p. 36. Het XIIII. Liedeken, op de wijse, Om een die alderliefste
myn, oft Glyn siele ghebenedyt den Heere. Psa1.102. (oorspr. notatie een
kwart hoger dan in S1).
1)

enz.

De notator van S1 (en Eccl.) had duidelijk de van AL afwijkende beginregel
in het hoofd, die beter bij de melodie en in het versschema past: de lezing van
AL is hier dus waarschijnlijk onjuist; vgl. onze inleiding in DUI, p. XLVII.
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6 Confoort, confoort sonder verdrach
AL XIV
Lit.: FvD I, p. 331; MM, p.76.
Bron: S1 123 Na die wise Coemt voort / coemt voort /sonder verdrach mijn
alder.

Inc.:

U
En had ons God niet bi ghe - staen
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In ons exemplaar (KB 3 B 4) heeft een 16e-eeuwse hand de wereldlijke
tekst aangevuld : << lieste lief verborgen, ick seg v vrij, ten is geen dach
ten is schoen noch g[heenen] morg[en]).
Clemens non Papa ritmeert de eerste regel:
0
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0
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0

bi ghe - staen.
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7 Claes molenaer en zijn minneken
AL XV
Lit.: FvD I, p.871.
Bron: DEPB CLXI (Sch., p.192). Die wise van Claes molenaer

I1c1

Inc.:

I 1

1
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lijt Met vruech-den hier be - nee -
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- den.

8 Dat ick om een schoon beelde soet
AL XVIII
Lit.: FvD I, p. 410; MM, p. 215.
Bronnen:
Si 59 Nae de wise Dat ick om een reyn beelde soet I dus Lange moet
bliuen int getruer

Inc.:
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J
v eer
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a
be - taemt.

Eccl., p.123. Het LXII. liedeken wt den self de capittel op de wijse,
Dat ick om een rein beelde soet, oft den lix Psalm.

1) in de eerste regel ontbreekt de 6.
10

2)

Eccl. herhaalt regel 1 en 2.

3) bij Eccl. vervallen regel 4 en 5. Tegenover de melodische bouw van
Si: a /3 y P i y + refrein geeft Eccl. de regelmatiger vorm a 13 a /3 7 +
refrein.
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9 Den dach en wil niet verborghen zijn
AL XIX
Lit.: FvD I, p. 329; MM, p. 71.
Bron: SI 47 Na die wise Den dach en wil niet verborghen zijn / het is schoon.

Inc.:
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12

- ren zijn.

10 Die mi te drincken gave
AL XXIII
Lit.: FvD I, p. 203; MM, p. 27; Meier I, p. 301.
Bron: S1 137 Na de wise. Die my eens te drincken gaue / ick songhe hem
een goet liet.

Inc.:

Ick sal be - li - den v mijn God Wt al mijns

her - ten gront

Want ghi mijn woor-den

1)
el

c)

( son - der spot)

61

CI

Hebt verhoort tot

1) oorspr. notatie : *
Volgens Meier was deze melodie reeds rond 1524 bekend.
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CI

al- der stont.

11 Den winter is een onweert gast
AL XXV
Lit.: FvD I, p. 545; MM, p.127.
Bron: S1 110 Nae die wise Die winter is een onweert gast / dat merck ick
aenden daghe.

Inc.:
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12 Den winter comt aen, den me y is uut
AL XXVI
Lit.: FvD II, p.938.
Bron: Eccl., p. 23. Het VII. Lideken wt den self den Ca. op de wyse: Een
out grysaert: oft, Ick heb de weerelt seer bemint.

Inc.:
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Myn kindt v wer- cken loch be- gintil in al - le
En ghy suit wor- den hier be- mint //seer bo- uen

sach- moe - di - ghe ze - den
an - de - re deur re - den

Hoe dat ghy meer- der

rr0
sijt hier be- ne - den// v

ver-neert na mijn ghe 1)

411

bodt //

r

r

En - de ghy vint ghe - na - de sift to

•

2
vre - den// By u- wen schep-per Heer en - de Godt.
1) in de laatste regel ontbreekt de

6.

2) er staat: scijepper.
De melodie behorend bij de laatste twee tekstregels roept sterke associaties op
met een << Ronde >> uit «Het derde musyck boexken . . . >> van Tielman Susato,
Antwerpen, 1551 ( ed. F. J. Giesbert. Mainz, 1936, H. 1, p. 23) . Deze zelfde
dans komt als Bransle ook voor in het << Liber primus leviorum carminum » van
Phalese en Bellere ( Antwerpen, 1571) op p. 21 in de vier stemboeken.
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13 Den lustelijcken Me is nu inden tijt
AL XXVII
Lit.: FvD I, p. 356 ; MM, p.121.
Bronnen :
Eccl., p. 38. Het XV. Liedeken opde wijse, Den lustelyckenmey is, 8cc .
Inc.:

Ver - worpt v vrienden niet om goet oft cleyn ghe en ver - nuf - tich
Scheyt v niet van een vroom
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en wilt hem ma-ken vry deur goet ge - rief.
lief /
We hebben de melodische lezing van Eccl. gevolgd, doch ons bij de tekstplaat sing laten leiden door DEPB, dat zich veel dichter bij het origineel aansluit.
DEPB CXLIII ( Sch., p.174).

Den lus- to - li - ken mey

Cris- tus play-sant Vol

- ne Is doer den

al - der duechden groe -

hey -

- li - gen gheest als nu

al - le ghe-loo- ui - ge koe 16
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ghe-plant In

- ne Die tot

de - sen

mey - e scrijt Wort van al - len son - den

le -

al - le sijn
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Wil hem Cris-tus min- ne - lijc ghe -
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Een variant geeft
S1 73 Na de wise. Den mey staet vrolijck in sinen tijt.
Inc.:
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Die ghi
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17.1 •
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v
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-
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Deze melodie wordt door FvD en MM gevolgd.
AL XXIV werd klaarblijkelijk op dezelfde wijs gezongen als AL XXVII.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 97.
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14 Die vogelkens inder muten
AL XXVIII
Lit.: FvD I, p. 412; MM, p. 93.
Bronnen:
S1 44 Nae de wise Die voghelkens inder muyten die singhen haren tijt

Inc.:

- ten
- ten

Mijn hert wat goets wou dick Mijn tong sal haer soe stich-

tot
si

Sco-nincx eer
scri - uen seer
4:,-

Die schoonste tal - len ti - den

o

gi)

• t,
God wou ghe -

Sijt ghi/ en gra - ci - oos

be - ne- di-

En dat
Al const

En be-wa-ren v al - toos.

- den

Eccl., p. 55- 56. Het XXIII. Liedeken, opde wijse: De vogelen inder
muyten.

- ken //
- ken //

Die t'peck hier sal aen - raDaer- om soo is
to la -

,

P

•

0

J61

a

.

...,

J

0

0

Sal hem daer be - smetten van //
Een seer ho- uaerdich man # j want by sal
18

a - tijt lee- ren ho - uaer- di-cheyt en - de ge - welt //

Van rij - cke wilt v

kee oi

Soo wordt ghy niet

J

J

in last ghe - stelt.

Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 94.
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- ren ii

15

Des hadde een swave een dochterlijn

AL

XXIX

Lit.: FvD II, p.l029; EuB I, p. 425; Meier IV, p. 39.
Bron: Reutterliedlin. Frankfurt, 1535. No. 2.
Es het ein schwab ein tóchterlin. H.H. (Hans Heugel).

~=Jil
M

I

~

- nen/

I

I

I

I

I

I

Es

-*I

I

I

I

I

I

~

I

J

het~nschwab ein ltoch-ter-lin I

•

I

les wolt

I

nit jlen-ger die -

- I
I
I
und siewoltrockunndmantelh~n/ I
20

I

I

I

I

I

I

schiih

mit

schma-len rie-

1.

•

du sch6nes mein El - se-

men /

1) Oorspronkelijk een 6 voor c. Dit betekent dat de c de functie van
fa krijgt en de voorafgaande toon bes derhalve een b wordt.
2)

bes oorspr. een achtste foot en de volgende toon d' een halve noot.

Bij dit en het volgende <<Reutterliedlin>> ligt de melodie zo duidelijk
ongewijzigd in de tenor dat men haar zonder bezwaar kan overnemen.
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16 Dat meysken opter laden lach
AL XXXI
Lit.: FvD II, p.1034; EuB I, p. 416.
Bron: Reutterliedlin. Frankfurt, 1535. No.12.
Ein meydlin an eim laden lag. Sixt. Dieterich.
1

a

a

ar-

•

a

1
Ein meydlin an eim
I

JJrJ

V,

JJ

•

JJ

fri

J

.

la - den

,i
•

fl

I
2)
lag/and es schrey

ii - ber- laut /

het
MI

1) oorspronkelijke notatie •

1

2) Diskant en Tenor: «lag»; Altus en Bassus: « stfind».
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ich ein

,,

....

@)

fl

•

-

I

n

I

I

•

I~0

"'
I~

jun-gen kna-

-

I

....

I

-ben/

f

.....

fl

~

"'

-

!~ schHig

der mtr

I

-

'l

l

I
I

I

r

I~e

I

l

lau - ten

.

. I.............. I.
I

I
I

.I

1
r kleynesgeig-lin
~nd
ein

-

23

I

r

mit jm

ltrfig.

17 Een boerman hadde eenen dommen sin
AL XXXV
Lit.: FvD I, p, 212; MM, p. 42; Meier II, p.1.
Bronnen:
SI 86 Na die wise Een boerman had eenen dommen sin.

Inc.:

0

LP

0

t,

41

CI

Van Go - des stadt wilt hoo - ren mijn Al
-

CI

A

BIM

41

,

in die ber- ghen goet en fijn

61

J

JJ

J J

Lig-gen haer

3

D•

61
God

43 •

fun- da - men

-

-

I' r

ten

.1 -

4 II

(-4

wil veel lie- uer in Sy - on zijn

Dan

we - sen in Ja - cobs ten -

-

ten.

1) oorspronkelijk —

DEPB LXXVIII (Sch., p.103). Dits die wise van Een boerman had
eenen dommen sin

a

•

-•

.

•

Die si - nen

voet

•

•

•

• aP

II

set in ee - nen do - ren
24

Ai

a
■ • .
NI
•
• .
•
•
•
- de noch- tans wel weet te vo - ren Dat hem

I

a

Baer of

•

•

•

a

•
li - den oft

•

•

•

- ne Coemt hem

-

droef-heyt sal bren- gen in -

a

•

a

a

a

tho - ren Men claecht hem

11----'\•

• .a..

veel te min - ne er - om

•

41) •

in - ne.

Vgl. incipit van AL XC (nr. 44 van onze uitgave).
In een «Oudt Amsterdams Liedt =Boeck>> (Amsterdam, 1590) wordt op p. 42
bij het lied «De Velden stonden groen>> als « Stemme >> opgegeven: « Een Boerman had een domme sin, &c. >>.
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18 Een venusdierken heb is uutvercoren
AL XXXVI
Lit.: FvD I, p.556.
Bron: Eccl., p.57. Het XXIIII. Liedeken, wt den selfden Cap. op de wijse,
Een Venus dierken, oft Ontwaect nv Israel &c.

Inc.:

Als een ghe-wel - Bich man v hier wilt trec - ken /1
Dijs sal tot v meer sijn be-gheer-te strec - ken //

Tot hem weyghert v doch
Van selfs v niet in - drin -

Hy

sy oock niet deur nijt// heel

P°

LD

sla - ghen I/

- tijt //
al- ghen-de sijt //

0

Op dat-men v ghe-bruy - cken

Be-ueelt by v

ont 0
mach //

oock wat na sijn be - ha - ghen //

Maect oock van weyge - ren gheen ghe - wach.

26

Omdat de regels 5 en 6 van de strofen in de AL -tekst tesamen minder lettergrepen tellen dan de corresponderende regels in Eccl., hebben wij de indeling van de melodie moeten wijzigen.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 65.
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19

Een oude man sprack een meysken an

AL XXXWI
Lit.: FvD II, p.948; MM, p.260.
Bron: Si Den lofsanc Zacharie. Na de wise. Een oudt man sprack een ionc
meysken an.

Inc.:

ti

It •

á

r•

•

a el

CP

Ons Hee - re God
van Is Hy heeft be-socht / en ver -

Jd
hel
wel

0

- ra -

los

-

to
.

CI

.

•

0

k)

Moet al-tit we - sen
Den si- nen heeft by

0 0

ghe-be - ne -dijt
seer wel be-urijt
0 0

J

Hy heeft den hoorn tot ons pro - fijt

sa - li- cheyt op ghe - recht

a

a

Van ons

Int buys van Da - uid

- nen knecht.

Si -

Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 56.
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I

20 Eengoet nyeu liet heb ick gedicht
AL XXXVIII
Lit.: FvD I, p.415; MM, p.198.
Bronnen:
S1 17 Na de wise Een nyeu liet heb is gedicht /met also domm[en]

Inc.:

_
J

41

0

JJ

P

Ick
sal
v Heer lief heb - ben seer
Mijn fir - ma- ment daer ick toe keer

–

a

r

Jj
0

Mijn vas-tichheyt ghe- pre Mijn ver-los-ser sal hy

Hi

is

sen
- sen.
-

we -

-0mi-ne God dyen ick be - trou

0
0
r
r
r
Mijn be- scher - mer na mijn ver - lan - ghen
411

-

rd

Mijn sa - li- ghe hoorn in
1)
2)
Alst

CI

J

j

mi - nen

O
rou

Jj

J ,J

niet

en is soot we - sen sou

J

r)

41

•

So can hy mi ont- fan -

- ghen.

Eccl., p.154-155. Het LXXXI. Liedeken uit den selfden capittel op de
wijse, Een goet nieu liet. Psal. 17.
1) Eccl. f
2) Eccl. d
29

21 Een jonghe maecht heeft mi gedaecht
AL XL
Lit.: FvD I, p. 560; MM, p. 213.
Bronnen:
S1 98 Na de wise. Een schoon ionge maecht heeft mi ghedacht / te
comen voer

Inc.:

r r

0

1'

rijck die Hee - re nam End hy
men- schen wer- den gram Wan - neer
1)

Sijn
Die

0

ILI

0

d

•

clam Op Che - ru- bin ver - he - uen
quam Het aert - rijc sach men be - uen

61

Sy- on is hi groot

rr r d

r rr

Sy- on is hy groot Dat seg

o

I

I12.
.

1) Waarschijnlijk te lezen:
30

_

t1

ick bloot

Hooch bo-uen al-len men-schen ghe-see - ten.
Ii)

r)

Die Heer seer

In

goet ghe - hee - ten

In

0

l3

hoort wat staet ghe - scre - uen

-

Nu

AIM

0

op
hy

DEPB CXLVI (Sch., p.178).
1)
I •

a • •

Mi ion - ghe maecht / die we - relt mis-haecht Die we - relt
a

0a

...--,_

a

a •• a •

•

ID

•

wil ick be - ghe - uen. Want on - uer- saecht mijn

pert Baer toe draecht Te kie- sen een an - der le -

•

•

a

a

• a

En - de God den heer te aen - de -

wil is mi in ghe - re -

- uen

•
-

AP

uen Dien

- sen Mocht hi ge -

bue - ren mi / mocht hi ghe- bue - ren mi / so waer is

vri Van al - le

mijn druc ghe - ne -

-

- sen.

1) Door een fout in de sleutelwisseling staat er e'.
Het contrafact << Een suuer maecht) uit Hs Asd (Wenen ()NB N.S. 12875, vgl.
MMN VII, nr.27) gaat, o.a. te oordelen naar het rijmschema, en naar de vooroec wesen vry* terug op een oudere versie van hetzelfde
laatste regel:
wereldlijke lied, zonder ref rein, met een ander rijmschema en een grotendeels
andere melodie.
De versie uit het << Prieel >> van 1609, p.134 (vgl. FvD I, p. 562) heeft reeds een
geheel ander karakter.
Opmerkelijk is, dat in alle contrafacten de 2e, 4e en 5e regel vrouwelijk rijm
hebben.
<< . . .
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22 Een aerdich vrouken hevet mi bedroghen
AL XLIV
Lit.: FvD I, p.418.
Bronnen:
Eccl., p. 112. Het LIIII. Liedeken op de wijse, Een aerdich vrouken heeft
my bedrooghen.

Inc.:

rr

P.

r

r

Een boo - sen mont die can hier on- eens
Hy can - se drij - uen om seer cley-ne

ma - ken //het volck deur mis-ver-stant // .6
sa - ken// al in ver-scheyden lant if

een

stadt vast en plai-santil can by hier wel ver - der - uen//hy

roc-kept hier dis-coort// de rij - ken die hem er - uen// die

rr•

al

•

wer-den me-nich-wer- uen //deur hem al hier ver-stoort.
De notatie van de Stollen bij Eccl. is problematisch. Het teken onder de
laatste toon f' geeft misschien aan dat een samenklank met de voorafgaande toon a' bedoeld is. Een andere mogelijkheid is dat de eerste keer
a' en bij de herhaling f' gezongen moet worden (ouvert en clos). De afsluiting bes'- f' is echter onwaarschijnlijk. De rust die na de a' en/of f'
behoort to staan is door Eccl. uit nood aan het begin toegevoegd. Wij
hebben in beide gevallen gekozen voor de a', in overeenstemming met
het DEPB.
32

DEPB CXLII (Sch., p.173). Dits die wise van Een aerdichvrouken heeft
mi bedroge.
• • d--a----ip

•
4F • a

Die we - relt erch heeft mi be - dro-ghen Daer ic op

N

•

•

•

•

a

a

•

N a

was ver- gect Haer smee-cken- de woer- den sijn al ghe -

lo - gen Dat vin - de ic nu per- fect Si is mi to

seer doer-trect Seer dob - del oock van gron-den Dus keer ic

mi van haer Sy payt- er al - so ve - le met ha - ren

loo - sen

mon- de Ick en acht - se niet een hayr

In DEPB is het lied. waarschijnlijk door notatiefouten , verminkt.
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23 Een ridder ende een meysken ion&
AL XLV
Lit.: FvD I, p.156; MM, p.21; Meier III, p.106.
Bronnen:
S1 14 Na de wise Een ridder ende een meysken ionc /op een riuierken

Inc.:

a
0 Heer wie sal in

u- we tent Wo-nen / en bli - uen

daer met lus - ten?

In di - nen berch

doch daer

seer

in rus - ten.

Eccl., p.153. Het LXXX. Liedeken op die wyse, Een ridder en een
meysken ionck.
1) Eccl.wijkt hier enigszins of
Deze versie treft men ook aan in de Sl-druk van 1559 (Antwerpen, Jan
de Laet; zie D. F. Scheurleer. De Souterliedekens. [...]. Leiden, 1898.
nr. XV, p. 57-59) .

DEPB XXIX (Sch., p. 50).

Had ick ee - nen ge- trou-wen bo - de En die waer
34

IP-

-0- --o-

e--••

-dr- 4- 40- -0-

•

4- -s-

ho - ghe van pri - se. Ick sou- den seyn-den in mijns
Ar-

is- -e-

-4,0--•

a • •

I

va- ders lant Mi en lust hier niet lan-gher to bliu- uen.

Volgens « Een Aemstelredams Amoreus Lietboeck >> van 1589, p. 42a kon de tekst
gezongen worden op enen morgen stont om de mey so wast) (zie AL
CXXXIII).
De melodie van «Een ridder ende een meysken jonck) wordt tot ver in de
17e eeuw in liedboeken als wijsaanduiding vermeld.
4C
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24 Fortuyne, wat hebdy ghebrouwen
AL X LVIII
Lit.: FvD I, p.688; MM, p.193.
Bronnen:
S1 21 Nae die wise Fortuyne wat hebdy ghebrouwen.

Inc.:

--4210---43

-s- ."--, ir -Ø-

Waer-om wout ghi mi ver - l a-

God mijnfleer

- ten

Ick bid v bo - uen ma - ten Op

0

..L.,,J.
..J_ .
my slaet v oo - gen Weer

o

61

Die woer - den van

0
.41. ....
_ _.__.4*.
mijn- der mis - da - den

cheyt

Mijn Godmijn

Seer ver van mijn sa- li -

Wan-neer ick sal zijn be - la - den Sal is tot v

o
ma - ie - steyt

•

0

J - Ja

Mer ghi suit hoo - ren niet

J J .J

-0-

Roe- pen Bach en - de nacht

01,

61

Mijn on - u-er-

61

J.,..11,1_ t4

stant ghi n: .t en acht/Dus bne ick in
36

ver-driet.

I

AL XLVII (Fortuyne heeft mi verbeten) heeft dezelfde versbouw en bediende
zich vermoedelijk van dezelfde melodie.
Een eigenaardig probleem biedt Si 53 dat, « na de wise ,> van de 2e strofe van
ditzelfde lied, een melodie geeft die in principe gelijk is aan de eerste vier (en
dus ook de tweede vier en de laatste drie) frasen van Si 21, maar sterk vereenvoudigd en dus zonder refrein. Mogelijk circuleerde een variant van
«Fortuyne >> — zonder toespelingen op Brugge? — in deze vorm in NoordNederland.

S1 53 Na die wise Wat sullen wij gaen beghinnen /wij ghilden al ghe meyn.
– do

–

o

0o

0 Hee - re wilt mi

be - hou - wen

V

0
naem die roep ick aen

trou - we

Wilt ghi doer di - ne

Die wraec voer mi

37

ont [f]aen.

25 Ghepeys, ghepeys vol van envijen
AL XLIX
Lit.: FvD I, p.563; MM, p.178.
1)
Bron: Si 106 Na de wise Ghepeys/ghepeys vol van enuien.

Inc.:

rr.

MN,

Danct God den Heer
Spreect toch zijn lof

JJ.

r

rrrrr
tot
Wiens goet-heyt duert
Die zijt wt
svy - ants
IMM

0

-

-en
seer goet ghe-pre
se
wilt Banc- baer we - sen

0

J

0

al - der tijt
hant ghe- vrijt
0-

Van hem ver-loost /

wt west/ wt oost

hy- se wil-len ha - len Wan - neer men haer

4.1
Heeft

sach

0

43
seer ver- dwa - len

Al

in dat dor -

- re

Al wil-den sij daer seer na to - len

wout

JJ

JJ.J.61JJ,Et

Sij en heb - ben daer gheen stadt ghe - bout.
1) Zo in de door ons gebruikte druk. De andere geven: vol fatitasien.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 75.
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26 Ghi sotten ende sottinnekens
AL LTV
Lit.: FvD II, p.1076.
Bron: Eccl., p.108-109. Het LIT. Liedeken op de wijse, Ghy sotten ende
sottinnen.

Inc.:

Uer- drie - tich bo - uen ma - ten /1 is hier der
Haer la - then is to ha - tent/ tis sondt en

dwasen re - den //
o- uer- tre - den H

Want heel heur dwa- se se - den// soo

ke - telt dat ghe - slacht ii

sijn sel - uen hier be -

ne - den /1 al - tijt dat sel - ue

lacht.

In AL hebben de strofen 12 regels, in Eccl. 8; hoewel Fruytiers stellig hetzelfde lied bedoeld heeft, blijft de uitwerking van de laatste 8 regels hypothetisch. Mogelijk heeft hij het ref rein veronachtzaamd.
Vgl. .11•Iieu groot Amstelredams liedboek) (1605), fol. 8; D. V. Coornhert,
Liedboek (1575), nr. 28.
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27 Hoe l uyde sanc die leeraer opter
ti
tinnen
AL LV
Lit.: FvD III, p.2429; MM, p.242.
Bronnen:
Si 90 Nae de wise Hoe luyde sanck die leeraer opter tinnen.

Inc.:

Die on- der Gods beschermingis ghe- se - ten
i.vms

Die

..aswisow
'

spreect tot God met groo- ter eer
—
me - ten

Al doer een goet ver -

41)

0

Mijn hulp en toeulucht zijt ghi Heer

Mijn

God ick be-trou hem al - tijt meer

rr
Ick en sal hem niet ver - ghe - ten.
DEPB CXX (Sch., p.148).

•

•

a

IN

Hoe luy - de sanc die lee- raer op der tin - nen So
IP

II

•

•

•

•

dr

wie met son - de is be- swaert God la - tet hem ver 40

■

-o• -0winnen En- de kee- re hem in tijts tot Go-de waert Eer
-0- -IP-

-o- • • •

•

•

AP-

hem die loot den wech on - der - gaet

- nen.

Hi is wijs diet can ver - sin -

Dit buitengewoon verbreide lied verschijnt in het Nederlandse taalgebied voor
het eerst in Hs Asd (vgl. MMN VII, nr. 35) ca. 1480. De tekst is een vertaling
van <<Ein lerer ruft vil lut us hohen Sinnen>> ca.1445, op zijn beurt waarschijnlijk een contrafact van een (onbekend) wachterlied. De melodic in Hs Asd is in
principe gelijk aan de hierboven gegeven versies.
Eigenaardig is dat AL LX het geestelijk lied op zijn beurt weer seculariseert,
tot een wachterlied, overigens op onbeholpen wijze; ook AL LVI is duidelijk
een contrafact van LV.
Hs Asd, fol. 61v-62r

dp a

•

Hoe luy - de soe sanc die le - rer al

tyn - nen. soe wie

in

swa - ren

-a-

leeft hi mach hem wel

•• •

bycht toe

.-•

9

-o-

op der

son - den

-I-

v er- syn-

•

--dp---.

-a-

nen dat hi syn

•
0

•

4,-

tii - de doet. eer hem die doet die wech

on - der- gheet. tsynvroe- de die des be - ken - nen.
41

28 Het is goet pays, goet vrede in alle duytsce
landen
AL LIX
Lit.: FvD I, p.66; MM, p.39.
Bron: S1 112 Na die wise Het is goet pays goet vrede /in alien sheeren landen

Inc.:

.

o

ra,

ILI

r

C■
-

Si- nen

Ghi kin - der loeft den Hee - re

naem tot al - len ston - den

rr

Gheeft dancbaer-heyt end

_
t.
CD

J

J
Wilt

Sijn lof wilt hier ver-mon - den

ee - re

tl

0

0

0

0
t)

•

_61

hier ver-mon - den / en pri- sen dach en nacht: Wilt

In,

CI

0
0

g.,

15{

hier ver- mon - den / en pri - sen dach en nacht.
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29 Het voer een maechdelijn over Rijn
AL LXI
Lit.: FvD I, p.781; MM, p.64.
Bron: SI. 146 Nae die wise Het voer een machdelijn ouer rijn/Sy hoede haers
vaders lammerkijn.

Inc.:

0
Loeft God den Heer der Hee - ren

Het lof van

lof to sin-ghen dat is seer goet
– v

Sijn

soet

9

13-

zijnder duech- den

Het lof van zijnder duechden

Is

cr=isuy- uer-lijck/vol van vruechdenil van vruech - den.
De auteur van SI heeft bij zijn stemopgave waarschijnlijk aan de 6e strofe
gedacht.
Het lied komt ook in Duitsland voor; AL LXI is vermoedelijk een bewerking (vgl. EuB I, p.438).
In de door ons gebruikte druk van SI heeft een 16e-eeuwse hand boven
het gedrukte woord « rijn>> toegevoegd: «zee »; boven « vaders >> staat
«haer >>. De wijsaanduiding wordt (in dezelfde hand) gevolgd door «sy
reet so werre an geen groen heyden zo wil an [drie woorden onleesb.] ».
Ook bij SI 130 ( Nae de wise Het voer een scheepken ouer rijn / het
hadde geladen vroukens fijn) is tekst toegevoegd : «het voer en maechdelin ouer zee sy voorde haer ...».
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30 Het quam een ruyterken uut Bosscayen
AL

LXVI

Lit.: FvD I, p. 422; MM, p. 201.
Bron: Sll34 Na die wise Het.quam een ruyterken wt bosscaeyen.

'

1 J J
Wilt dan- eken I

j

11

J J;J J

0

0

J

-6-

''

(J

loeft/want hy

0

te -

0

ren

IS

0

J

«i

goet

0

Den Hee- re

J

0

0

Sijn naemmet san-ghe wilt

1 J (j

Want die

J

(J

IS

0

-a-

Prijst den Hee-re ghi knech-ten al
Hier he- ne-den int aert- sche dal

J .,

0

vol ee - ren.
des Hee - ren

Io - uen Gods naem
Ghi die daer staet
m dat huys

0

-6-

met

al

0

J

ex - al -

J J
Ien soet.

11

DEPB CXVI geeft «Het quam een ruterken wt bosscayen » als alternatieve
stemopgave bij een tekst met een geheel andere bouw.
FvD emendeert de slotfase naar de Franse parallel «Une mousse de Biscaye»,
dat een Baskische slotregel bevatte.

'j.

Soaz

n

J.

soaz or -

J J J J
do- na

re-quin

Mogelijk is juist vanwege het Baskisch deze regel in SI weggevallen.
De tekst en de melodie van dit lied komen voor in het vroeg 16e-eeuwse handschrift Paris, Bibl. Nat., fr.12744, fol. 5v-6r.
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Josquin gebruikte deze melodie twee maal: in het vierstemmige chanson « Una
musque de Buscgaya >>, voor het eerst gepubliceerd in Petrucci's « Canti C
numero cento cinquanta >>, Venetie, 1503, fol.129v (Werken van Josquin des
Pres, afl. 53, nr. 37) en in de « Missa Una musque de Buscaya>>, eveneens bij
Petrucci verschenen in « Missarum Josquin Liber secundus >>, Venetie, 1505
( Werken van Josquin des Pres, afl. 22).
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31 Het soude een fier Margrietelijn
AL LXVII
Lit.: FvD I, p.164; Koepp, p.112.
Bron: Eccl., p.190. Het CII. Liedeken op de wijse, Het sou een fier Margrietelijn , 8cc.

Inc.:

tik
til
o "
c•
Na Moy - ses quam een strijt- baer heft //
d

Cli

o

_0_

0

AIM

0,

IIM

o

I

Twas Je-sus Na - me voor Godt be-qua - me

Hi'

//

0
hiel voor sijn wt - uer- coor - ne tvelt /1 Als voortbringht sij I)
43

43'

nen na - me //

1 J j ° J
Jo - su- e seer

lof

0

0

sa - me.

1) Gezien het dorisch karakter van de melodie hebben wij de slotnoot
e' gamendeerd tot d'.
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32 Het wayt een windeken coel uuten oosten
AL LXIX
Lit.: FvD I, p. 391; MM, p.87.
Bronnen:
S11 Nae die wise Het was een clercxken/dat ghinck ter scholen.

Inc.:

17

6.

a

C

en goet ghe - hee - ten

Sa - lick is die man /

J

0•

den bo - sen

Die tot

niet

CI

en gaet

0 0

45-

Noch bi den spot - ters is ghe - se - ten

Die in

haer we - ghen

niet

en staet.

Eccl., p. 196. Het CV. Liedeken wt den selfden capittel op de wijse,
Salich is de man en goet gheheeten. Psal. 1.

1)

. J . J ri

J.

J

J.

4j

Si verwijst naar de 3e strofe van AL LXIX.
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33

Het viel een coelen douwe

AL LXXII
Lit.: FvD I, p. 321.
Bron: DEPB XIV (Sch., p.34). Dit is de wise Het viel eenen coelen dauwe /

Inc.:

1

11

1

I

Het viel eens he - mels dou-

•

-.........-

a e •
-

•

ID

- we Al in een
.........\

maechde-kijn.Ten was nye be - ter

-

vrou -

we Dat

e - de een kin - de - kijn Dat van haer wert ghe - bo - ren

En - de si bleef ma- ghet fijn. 0 ma- ghet wt - uer -

•
co -

•......1,. •
-

•

•

•

- ren Lof moet v

•

• ••

I

al - toos sijn

DEPB voegt toe: « ende gaet oock op die wise van Paep heer aert. oft op
die wise vanden lodderliken pape.>> Bij uitzondering heeft de vorm ri,
in dit lied niet slechts de functie van slotnoot, maar klaarblijkelijk van
een plica.
Hs Berlijn MG 8° 185 (Deventer, 15e eeuw), pag. 29 geeft als stemopgave van « God gruet v Conyngynne >>: dit is die wyse «dat viel een
coelen douwe tot enen // vensteren in nae eenre >>; voor de hier volgens
DEPB gegeven vergeestelijking «Het fel en hemels douwe >> verwijst dit
hs, p.312, intussen weer naar zijn eigen contrafact « heer god wie sal is
claghen», vgl. ons lied nr. 70.
FvD transponeert het lied een kwint, maar verzuimt, de (oorspr.) b to
verhogen tot fis.
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34

Het daghet inden oosten

AL LXXIII
Lit.: FvD I, p.119; MM, p.1; Meier III, p. 154.
Bronnen:
S1 4 Nae die wijse. Het daghet inden oosten / het lichtet ouer al.

Inc.:

Als ick riep met ver- lan- ghen

leyt
6 "

God hoor- de al mijn

Wan-neer mi droef-heyt heeft be - uan -

d. .."....s....

0

0 0 a ti

ghen

Ghi Hee - re my troost ver- breyt.

1) oorspr. notatie *
DEPB CLXV (Sch., p.196).

I

•

a

•

•

•

Het da - get in - den oos- ten Die son- ne scijnt o - uer -

al

Hi

Wie heer Ie - sum wil min - nen

II
.
en sla - pe nu niet so

lan -

- ghe

Zie de reproduktie in DLI, p. XIV.
Te oordelen naar de laatste regel contrafacteert DEPB AL LXXV, dat overigens op dezelfde wijs zal zijn gezongen als AL LXXIII. Van de herhaling, die
het Antwerpse lied voorschrijft, bespeurt men niets in de beide contrafacten.
Voor een afwijkende melodie uit 1439 vgl. Meier.
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35 Het viel eens hemels douwe
AL LXXIV
Lit.: FvD I, p. 323.
Bron: Den boeck der gheesteliicke sanghen (Deel I: Bliiden requiem).
Antwerpen, 1631, p. 99. Op de Wijse: Het viel een hemels dauwe.
Superior.

Pur staet die siel van bin-nen/die

Bassus.

Pur staet die siel van bin- nen/die

Sy moet on- deugt ver-

haer geeft tot - ter deught;

0
Sy moet on- deught ver -

haer geeft tot - ter deught;

[1411111
Mill
.11■11

NAM
ANINIF /1111111WININNINI
ANEW .11311•■•• 1111/7
ANNE FAME

Sy moet haer

win- nen/ sou God zijn ha - re vreught;
•

p
Sy moet haer

win-nen/sou'God zijn ha - re vreught:

E.:16mm
IMPAIIIIII6■11111164111111111111r
self door- bre - ken /

MINIINNII111111111. Er
11111111111•111
":

om

C

odt te schouwen aen:

r
self door-bre - ken /

om Godt te schouwen aen:
50

,....
moet sy self

Om Godt te hoo- ren spre -ken /

-V
moet sy self

•

[

Om Godt te hoo- ren spre-ken /

I

i
JJ
Sy moet haer

stom- me staen.

i

9. 6

J r
Sy moet

stom- me staen.

AL LXXII werd duidelijk op dezelfde wijs gezongen.
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kW
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36 Hier zijn Brie lichte geladen
AL LXXVI
Lit.: FvD I, p.360.
Bron: DEPB LXXXVII (Sch., p.112). Dit is die wise van Hier comen Brie
licht gheladen/
---ly

1 1

Inc.:

1

a'

h1

0 fluer van al - len vrouwen Ma - ri - a reyn heel-de

soet Als ick v mach aen- schouwen Ver- hoecht mi

mi- nen moet. Ghi sijt diet al

•

ver - bli - den doet. Daer

•

bo- uen in des he- mels lant V gra- ci - e vloeyt als een

vol - le vloet Op ons ar - me men - schen cranck. Schoor

•

•

•

aen-schijn blanck Lof en - de danck Al ben ick cranck Ghi

sijt ons troost ver- he- uen Al in des he- mels sanck.
DEPB voegt aan de stemopgave toe: 0 of het gaet op 0 mey God danck »
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37 Het vlooch een so cleynen wilt vogelken
AL LXXVII
Lit.: FvD I, p.344; MM, p.72.
Bronnen:
S1 96 Na de wise Het vloech een cleyn wilt voghelkijni tot zijns liefs
venster in

Inc.:

.
•
oDie Heer die wou reg-ne - ren
2)

o
-0Daer-om moet

0
wor- den bly

O

Het aert - rijc vruecht ver - mee - ren

o
Wolcken en duys-ter 3)
.

Die ey - lan- den me - lo - dy

-6- ---

-a
hey - den

-0- -0-

Den bo- sen hi be - rey -

0-

- den

1

.-11r---7.---

Ghe- rech - ti-cheyt blijft hem by.
Eccl., p.204-205. Het CX. Liedeken wt den selfden capittel op de
wijse, Het vloech een cleyn, Scc. Psal. 96. Een kwart hoger genoteerd.
1) Eccl. 6J kwint hoger.
2) Eccl.

01

secunde hoger.

3) Eccl.

,1

JJ

In strofe 5 en 7 (9 regels) kunnen de laatste twee regels eventueel op de
laatste twee melodiezinnen warden gezongen.
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38 Het reghende seer ende ick worde nat
AL LXXIX
Lit.: FvD I, p.787; MM, p.91.
Bron: SI 3 Na die wise Het reghende seer/end ic Overt nat.

Inc.:

i. 6 .

.M 1

0

0 0 0
0 Heer hoe

0

P

0

ziin - se so me - nich - fout

Mijn vi - an - den seer fel en stout Staen to - gens
0

o
mi

0

Veel seg - gen tot mijn - der
0

0

P
-

len

r

r.

sie -

ri

Dat ic van God ver - la - ten si.

Van de tekstherhaling in regel 3 die, naar anologie van strofe 4 t /m
9, in het AL is doorgevoerd, heeft de dichter van S1 geen notitie ge nomen.
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39 Het ghinghen drie gespeelkens goet
AL LXXX
Lit.: FvD II, p.1057; MM, p.63.
Bronnen:
SI 109 Na die wise. Het waren drie ghespelen I sy waren vroech op
ghestaen. 1)

Inc.:

00_

er-

4 a

Die Heer tot mi- nen Hee - re /

Die sprack met
0

•

claer ver - stant

• • -0-

Coemt sit - ten

Tot mijn-der rech- ter hant.

met groo - ter ee - re

1) S1 Paternoster. Na die wise Het ghinghen drye ghespeelkens goet.
Spaceren in dat wout/Sij waren alle drye beuroet. Soectse yore opten
.0 .ix. psalm.
DEPB CLVI (Sch., p.188). Dit is die wise van Het souden drie ghespeelkens goet I spaceren gaen in dat wout

•

•
•
_______•____.

dr--I-Wij wil - len ons gaen ver - hef - fen Bo - uen al - le

aert-sche din-ghen En - de clim- men met on - se ghe -

dach - ten Al on - der die se - ra - phi - nen
FvD (p.1058) leest de melodie in DEPB een toon lager, en transponeert
haar vervolgens naar F om de vergelijking met SI to vergemakkelijken.
De versie van DEPB is echter duidelijk dorisch; verwante melodieen in
afwijkende modus zijn in de middeleeuwen geen zeldzaamheid.
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4 0

Ick wil to lande rij den

AL LXXXIII
Lit.: FvD I, p. 37; EuB I, p.67; Meier I, p.1.
Bron: G. Rhau, Bicinia Gallica / Latina /Germanica [...]. Tomus I (Wittenberg,
1545), nr. 94.

Ich wil zu Land aus- rei - ten /
a

9:

1

rJ

o

_do

E)

0

0

0—

sprach sich meis- ter Hil - to - Brant /

0

0

der mir d ie

rd

[

6

■MM

P

weg thet wei - sen /

[111:1

GI

1.--

gen Bern wol jnn die Land/

Sie

ONIIII■111111W-11111■711W-MIIIM •

o

sind mir un- kund ge- wor - den /

56

viel man-chen lie - ben

6

.

0

rrr

CIO
1

CI

=

0

9

P

ja - ren
I

9

jnn zwey and dreiss ig

Ey - ia,

tag /

6

0

Fraw Ot-ten ich nie

fd

ge - sach.

Loommirmom
.
wwimmerl
"

111111111MLAII

Als auteur van dit zeer verbreide lied noemt Rhau : Johannes Stahl (in
de bovenstem: Ioannen Stahl).
De tekst in de onderstem wijkt op enkele plaatsen of in spelling en interpunctie. Na «Eyia» wordt in deze stem «ha » tussengevoegd in de tekst.
De, in Nederlandse verhalende liederen ongebruikelijke, interjectie «Eyia »,
die in het AL niet voorkomt, hebben wij eveneens achterwege gelaten.
Voor een vierstemmige zetting vgl. Meier I, p.9.
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41 Ickquam tot eenen dansse
AL LXXXV
Lit.: FvD II, p.944; MM, p.262.
Bron: S1 39 Na de wise Ick quam aen eenen dansse / daer menich schoon vrouken was.

Inc.:

Hi

- re

Ick heb ver- wacht den Hee -

r

Hi tooch mi wt mijn

ver- hoor- de mijn ghe - clach
■

rr
zee -

(../

P
- re

Daer is in ver - son - cken
o

lach

J

6

o

C,

Hi stel - de mi op ee - nen steen

En heeft ghe - leyt

4

Hi

.1

0

rr

-r r r

r

p

)
rr-

mijn gan-

I

4'

voer-waer/ en

an - ders

1) oorspr. notatie: *

58

- ghen

gheen.

Het contrafact << Wt hartelike gheren >>, dat volgens Hs Berlijn MG 8° 190,
fol.119v de wijs volgt van << Ic reet aen even danse // daer is veel vroukyns
vant >>, heeft een afwijkend rijmschema. Het 16e-eeuwse Duitse lied << Ich kam
mir zil einem tantze>> (zie FvD II, p.945) staat veel dichter bij AL, maar mist
de pointe van de slotstrofe.
De versie van Clemens non Papa begint: dddc.
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42 Ic had een alderliefste
AL LXXXVI
Lit.: FvD I, p.335; MM, p.78.
Bron: S1 68 Na de wise Waer is mijn alder liefste/die ick met ooghen aensach.

Inc.:

0 God wilt mi sal- ue - ren

aen

Het wa - ter coemt mi
1)

Het li - den wil mi de - ren

to gron- de
2)

gaen.
3

Seer diep ben ick ghe-son - cken

0

0

Ver - druct van een tem - peest
4
4)
den die clon - cken

Heel la - ten

a a

Ick riep / mijn woer-

Als ick was seer be - ureest.

De semibrevisrust aan het begin is stellig een minima, zoals ook door
Clemens gelezen wordt.
1) 51 geeft minima-rust i.p. v. punt.
2) in de andere SI- drukken en bij Clemens : a
3) in de latere Sl- drukken en bij Clemens: f
4) in de andere Sl- drukken en bij Clemens: d
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43 In mijnen sin hadde ick vercoren
AL LXXXVIII
Lit.: FvD I, p.457.
Bron: DEPB LXXX (Sch., p.105). Dits de wise alsoot beghint

Inc.:

a

•

•

•

•

•

1
"1

I

1

1

I

11

•

•

••

•

•

In mi - nen sin had ic ver- co - ren Een su - uer

maecht na mijn be - ha - gen Scoon-der vrou- we en is

nye ghe - bo - ren Haer wil ick die - nen al - le mijn

-0- -0-

da - gen Daer om en wil ick

niet

ver- sa - gen Ick

ghe-ue haer op Biel / lijf/ en - de goet Mocht ic
•

•

•

•

•

•

troost van haer be - ia •

a

•

•

•

•
-

•

•

•

•
-

•

•

ghen So waer

noch
•

ic

••

vro Baer ick nu true - ren moet.
Naar analogie van dit contrafact is in de tweede regel van het lied uit AL
onder de muziek « suyver >> ingelast. Naar analogie van de bipuncta op « vercoren » en « gheboren >> zijn ook de puncta op de beklemtoonde lettergrepen
van de rijmwoorden « daghen », « behaghen » en « waghen » verlengd.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 65.
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44 Ick hebbe ghedraghen wel seven jaer
AL XC
Lit.: FvD If, p. 956.
Bron: Eccl., p. 213. Het CXV. Liedekenwt den selfden capittel op de wijse,
Ick heb ghedraghen wel seuen iaer.

Inc.:

r114
111101111n

ri

J

°13

Eer dat

J

41

ick wert ver leyt in
(4)

r

0
mien

rJ

r

iuecht 1/ Soo socht ick de wijs- heyt en rech - te

duecht1/ Met mij - ne ghe - bet 1/

0
met //

IL"

a

Sy quam al - te -

CI

Dijs Godts Wet 1/ my het hert

Vgl. het begin van nr.17 (AL XXXV).
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ver- huecht.

45 Ic weet een vrouken wel bereyt
AL XCI
Lit.: FvD I, p.459.
Bron: DEPB XIX (Sch., p.40). Dit is die wise Ick weet een vrouken wel bereyt.

I

6

R

Inc.: It

1

. ■■

II
■■.

Van hoo- ger min - nen die ick dra - ghe Ver - bli - de

is son - der ver - driet Want mi gheen dinc en
•

•

•

•

•

eest

mach ver- sa - ghen Bi mijn lief so

al

niet. Lof eer dat hem be- taemt. Co-ninc van he - mel

•

•

•

•

•

•

en - de

eert - rijc Is

hi

•

.

•

•

I

al - leen ghe - naemt

Wanneer men in de tekstplaatsing DEPB op de voet volgt krijgt men — zoals
FvD-

Ic weet een vrou- ken wel be - reyt

enz.

Het resultaat leek ons minder aannemelijk; de dichter van DEPB springt zo
vrij met de rijmschema's e.d. van zijn modellen om, dat aanpassing van het
mannelijk rijm aan de melodie gewettigd lijkt (evenals het omgekeerde in
regel 5 en 7).
Stemopgaven voor dit lied of zijn contrafact vindt men reeds in de 15e eeuw
(Hs Berlijn MG 8° 185, fol. 49r; 190, fol.162r) ; FvD citeert hier onvolledig.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 64.
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46 Ick arm schaepken aender he den
AL XC III
Lit.: FvD I, p. 393; MM, p.197.
Bronnen:
S1 7 Nae die wise. Ick arm schaep aen gheen groen heyde

Inc.:

0 Heer mijn God al - machIck val aen v seer clach -

- tich
- tich

Op v staet mi - nen hoep
Wilt mi doch hier sal T
Tot
v is
i
mii -nen loep.
5.,
.

P

CI

ue - ren

-

fl

Al wt der hant van mijn vy - ant

r r r r- ii.JJJJ„

J

0

Die mi wil per - se - que -

I

- ren.

Ecd., p.44. Het XVIII. Liedeken, op de wijse, Ick aerm schaep aen gheen
groen, &c.

a
- ter
be -

Dat werck al - tilt sy- nen mees Een
op-recht en vro-me vorst

JJJ
prijst /1
wijst //

r.

Ins-ghe-lijcx den han - del goet //
Die geen die recht oor - deel doet /
64

.

ri

U

Ge - lijck by in

als is

vroet il

SOO

11

-0

sijn

sijn of - fi - ciers cock hier// Want goe - den

-M-

-I-

raet gheeft bor -

-

ghers poet

he - Stier,

Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p.37.

65

47 Ick ghinck noch ghister avont
AL XCIV
Lit.: FvD II, p.996; MM, p.95.
Bronnen:
SI 11 Na de wise Ick ghinck noch ghister auont / so heymelijckeenen
ganck.

Inc.:

l)

0
0 Heer wilt mi be - hou - wen
Die waer- he- den ver- cou - wen

0

1=1
ghe is ver - gaen
te niet ghe - daen

Al

der

I

ILD

Oli

v be - trou - wen

van

Seer wey - nich

men - schen kind - ren boos

0

Die hey - li wor- den
Sy

Seer wey-nich hier al - toos.

Ecd., p. 134. Het LXIX. Liedeken op de wijse, Ick ghingh noch ghister
auent. PsaL xj.

,

au

PP "

43

r 0
op
dwa
se
hoop al Y Tvolck die hun hier ver- la - ten ii
Die droommeynen te ba - ten // en sijn daer door ver -

.

•

t=1

tijt /1
blijt /1

•

r r
Dees ach - ten een scha- du - we voor
66

pro -

twelck waer schijnt/ maer noch wijt

fijt //

t

o

P

0

tl

on - wees - lijck

scheeltil Broom is een

beelt.

I

Van de voorlaatste regel is «lief» weggelaten, met het oog zowel op SI 11 als op
de volgende strofen van AL, die elk een vrouwelijk slot vertonen. Men kan uiteraard ook zingen :

staet op mijn al - der - lief - ste lief

Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p.55.
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48 Ic sie die morgensterre
AL XCVI
Lit.: FvD I, p.326.
Bron: DEPB CCIV (Sch., p. 236). Dit is die wyse ghelijck alst beghint.

Inc.:

•

•

c

1

1

I

1

re

•

•

•

I

•

•

•

•

Ick sie die mor- ghen ster - re Heer je - sus

•

•

0 a-

•

claer aen - schijn

•
--•mer - ren Met

•

• •

Ick groet v

.0"."-..‘

•

•

son - der

al - der her - ten mijn.

De Hss Asd (Wenen ONB N.S.12875) en Utr (Berlijn MG 8° 190) geven
de contrafacten «Maria coninghinne» en «Siet wy moeten veruaren>> op een
melodie waarvoor Utr, fol.136v als origineel opgeeft: «Ic sye des morghens
starre>> (vgl. MMN VII, nrs. 6, 34 en 78). Alleen de beginregel stemt overeen
met die van DEPB:
•

•

•

•

Ma - ri - a

DI

•

co - nin- ghin - ne

•.o....N.,

a

•

•

v

kints

•

•

•

.....,„..,

-4.--0-

myn - ne

• •

ver - crijcht mi

• sr sr

toe - uer - laet.

•

mijn troest mijn

be -

-I-

•

•

•--..''
•

- rou voir mijn mis - daet.

(versie Hs Utr, fol.103r/v; MMN VII, nr. 78.)
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•

I

Wij volgden de versie DEPB, die in tijd en plaats het dichtst bij het AL staat;
met correctie van de custos voor de slotfrase, die een lage a aankondigt.
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49

In oostlant wil is varen

AL XCVII
Lit.: FvD I, p. 290; MM, p.89.
Bronnen:
Si 82 Na die wise In oostlant wit ick varen / mijn bliuen is hier niet
lanck.

Inc.:

PAP
Wie is v. to ghe - lij - cken 0 Hee - re mijn
0 God van he - mel - rij - cken V lip - pen doch
.
•

11411111111111111111111

- der goet?
- pen doet

vao-

stil - le

En weest doch niet so

Siet v vy- an - den ra- sen

4

Sij

seer
CI)

3
r
I

ma- ken groot ghe- schil-le

Met op - ghe-bla - sen

Cli
tlb

wil - le

Sij

al- tijt v

rha - ten

seer.

Ecci., p.91- 92. Het XXXIII. Liedeken wt het selfde capittel, op de
wijse, Heer Godt nv leert ons bidden.

Mijn lie - ue kin - de - ren II leert hou Niet mach hem hin - de - ren /1 die - se
70

421

den u - wen mont //
wel hour goet ront //

Men sal hem dan

niet ter- stontil int woordt be - grij - pen dan //

lijck men den son- da - ren II

o

Ili

Ghe -

die de - sen niet wel be -

o

o
wa - ren /1 hier seer wel daer deur v vanghen can.
1) bedoeld is waarschijnlijk

61

JJ

AL bestaat uit duidelijk (door een interlinie gescheiden) 4-regelige
strofen. S182 geeft — evenals Eccl. — 9-regelige strofen, zodat van het
AL-lied telkens 2 strofen samengevoegd moeten worden, waarbij de voorlaatste regel van de even strofe herhaald moet worden.
Eccl., p. 91 noteert het « Abgesang ) een kwint hoger, waardoor de ambitus
tot een decime beperkt wordt en het lied dorisch blijft.
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50 Ic hadde een gestadich minneken
AL XCVIII
Lit.: FvD I, p. 426 ; MM, p. 188.
Bronnen:
Si 18 Na de wise. Ick had een ghestadich minneken/gheen schoond [er]

Inc.:

Gods glo - ry en - de heer- lic- heyt Den he - mel
Sijn wer - cken en - de ma - ie - steyt Ver- tel - len

6

CD

tfir - ma - ment
ex - cel - lent

Dit woert dit maect be - kent

ilmaimi■wilsm:■=ffeAs..;■rawr,

o

Die nach- ten

Den ee - nen Bach den an - der

J J 0

r

CD

I

CD

•
oock mal- can - der Dees const thoo- nen pre-sent.

Ecci., p.26. Het IX. Liedeken wt den selfden Cap. op de wijse: Ick hadt
een ghestadich.

0 0 0 •

a•

J

U
De wijs-heit al - tijt on - der-hout// Haer kin- de Sy in - geef - tet haer me - nichfout II het le - uen
6
ren ge- mein
groot en clein

I - .1

CD

En sy ontfanght cer- teyn
72

/1

Al

die heur bier ver- cloe - ckenil en - de den wech des Heeren

soe -

- ckenil die recht is en - de

reyn.

DEPB XCIII (Sch., p.119). Dit is die wise van Ick had een ghestadich
minneken

Ick weet een su - uer - li - ke Gheen schoon-der niet en

leeft Sy woont in he - mel- ri - ke In weel - den dat sy

_ff

leeft Wie clat haer lief - de heeft En

•

•..,

•

•

O____

die - nen

•

haer met trou - wen Die schoon-ste ho - uen al - le

vrou- wen Die haer die- na - ren niet en be - gheeft
AL IX werd volgens 0 Een Aemstelredams Amoreus Lietboeclo> van 1589
op dezelfde wijs gezongen.
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51 Ic weet een uutvercoren
AL XC IX
Lit.: FvD I, p.428; MM, p.155.
Bron: S1 32 Nae de wise Daerick eens was willecome/si hiete my elders gaen.

Inc.:

J

o'
t-)

v/
Ver- blijt
Want den goe -

0-

sen
wilt ver - io - li - den dat si God pri - sen

J
Ghi
Wel

ILI

0

r=

LI

die hier recht - ueer - Bich
be- taemt tot
der
al
-

Met her - pen wilt

ver - cla - ren

J

0

o

zijt
tijt

En hier be - li - den den Heer

U

Een

d

'I

0

43

Sou - ter van

i

0
P
Neemt en singt zijn

74

0

thien sna - ren

fa

0

lof

end

I
eer.

De stemopgave van Si 32 verwijst naar de tweede strofe van AL
XCIX.
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52 Ick seg adieu

AL C
Lit.: FvD I, p.690; MM, p.182.
Bronnen:
Si 65 Nae die wise Ick seg adieu / wij twee wij moeten scheyden.

Inc.:
1)

2)

Vro - lijc en bly
Gheeft hem glo - ry
0
- ren
- ren.

scha ba -

Loeft God ghi aert Sijn lof wilt o -

- sche
- pen -

Tot God wilt spre-ken groot en
3)

a

IL)

O
Won-der- lijc zijn v wer- cken reyn

cleyn

-eswe - relts pleyn Maer dit

sa - ken die lo -

cer - teyn

- ghe-na -

Ver -

- ren.

Eccl., p.62-63. Het XXVII. Liedeken, op de wyse, Ick segh adieu, &c.
1) Eccl. f
2) Eccl.
3) Eccl.

J, geen

4) Eccl.
76

DEPB LXVIII (Sch., p.92). Dit is die wise Ick seg adieu

- uen V

0 doot o doot / v macht gaet bo-uen scre -

cracht is groot / die v God heeft ghe- ghe -

- uen Ghi

ne-met al in v ghewout Hoe rijc / hoe sterck /hoe vroom /hoe
(p)

•

•

•

•
-0- ••
•

•

•

• •

stout /Hoe ionck/hoe out/hoe ionc/hoe out / Ghi be - ne-met haer

al- len dle-uen Ghi be- ne-met haer al - len dle -

- uen.

De door de contrafacten voorgeschreven herhaling van de voorlaatste regel
ontbreekt in AL.
Voor een meerstemmige versie vgl. Lenaerts, p. 66.

77

53 Ick wil migaen verhuegen

AL CI
Lit.: FvD I, p.467; MM, p.157.
Bronnen:
S1 37 Ick wil my gaen verhueghen /verbliden in minen moet.

Inc.:

1)
a

J 61

-

Heer in v toor - ni - chey - den
V hant can mi be - rey - den

rr-

I
d

Cl

a

En wilt mi
V pi - len

— rr r

straf- fen niet
van ver- driet

Mijn

Cranc-heyt ghe- schiet
2)

vleesch tot al - len ston - den

Om- dat

ghi siet

— rrrrr ,o rrrr &J "
Die son- den mi doer- won -

-

I
- den

1) ofwel minimarust ontbreekt, ofwel moet zijn 0. Emendatie in
deze laatste zin naar analogie van Eccl.
2)

emendatie J

JJ.JJ .

Eccl., p. 42. Het XVII. Liedeken, opde wijse:

i J J

6

o

Ick wil my gaen verheughen.

61

0 - uer een vro - me vrou - we / wilt niet is Want d'op- sicht en wan- trou - we/ en werct niet
78

loers hier sijn
soets maer pijn

tot

geen ter - mijen/

geeft

i..■;■stsreismsareilmmit.
haer ooc macht to see - re //

deur en wert v

hee -

op

-

dat sy niet daer

- re.

DEPB CIV (Sch., p.131) geeft «Ic wil mi gaen vermeyden Verhueghen minen moet» als contrafact op 3 andere melodieen naar keuze.
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54 Ic heb om vrouwen wille
AL CII
Lit.: FvD I, p. 337; MM, p. 82; Meier I, p. 173.
Bron: S1 36 Na de wise Ick heb om vrouwen wille / ghereden soe menighen
dach.

Inc.:

CI

CD

P
En wil - les niet be - ni - den Ter her - ten

Dat hem die bo - sen ver 1)

bli - den

End hier ghe-luck ont - faen:
0

Want sij als

C)

hoy

ver - doo - uen

dor - ren als ee - nich cruyt

Heer

goet

hier bo -

- uen

Be - trout

Ver -

den

al - le zijn

Sult ghi hier zijn ghe - uoet.

1) In twee drukken (zie D. F. Scheurleer, De Souterliedekens. [...].
Leiden, 1898. nrs. II en III, p.29-34) staat de 6 hier aangegeven.
80

In de eerste regel van AL staat in de druk << om eender vrouwen wille >>. Deze
regel heeft met <<eender» een heffing meer dan de volgende strofen. Ook in
de melodie van SI past <<eender>> niet.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Meier I, p.176.
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55 Ick weet een vrouken amoreus
AL CIV
Lit.: FvD I, p. 566; MM, p.130.
Bronnen:
SI 26 Nae die wise Ick weet een vrouken amoreus / si heeft mijn herte
beuaen.

Inc.:

VI

C11

I *

God

is

J.

Jri 0

wien sal ick

)J

U•

be -

-

- uen

JJ

Cb

Voer wien sal is

uen?

Die wil be-schermen mijn

scro-men Gods ma - ie- steyt

le -

ver- sel-

Wanneer op mi

Als re - bel -

vi - an- den die mi quel - len

0
Men sachwel hoe sij

-w
- len

Mijn

- len

Die bose mijn vleyschte ver- nie -

len

Voer

mijn licht / mijn sa - li - cheyt

JJ J
vie -

- len.

I

Hebben wij, in de eerste regel volgens Si, to maken met een zwerfregel,
verwant o. a. aan het bekende <<Innsbruck ich muss dich lassen*?
82

De meerstemmige zetting (Lenaerts, p.66, uitwerking (107)) staat dichter bij
de versie van Eccl.
Eccl., p. 83-84. Het XXVIII. (lees XXXV1II.) Liedeken wt het selfde
capittel, op de wijse, Ick weet een vrouken amoreus.

Des sot - ten hert ghe-lijct seer wel // een pot die
Gods leer valt hem int hoo- ren fel 1/ sy druypt wt

0

CS

•I ■
•

41

0 0

/4
0

en leect /1
al - tijt
staet
hem/dwaes- lyck hy spreect #

0

U

maer den ver - nuf - ten

CN

r4f

0

-6t-

- CO-

dit niet ont-breect /1 wanneer hy swijsheyts lee - re

4P r

r2====w-i

o

hoort 1/ ter - stont prijst hy haer ge - luyt /1 en breyt dat

a

wt II

0
CI
.51
daer hem de dwaes eer om ver - stoort.

83

I

56 Mijn sinnekens zijn mi doortoghen
AL CXIV
Lit.: FvD I, p. 569; MM, p.138 voor stemopgaven.
Bronnen:
S1 20 Nae die wise Mijn sinnekens zijn mi onttoghen.

Inc.:

Die co - ninc sal hem ver - bli Hy sal
tot
al - len ti 2)

6JJ-r

-

den
- den

a

J

0

a

0 Hee - re God in
Ver-uruech- den hem in

0

P

t3

u - we cracht
zijn ghe - dacht

0

Om dijn - re sa - li - chey - den

P

.
1=1

Ghi
Ghi

CI

gaeft hem zijns her - ten lust
gaeft hem zijns her - ten lust

Al wat zijn

lip - pen ver- brey -

-

- den

CP

Sijn wil en be-gheert hebt

84

ghi ghe - blust.

I

Eccl., p. 156-157. Het LXXXII. Liedeken op de wijse, Mijn sinne kens sen my ontoghen. Psal. 20, een kwint hoger genoteerd.

1)

Eccl. (getransponeerd

2)

Eccl. 0

Voor een melodievariant uit 1603 zie FvD.
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57 Met luste willen wi singhen
AL CXV
Lit.: FvD II, p.1549; MM, p. 30.
Bronnen :
Si 141 Na de wise Met lusten willen wij singhen / ende louen dat Roomsche rijck.
nummirumoribw4imsmr4morib
milai■ mom domai■■■ri
'rum

Inc.:

Met mijn -

Ick riep tot mi - nen Hee - re

r

0

En is met al- len see - re

der stem- men claer

r

d

r

He') ghe-be- den mijn Heer voer- waer

r

_
r

0 "

zee - re

mi - nen

Mijn druc / en

voer hem wt ghiet

.

Ick mijn ghebet

r rr r

1)

a

0

1

Hem ver- tel ick soot is ghe - schiet.

1) Emendatie: slot niet g maar f.
Eccl., p. 40. Het XVI. Liedeken, opde wijse, Hoort toe ghy menscheiz op
des aerden.

Deze tekst, eveneens een contrafact, werd volgens << Veelderhande liedekens » van 1599 (p. 116) gezongen op « Met vreuchden willen wy
singhen // end' loven dat Roomsche rijck». Dit lied zelf is mogelijk weer
een contrafact van AL CIX (« Met luste willen wi singhen / Schoon lief
al bider hant >>) dat terug gaat op een gebeurtenis uit 1450; hierdoorheen
speelt ook het geestelijke lied (contrafact?) van :-rater Johannes Brugman:
86

«Met vroechden laet ons singhen ende louen die triniteit>> (Hs Berlijn
MG 8° 190, fol. 115v-117v; ook in Hs Berlijn MG 8° 185, p.144-147;
FvD III, p.2405-2408).
Eccl.:

Al met ge - wel - di - ge seer crach - tich / en
van goe- de mach - tich / so
Noch rij - cke hier

twist niet hebt ghy ver - stant
valt ghy niet in heur hant

landt /1

wort - er hier in dit

O

i

-€)-

Want ye - le

Be - dro - ghen

J

C,

O

deur sil- uer en - de gout// tbeweecht oockwel co - nin -

gen vail- lant// Daer-om sy v twist niet me - nich -

fout / en draecht tot heu - ren vie - re geen bout.
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58 Met eenen droeven sanghe
AL CXVII
Lit.: FvD I, p.432.
Bron: Der reden-ryckers stichtighe tsamenkomste [.. .]. [ Rotterdam, 1603],
fol. Zr Nieu Liedeken / streckende tot liefde /ende tot troost der armer
Weesen / op de wijse: In bitterheyt der zielen.

Inc.:
•

noot en smen-schen Iii -

Den

maet noch re - ghel heeft /

tij-

-

En

-

- den Wet/

Die door veel qua- de

- den Hier in he - dwon- gen leeft /

nu ghe- brec aen - kleeft /

!/ reen dat men die geeft I

zij-

-

met liefd' aen

Tis

- len

- den Hun to aen - ne - men streeft.

Volgens << Veelderhande liedekens » (1569; p.145) werd het contrafact
<< In bitterheyt der zielen» gezongen op << Met eenen droeuen sanghe»;
het rijmschema klopt inderdaad nauwkeurig met dat van AL CXVII.
AL CXVIII werd op dezelfde wijs gezongen.
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59 Och hoe mach hem zijns levens lusten
AL CXXI
Lit.: FvD I, p.395; MM, p.167.
Bron: SI 62 Na die wise /Hoe mach een man zijn leuen lusten / die verloren
heeft zijn lief

Inc.:

Tot v

ick

vroech wil

mijn God

ti ri- J

Na

wa- ken Want mijn siel Borst seer na v

v

heeft wil - len ha - ken

mijn vleesch

la 4...r.

immorimtssivAsworiwis
1.4111r Al

11■■••••••

=

ont - ste- ken nv.

V liefd heeft my

De 2e regel volgens de stemopgave in S1 past beter bij de wijs dan die
van AL. De 5e regel van de slotstrofe zal op de melodie van de 4e regel
gezongen moeten worden.
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60 0 Venus' bant, o vierich brant
AL CXXII
Lit.: FvD I, p.461.
Bronnen:
DEPB X (Sch., p. 30). Dit is dye wij se : 0 Venus bant: o vierich brant.
•

Inc.:

•

O

a

I

1

1

I

a

0 •

Je - sus bant/ o vie - rich brant Hoe vast hou - di

a a

•

If

I

.

•

.

if

0

dr

mi in v be-dwancGhi sijt al mijn mee - nen. Ten

de - de

v troos - to - lic on - der- stant. Nem- mer -

- nen.

meer en Teed-ic dit nau-we be- dwanc al - tee •

a a
•
a

O heer wilt mi troost ver- lee - nen en - de ver- lee - nen

Hs Utr (Berlijn MG 8° 190), fol. 99r (MMN VII, nr. 64). 00 Ihesus
banto. Diplomatische weergave.

O

The - sus bant.

0
90

vu - rich brant. och

4-___14----*-17-•

♦

wairs-tu in mijn hart gheplant. so wair mijn ziel ont -

- den. van me - ni - gen druc van

on-

)e'---T
me - ni - gen bant. dair si

e •
)

•

is

meed

•

vi - ants hant ge - bon -

-

•

in

+-11-1-71—
- den. dat

•
doen

mijn gro - to

son -

Voor meerstemmige zettingen vgl. Lenaerts, p.92.
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-

- den.

61 0 radt van avontueren
AL CXXV
Lit.: FvD II, p.1569.
Bronnen:
Eccl., p. 48. Het XX. Liedeken, op de wijse, 0 rat van auontueren.

Inc.:

0

fu

III

0

41

a

-0-

0

tot

wijs - heit van - den slech-ten//flun hier

De

J

d

d

l3

P

J

r

o

o

Sy set hem in ge - rech - ten 1/

ee - re bringht

I,

(2

•.3

niet om

Met vor - sten by hem minght Prijst

d'aen-siens wil - lei/ Die

v

dun - cken

hier
a

(4

0

IL)

-43-

c

En

Tver- ach - ten swijcht ooc oil - le 1/

groat

0 (3
o
0
CI
-0maect oockgeen ge-schil- le // van cley- ne naect en bloot.

DEPB C XXIV (Sch., p.154). Dit is die wise van 0 radt van auontueren

a

•

•

•

•a

•

• •
a

•

as
•

Sijn vrien - de - lijc oo - gen schi - nen Glie - lijc die
92

•

si - ne Es

son- ne claer Seer lan- ghe van hem te

9

0--mijn- der her - ten te swaer Moch ick hem eens aen -

•

a— •

•

• •

a

•

•

•

•

•

a
•
-I-

-I-

scou-wen En cus - sen si - nen ro - den mont Had

•

9

•

•

•

•

a

a

•

•

ick hem hier be - ne - den Mijn her - te - ken

•

•

•a
• -I-

a

••

-9- • •

waer te vre - den Nu bli - net al - toos ghe- wont.
Het vrouwelijk rijm van de 2e en 4e regel van de eerste strofe kan, gelet zowel
op de volgende strofen als op de contrafacten, beter mannelijk genomen
worden, dus: <<spil» en « wil»; ook dan heeft de 4e regel drie lettergrepen te
veel; wellicht heeft ze oorspronkelijk geluid:

Die an - der heeft si - nen wil
Voor een variant uit 1609 zie FvD.
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62 0 lustelike mey, ghi zijt nu in saisoene
AL CXXVIII
Lit.: FvD I, p.470, MM, p.119.
Bron: ,S1 79 Nae die wise 0 lustelijcke meyighi staet int saysoene.

Inc.:

Ghi die condt Is - ra - el

0

o Heer re - gie -

CP

ren Jo - seph be- stie - ren

Ghi die zijt ghe- se

O

0

ten op Che- ru - bin En Se - ra - phin

•

Hoort de - sen sin

Wilt thoo- nen

0

P

Ben- is - min Heer

r

CP

v ma - nie - ren Wilt

J
E - phra- im Ma- nas - se re - ue- lie - ren.

94

63 0 waerde mont
AL CXXX
Lit.: FvD I, p. 572.
Bron: DEPB CLXIX (Sch., p. 202). Die wise van 0 weerde mont.

11111111U111111111111UIN Ms M r-

Inc.:

0 su- uer vat 0 le - li - en blat

m
•
•

dier-baer scat Ic

0

•
a
_--•
•
■ • Ave. •

bid v

dat

•

--0-__-.

s--

-a-

ick bid

•

v

_IL

dat Wilt mi mijn her - to ver - bli - den Als ick heb

41P
•

•

• . "..,
•

Bruck oft li - den
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 61.
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.....

ow.P.

_oli

U

den.

64 Och ligdy nu en slaept
AL CXXXII
Lit.: FvD I, p. 348.
Bron: DEPB CLXXXVIII (Sch., p. 220).

Inc.:

7

1

1 1

- -

-

■. .

I

I

• • •

•

•
•

7 Mi - nen gheest is mi ont- waect Hi en can niet
. ..... . . .... ... . . . ..... ..., „ ..,.... ....

maect Die doot wil mi be - tra -

•

- pen Hi

a •

heeft al sulc be - uel Dat hi
....•

hi

- pen Wat vruech - den dat

meer ghe - sla -

nu schier moet

• - - - " " - \

he -

- nen Dus mach ick sin - ghen wel

•

• •

Mi - nen mey die is ver - dwe -

•

•
- nen

De contrafacten DEPB CXC en CXCIII volgen in de tekst het origineel beter
dan CLXXXVIII, dat de melodie brengt.
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65 Op een morgenstond
AL CXXXIII
Lit.: FvD I, p. 295; MM, p.110; Meier III, p. 106.
Bron: S1 81 Nae die wise Op eenen morgen stontiso yst dat ick beghinne.

Inc.:

Al

wel eer ghe-staen

in der sy - na - go - gen

go - den aen

to -

En - de sprack

ver -

heeft haer dit

En

V
- ghen //

ver- to -

den

-

- ghen:

SI 81 voegt aan de stemopgave toe: << Int walsche Sur le pont Davingon».
We hebben hier dus weer te maken met een dubbel contrafact 1 ). Mogelijk hangt hiermee samen dat het incipit van SI beter bij deze melodische
versie past dan die van het AL met de onlogische rust tussen <<stonde»
en << Om den mei».
Men kan natuurlijk lezen:

Op een

morgenstonde om den mei Soo is t be-ghin-nen

Daarmee geeft men echter het rijm << stond» / << mono prijs, en maakt
men de 2e regel drie lettergrepen te kort. Men moet aannemen dat de
melodie, die men bij de AL-tekst gezongen heeft, enigszins of week.
1 ) Vergelijk de vierstemmige bewerking in Petrucci's q Canti C numero cento
cinquanta », Venetiè, 1503, fol. 61v-62r.
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Die

zijn

66 Rozijne, hoe is dijn ghestelt
AL CXXXVII
Lit.: FvD I, p.579; MM, p.135; EuB III, p.472.
Bron: Si 35 Nae die wise Rosina waer was v ghestalt /

Inc.:

0

0

boo

CI

I,

0

I

t

I,

t

r

zijn
niet

sprack in
hi
heeft

- se
en
Gods vrees

•

ll

ghe- dacht
ghe - acht

ci,

rr

0
Dat hi tot son- den wou poo Ghe-hou - den voer zijn oo -

r

•

-

il

,9t. 0

t=1

ghen
- ghen

-

-

0

-

—

O

daet

0

0

zijn ghe - haet

t.,

4 0

kJ

den Heer Dat

de voer God

mis

0

Want hi be - driech-lijck

r r r r r

CI

CI

0

_
gib

0

En boos ghe - laet

J J. J met al -

98

.
- len seer.

Mocht

67 Rijck God, hoe is mijn boelken dus wilt
AL CXXXVIII
Lit.: FvD I, p.696; MM, p.158.
Bronnen:
S1 13 Na die wise Rijck god hoe is mijn boel dus wilt.

Inc.:

Daer en

Een dwaes die spreect in zijn ghe-dacht
1)
jl1111111111111111MIT
111‘4111, JIIPICIIIIIIIIIIIIIIMMI
11111111111111116Iff ALAN
111111&1■111111111111r MIMI
I y 0

- des

is gheen god I noch Go 2)

in

macht Sij zijn
3)
t3

we - ghen

S.
0

PP

P

al

rr

haer
4)
0

Be- dor-uen af- gri - se- lijck/hier op

0

Niet een

0

IL 1

die goet

acht

=

can ple - ghen.

Eccl., p.13. Het I. Liedeken, opde wijse vanden xiii. Psalm. Een dwaes
die etc. noteert een kwint hoger.
1) Eccl.

,1 J 4)

2)

Eccl. — tussengevoegd.

3)

Eccl.

4)

Eccl.

J

Vgl. «Geuse liet-boeclo>, fol. 29r: ollelpt nu u self ». (FvD II, p.1664).
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68 Rijck God, verleent ons avontuere
AL CXL
Lit.: FvD I, p.339; MM, p. 80 voor drukvarianten.
Bron: 5157 Nae die wise Rijck God gheeft mi goet auontuerisprac daereen
huepsch

Inc.:

Ghi die de waer- heyt spre AI

-

ken

sout

Spreec

0

9:
so

die recht wt
•

••

.

'

rr

0

dat he - boort Ghi kin - der van

v

A - dam iong end out

boos -

V her- ten bren- gen

- heyt voort Twist en - de haet:

be- rey - den hier dis -

- coort En

V han-den

al - le quaet.

Ook 0 Een Aemstelredams Amoreus Liethoecko van 1589, p.136, Beef t:
0 Rijck God verleent mi avontuero.
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69 Rijck God, hoe mach dat wesen
AL CXLI
Lit.: FvD I, p. 287; MM, p.105.
Bronnen:
S1 148 Nae die wise Rijck God hoe mach dit wesen Mat ick so truerich
bin

Inc.:

0
Wilt lo - uen God den Hee Loeft hem / en gbeeft hem ee -

wt zijn
ho - uen

he- me - len claer
ghi he-meisce schaer

wt- uer- co - ren En

- re
- re

Al
Hier

Ghi En- ghe-len

al zijn crach - ten wijt

Sijn

lof bringt toch to vo - ren Loeft hem met groot io - lijt.
Eccl., p. 170. Het XC. Liedeken wt den self den capittel op de wijse,
Mick Godt hoe mach dit wesen. noteert een kwart hoger (met bes); overigens geen afwijkingen.
AL CXXXI (<< 0 lacen hoe macht wesen 0) bediende zich mogelijk van de zelfde melodie.

101

70 Rijc God, wie sal ic clagen
AL CXLII
Lit.: FvD I, p.681; MM, p.185.
Bron: SI 67 Na die wise Rijck God wien sal ick claghen /dat heymelijck
den mien.

Inc.:

CI

fl

Ver Van

Laet on - sen Heer der Hee - - ren
- ren /
Die hem ha - ten / ont - ee -

ri - sen ter glo - ri - en
bo - ser me- mo- ri - en

r
wij - cken

Die moe- ten bier so

"
Voer god

Alst was ver-smel - ten ooc

0
Ver - dwi - nen als een roock.

van he - mel- rij cken

Al CCV werd vermoedelijk op dezelfde wijs gezongen.
Ook AL CXXXIX heeft dezelfde beginregels, maar 9-regelige strofen, met uitzondering van de eerste, waar klaarblijkelijk een 6e regel is uitgevallen. Het
blijft denkbaar dat we to maken hebben met een contrafact van CXLII, waarbij
de voorlaatste frase herhaald werd.
Het is waarschijnlijk dat dit lied en het voorafgaande zich plaatselijk van
elkaars melodieen bedienden. Zie Hs Berlijn MG 8° 185, p.177: << heelp god
wien sal ic claghen dat ick dus droeuych byn ic en creech >>: een duidelijke
contaminatie.
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Kenmerkend voor het geringe verband dat men tussen de karakters van
tekst en melodie legde, is de 2e regel van Sl: <<Verrisen ter glorien>> waar
in het origineel 1 dat heymelijck lijden mijn>> had gestaan.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 79.
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71 Trueren moet ick nacht ende dach
AL CXLVII
Lit.: FvD I, p. 684; MM, p.186.
Bronnen:
S1 75 Na de wise Trueren so moet ick nacht. &c.

Inc.:

o

God is he - kent
Al - Baer so
is

a

O

I

J J

P

1
Hooch is zijn naem ghe - re Sijn wo - fling is Sy - on ghe- pre -

0

v•

Daer woont

c,

int Joedt - sche lant
zijn vre-de wel ghe- plant

•

- sen

- sen

• d

•

zijn God-de - lij - cke

•

ma -

•

ie -

S
stet.

Hy

is

U
daer-men zijn eer ver - breyt.

0
• U
a.
P
o
Daer wil by int mid- den

0
we -

• 0

to • 0
- sen.

I

DEPB CXXX ITT (Sch., p.164). nit liedeken gaet op die wise alsoot beglint.

True- ren so moet is nacht en - de dach En - de
104

li - den swaer ver - lan - ghen Om een die ick niet

sien en mach Si hout mit hert be - uan - gen Och si is
•

•

•

moe-der en- de ma- get f kin Och wou-de sy mijn-der ghe -

•

•

a---0
•

•

•

a

-----,-a

1

na- dich sijn So en weer is niet he - gan - glien
De sleutels zijn onduidelijk; men kan het lied ook in F lezen, maar
Been van beide lezingen is geheel betrouwbaar.
Als stemopgave verschijnt het lied in het 15e -eeuws Hs Berlijn MG 8 0 185,
p. 88.
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72 Tandernaken op den Rijn
AL CXLIX
Lit.: FvD II, p.1050.
Bron: DEPB CXII (Sch., p.140). Dit is die wise van Tandernaken al opten
rijn Daer sach ick twee maechden spelen gaen.

Inc.:

1

1

"

1

1 1

1

1 1

1 1

Och voer de doot en is troost en is troost noch poet
0

do

•

a

•

•

i-\
---- •

•

Met rech - to mach ick mach ick wel ker - men

Mer want is ym - mer ick ym - mer ster - uen moet

•

•

•

•

•

• • •

Rijc God wilt mijn- re wilt mijn - re ont - fer - men

•

•

• •

•

•

Al toeft die doot een iaer

•

•

een iaer oft yet

a • • • a •

•

•

•

Het moet eens sijn het moet eens sijn ten baet mi niet

c moet Baer toe alst God

Al mach hi mi weynich bor- ghen bor 106

alst God ghe - biet

- ghen

•

g

a

•

•

•

•

a

•

•

''''
tip.
w gp w •
•

Daer om so lijdtmijn her- te mijn her- te ver- driet

Al- tijt le - ue ic le - ue ic in sor -

- ghen

De woordherhalingen, waarmee de samensteller van DEPB zijn blijkbaar
te korte versregels tot de juiste lengte heeft opgerekt, maken de reconstructie van het wereldlijk lied gecompliceerd en onzeker.
Voor meerstemmige zettingen vgl. Lenaerts, p. 57.
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73 Tyrannich werc, vol archs gedronghen
AL CLIII
Lit.: FvD I, p.400; MM, p.169.
Bronnen:
S1 41 Na de wise Tyrannich werck vol archs ghedronghen.

Inc.:

Recht als een hers langt nae een fon- tey - ne
Tot mi- nen God dorst mijn siel
al - ley - ne
2)
411
4.)

411

0

41

P

So dor- stet mijn sie - le
o Hee - re God na dy
Wanneer soe sal ic co - men v to - gen-woer-dich by

Mijn tra- nen wa- ren een spijs voer my

Dat seg ic vry
4)

-

r

r

0

4,

Als sy haer spot met mi be - dre - uen

411

Sij

spra- ken waer is nv dijn God ghe - hie - uen?
Eccl., p. 27- 28. Het X. Liedeken wt den selfden Cap. op de wijse:
Tyrannich werck &c. ghelyck een hert. noteert een kwart hoger.
1) Eccl. rust ontbreekt.
2)

Eccl. f ontbreekt.
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3) Eccl.
4) Eccl. —

61
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74 Verlangen, hi doet minder herte pijn
AL CLVII
Lit.: FvD I, p.397.
Bron: DEPB CXXXV (Sch., p.166). Dit is die wise alst beghint.

Inc.:

1

1i

1 1 11

Ver- lan- gen / ver-lan- gen doet mijn- re her - ten pi - ne

ick co - me al

Tot dat

in die hooch-ste vruecht

en we - te gheen be - ter geen be - ter me - de - cijn

Dan al - tijt

II

te den-cken / te den-cken op die duecht

a

.

•

_

•

Ay - la - cy / ay - la - cy / ay - la - cy / ay mijn

a

I

•

.

••

I

Sal ick noch lan - ghe van God ghe- scey- den sijn.
De tekstherhalingen in de le en 3e regel van DEPB zijn in de reconstructie niet nagevolgd; omgekeerd past het woord tboelken) in de
regels 2 en 5 van AL niet in deze melodische overlevering.
Voor een meerstemmige zetting vgl. Lenaerts, p. 91.
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75 Van lief den coemtgroot lijden
AL CLVIII
Lit.: FvD I, p. 244.
Bron: DEPB LIV (Sch., p. 74). Dit is die wise / ghelijck alst beghint.

Inc.:

•

•

MIL II

•

•

•

Van lief-den court groot li - den En - de on - der wi - len

it.mor m matar MIMI mom Jossammastawsmaissor
AV

groot leyt Het min- de die ma - get Ma - ri - a Den

At

Si min - de hem

Gods soon wel ghe - meyt

seer/ si

•

a

•

•
-s-

-*-

had - de hem lief Als si hem Bach in

•

•

•

•

•

.
•

ii - den Si

en con - de ghe - rus - ten

.

• •

I

nyet.

De melodie, verwant aan het Hildebrantslied (zie nummer 40), ofschoon
men haar niet zonder meer met FvD I, p. 247 een derivaat van dit lied
zou willen noemen, vertoont modale kenmerken, en verschijnt in verscheidene Duitse 16e-eeuwse drukken ternair genoteerd; een Principe dat
we hier volgen. De sleutelopgave in DEPB is onduidelijk; met FvD
lezen we overal 9 .
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76 Wie wil hooren eengoet nieu liet
AL CLXII
Lit.: FvD II, p.1060; MM, p. 44.
Bronnen :
Si 8 Na de wise. Het waren twee ghespeelkens goet.

Inc.:

1)
ill

VI

la

Hoe won-der -

0 Heer ons al - der lief - ste Heer

lijck op eer-

0

-eal- der eer

Is di - nen naem

- den

..L

u

CO

Heerlijck van gro-ter weer-

iJ

-

vol

- den.

Deze en volgende contrafacten verwijzen steeds naar de 2e strofe van
AL CLXII.
Eccl., p. 145-146. Het LXXVI. Liedeken op de wijse, Het waren twee
ghespeelkens goet.
1) Eccl.

o 61

Een afwijkende melodie (vgl. FvD I, p. 24) vertoont:
Eccl., p.16. Het III. Liedeken wt den selfden cap. opde wijse, Het waren
twee ghespeelkens.

De lijdt-saem sal

ver- dul - de - lijck //

112

Tot

J1111111111

sijn-der tijt

el

O

En na- maels

hier ver- dra - ghen //

me - nichvul-de- lijck/ Bly- schap tot loon be - is - ghen.

Hs Utr (Berlijn MG 8° 190 fol.101v-102r) tenslotte, geeft een vergeestelijking van << Het reden twie ghespelen goet ter heiden plocken bloemen),
die ook voorkomt in Hs Asd (Wenen ()NB N.S. 12875) fol. 3v, en blijkbaar in Noord-Nederland gangbaar was. (Vgl. MMN VII, nr. 71.)
47111111.111111411111111M1■111( M1111111111101 MC 2111111/V■111111

0 goe - de the - su wes ons bi

min-

vaert.

-

mit u - wer cue - ter

- nen. wat ii - den ons dan we - der -

dat sul- len wi wel ver- win-

113

- nen.

77 Wie wil hooren sin hen
AL CLXIV
Lit.: FvD I, p.217.
Bron: DEPB XL (Sch., p.62). Dit is die wise van den timmerman.

Inc.:

a a a

•

•

•

ag o •

ID M 0 IV

Och ster- uen mijn- der na - tue - ren Dat heeft mi

a

•

I

•
•

•

•

0
AP

wee ghe - Jaen

0

•

i.
•

hee -

- re

II

IN

•

Ick hoep aen on - sen

•

•

0

•

I
•

EP 0

Ick sals goe - den loon ont - faen

DEPB voegt toe : At Het gaet ooc op Trueren alle die willen / oft op Sij
ghingen alle drie beruoets.)
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78 Waer sal is mi henen keren
AL CLXVI
Lit.: FvD II, p.1070; MM, p.273.
Bron: S1 107 Nae die wise Wes salich my gheneeren / ick arme broederlijn.

Inc.:

0 God /mijn hert/mijn sin - nen Die zijn seer wel
V lof wil ick be- ghin - nen Mijn glo-ry v ma 6

41

O

I-

be - reyt
ie - steyt

U el

r)

0

CI
4.)

V sal ick mijn le- uen lanck

Met

Cb

her - pen en sna - ren ghe- clanck

tI

61
vruechde winn-

Dat ick mach

- nen 0 Heer lo - uen met sanck.

SL 107 verwijst naar de 3e en 2e regel van de eerste strafe van AL
CLXVI.
FvD II, p.1070 neemt o.i. terecht aan dat in de eerste versregel << arrem
broederlijn >> gezongen werd.
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79 Wie was dieghene die die loouerkens brac
AL CLXVIII
Lit.: FvD II, p.1583; MM, p.36.
Bronnen:
S1 145 Nae die wise Loouerkens dat zijn loouerkens.

Inc.:

Lo - uen soe wilt mijn siel
den Heer
Ick sal hem van goe - der her - ten seer

Lo - uen wilt
Sin - ghen en

1)
hem en danc-baer zijn
lo-uen met bli - den schijn

dan- cken fijn

Den Hee - re der Hee - ren/ vol

JJ
-

Tal - len ter-mijn / hem

0

der ee - ren Mijn - der sie - len

gibd mr

me - de- cijn.

Eccl., p.126. Het LXIIII. Liedeken op de wijse, Louen soo wilt men
ziel den Heer. PsaL 145. Oft Loouerkens dat sen loouerkens.
1) Eccl. a.

Dat de melodie, die S1 met t Loouerkens dat zijn loauerkens) aanduidt,
behoord heeft bij de 4: Storm van Munster is natuurlijk niet met zekerheid to zeggen; behalve de t loouerkens, in de eerste regel pleit ook het
116

martiale karakter van de wijs voor de ontlening, die door MM, p.36 gemaakt is; FvD II, p.1583 probeert het — minder gelukkig — met SI 83
'< Te munster staet een steynen huys).
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80

Uut liefden, siet

AL CLXX
Lit.: FvD I, p.585 en 593; MM, p.132.
Bronnen:
S1 31 Nade wise Lamour de moy Oft nade wise Eenliet eerbaer / van
die liefste wil ic beghinnen

Inc.:

1)
o

a • •

J - - .9

- uen
- uen

ghe ble -

m

m

Wiens boos-heyt is ver Wiens son - den zijn ghe -

zijn
Sa - lich sij
(Be - dect hoort mijn)

meyn

CI

Sa - lich ic

Is hi dyen God a - leyn

Gheen son - den

2
wil toe - scri -

Van he-droch

- uen

wel reyn

Wiens gheest cer - teyn

can bli -

- uen

1) Emendatie in Dee! I: i. p.v. de minimarust de toon a, naar analogie
van de voorlaatste zin van de Sl-melodie en de versie in Eccl.
2)

Oorspr. notatie •
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Eccl., p. 65. Het XXVIII. Liedeken opde Wyse,

r..itida foyer mommelromsts■

Een liedt eerbaer.

Army 11&41111111

in de kin - de-ren
dat Gods vree -

niet /1
Uer - blijt v
sy ghy siet II
Ten

Brommirum•mmor

die hier sijn on - ghe
se haer heft ver- quict

schict /1

sijn - se ver -

II

a

0

stict 11 en heel tot quaet ge - sint

/1

immoNwoimis

op dees boo - se

//

9

ver- laet v niet

isrwr ANI

Want een vroom kint

II

gaet to bo-uen hier du - sent godt - loo- se.
Het «Nieu Amstelredams Lied-boek >> van 1591 geeft op p. 66 « Een liet eerbaer /
van de liefste claer voorwaer, wil is beginnen* op de wijse : 4c Wt liefden
siet / lijd ick verdriet
Ofschoon een Frans lied «L'amour de moy>> met deze strofenbouw en melodie
niet bekend is, doet de beginregel veronderstellen dat «Wt liefden siet, van
het AL de vertaling is, en het in verschillende versies verbreide Liet eerbaer)
een contrafact daarvan.

119

81 Met eenen droeven sanghe
AL CLXXII
Lit.: FvD I, p. 698.
Bron: Eccl., p. 99. Het XXXVII. Liedeken op de wijse, Met eenen droeui ghen sanghe.

Inc.:

^

411111111r art is Air

'

Drie stuc - ken Godt be - ha - ghen 11 en men-schen
ghenil ver- ee - nicht
Wan- neer broe-ders huer dra

t' al - der tijt /9
son - der nijt

Na-buers liefd son- der ghe - kijf

eendracht tus- schen man en wijf Brie an- der sijn boos ge -

quel 11 een erm menschvol van hoochmoetileen rijckman die liecht

om

goetil en eens out-mans o - uer-spel.

Behalve het hier weergegeven AL CLXXII, dat als AL CCII opnieuw verschijnt, brengt ook AL CXVII de beginregel K Met eenen droeven sanghe)
(gecontrafacteerd in AL CXVIII). Dit lied (nr. 58 van onze uitgave) vertoont
echter een afwijkende 8-regelige bouw, en kan door Fruytiers moeilijk als
model bedoeld zijn.
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82 Tribulatie ende verdriet
AL CLXXIII
Lit.: FvD I, p.581.
Bron: Eccl., p.82. Het XXVII. Liedeken opde wijse, Tribulati ende verdriet.

Inc.:

IL/ 111•1. , AI/
tr.
.-41111

•

•

c)•

Hebt ,ghy so- ne sond ghe-daen // houdt op na
als een slan de self- de voorts al - tijt II
En

o•

•J

0

mijn ver- maen II
ge ver- nijt

bidt slat
coemt sy

Godt wil
v na / sy

ver - ghe steect

•

uen v mis - daet
met boos ghe - laet //

haer tan - den quaet //

sijn hier des leeus ghe- lijck

•
saet

haer e- nij - nich

43

doot men - schen arm en rijck

/1

haer

sweerdt

wondt scherp/ dus elck van heur hier wijck.
Eccl. veronachtzaamt het refrein van AL, maar houdt een veel strakker rijmschema aan.
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83

Het was te nacht, also soeten nacht

AL CXCIV
Lit.: FvD I, p. 292; J. P. N. Land, Het luitboekvanThysius.TVerI (1885),
p.177.
Bron: Het luitboek van Thysius (Leiden, Bibliotheca Thysiana, 1666),
fol. 332r, nr. 29: Het wasser te nacht.

P P P
_ri 6

6 r 0(

Inc.:

N. J

•

411

r

r

■11
AVM /MN/
mitstir 11■I
Il ripilli
I I I I M 1 ll IMIlli1.1.11P1111■
ffillir –it

I 4.1■..

•

libi NNE ....1

JIM JIIIIP" IIIMINE MIN
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MI.11l
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r4.13■1r-

he LMIIM

!JIM.'
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rvr

Er swim" .smswii
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--NMI
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s

III• ./1■9••■
Ali ma
MIN MIMI MIN NW

- --

W.—

.
.t.

,.[

9.

My
V

Lr Ur

r

r•
r

In hoever we, in het luitboek van Thysius, te maken hebben met instrumentale parafrasen, is meestal niet na te gaan; het lied 4: H e t wasser
te nacht 3. maakt in zoverre een uitzondering, dat de tekst van AL CXCIV
zich gemakkelijk onder de melodie laat leggen.
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84 Laet ons den landtman loven
AL CCI
Lit.: FvD I, p.815.
Bron: Ecd., p.74-75. Het XXXIII. Liedeken, op de wijse, Laet ons den landtman louen, 8cc.

Inc.:

11 •

g-)

,

Een aerbeytsman die drinct II en sal niet wor-den rijck /

die tweynich dat Godtschinctll niet en houdt ra - de - lijck

-ovan hem neemt het goet wijck//Hy neemt of deur tgheuen milt /

li

wijn en - de wijfs ver - dwa - sen // die na de

hoe- ren ra - sen// wer- den ghe-meyn-lijck wilt.
FvD wijst erop dat de melodie een contrafact is van het Franse Reveillez
vous Piccars) (p.819).
Zowel AL als Eccl. volgen strenge rijmschema's, die overigens onderling niet
geheel overeenstemmen.
De transcriptie ondervond hierdoor weinig moeilijkheden, behalve bij de
voorlaatste regel waar wij, om het rijm 4:goet) / «moet., ook muzikaal to
laten uitkomen, de g' naar de slotregel trokken; mogelijk zong men tDaer het)
enz.
4C
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85 Wy moghen wel loven en dancken den tijt
AL CCVIII
Lit.: FvD II, p.952.
Bron: Eccl., p.132-133. Het LXVIII. Liedeken wt den selfden capittel op de
wij se, Dan seyt sy man van eeren weest ghegroet.

Inc.:

3

■

M•

0 .

Het voe - der hoort den e - zel toe /1
hem ar - beyt moe II
Den knecht dat by

o

17J

(.1

last
en
ghes - sel
die sy hem broot

6

0

6

daer be - ne oock ghe - ghe -

0

uen //
uen /1

I

ILI

Wilt ghy int le - uen heb - ben rust

o

1/

01

gheeft v knechts werck/want lee-cheyt baert boos lust.

FvD II, p. 953 vv. geeft i. p.v. AL CCVIII het vermoedelijke contrafact
CXCVIII; beide liederen horen duidelijk bij elkaar; in het eerste is de gedomineerde echtgenoot, in het tweede de dominerende echtgenote aan het
woord. Wij geven het lied waar Fruytiers naar verwijst.
(Ref rein vanaf het 2e couplet).
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86 Wie wil horen een goet nieu liet
AL CCXVIII
Lit.: FvD II, p.975; MM, p.53.
Bron: S1 149 Na die wise van Potteren. Wie wilt horen een nyeuwe liet.
Wat Thantwerpen is gheschiet.

Inc.:
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FvD II, p.977 veronderstelt dat <<Potteren» staat voor de destijds in Antwerpen werkzame componisten Matthias Pottier of Christopher Potier. De
eerste komt in geen geval in aanmerking: hij was in 1615 nog in leven; de
melodie maakt overigens meer de indruk van een volkslied dan van een kunstcompositie.
AL CLXIII, CCVII, CCIX werden vermoedelijk op dezelfde wijs gezongen.
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87 Daer staet een clooster in Oostenrijc
AL CCXXI
Lit.: FvD I, p.472; MM, p.101.
Bron: S1 6 Nae die wise In oostenrijck daer staet een stadt/si is so wel gheciert

Inc.:
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Maer Heer wilt miins ghe-nadich zijn.

1) in onze druk staat
Er zijn Nederlandse en Duitse liederen to over die een huffs, stad, slot,
boom of klooster in Oostenrijk localiseren. De identificatie van AL
CCXXI met S1 6 berust vooral op de 2e versregel. FvD geeft overigens
een afwijkende lezing volgens de uitgave S1 1564 en 1584.
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COMMENTAAR BIJ DE TEKSTEN

SIGLEN
Hieronder volgt een opsomming van de in het commentaar bij de teksten vaak
voorkomende siglen met daarachter een verkorte titelbeschrijving. Een volledige titelbeschrijving vindt men in de bibliografie, waarin ook de siglen zelf
nogmaals zijn opgenomen.

: Antwerps Liedboek, zie: Schoon, Een, liedekens . Boeck
[. . .]. Antwerpen ( Jan Roulans), 1544.
AL, ed.-Hoffmann: Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. [...] hrsg. von
[H.] Hoffmann von Fallersleben.
: L. Erk: Deutscher Liederhort [.. .].
EuB
: Fl. van Duyse: Het oude Nederlandsche lied [...].
FvD
Hellinga, zie: Schoon, Een, liedekens-boeck [...].
He
Mnl.W.
Middelnederlandsch woordenboek, zie: E. Verwijs en J.
Verdam: Middelnederlandsch woordenboek [...].
S1
: Souter Liedekens [...]. Antwerpen (Symon Cock), 1544.
WNT
Woordenboek der Nederlandsche taal [.. .].
AL
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Totten vrolijcken Sanger saluyt
« Woord vooraf >> op fol.lv, kolom a (zie hierv66r, Dl. I, p. XVI)
Regel 1 (van de editie in Dl. I, p.1) : Het « woord vooraf » begint met een
traditionele begroetingsformule die ook in de aanhef van oorkonden en « open
brieven » (litterae patentes), en thans nog bij wetten en koninklijke besluiten,
gebruikelijk is. – r. 2 GHI: Alleen op deze plaats is om typografische redenen
de opeenvolging van initiaal, kapitaal en minuskel die in de druk steeds wordt
toegepast, in de editie weergegeven met kapitalen. tot uwen solase: « voor uw
genoegen >>; ook de betekenis « troost », « opbeuring >> speelt hier mee: zingen
was immers een middel om melancolie te verdrijven.– r. 3 noeyt in print en zijn
geweest: « nooit (eerder) in druk zijn verschenen >>. Hoffmann heeft print en
als een woord gelezen. – r. 4 lichtelic: « gemakkelijk >>; tgene dat: « dat (lied)
dat >>; so wordt voor persoonsvorm ingevoegd als het onderwerp (dese liedekens) daarop volgt. – r. 5 gestelt: « geplaatst », « gerangschikt >>; na dordinancie
vanden ABC: « in alfabetische volgorde >>. – r. 6 daer naer: «daar (weer)
achter ».

1 Als alle die cruydekens spruyten
AL I (zie hierv66r, Dl. I, p. XVI)
Lit.: Kalff, p. 279; FvD I, p. 297; He, p.1 (tekst) ; p.186 (aant.).
Samenspraak « int sot >>. Een scheldpartij tussen een minnaar die elders zijn heil
zoekt en zijn gewezen lief je dat het met de moraal niet te nauw neemt. Hij is
het die haar die eerste glose van de liefde heeft geleerd.
1:1-6 De in de steek gelaten geliefde doet haar beklag. – 1:1-3 In deze verzen
wordt gespeeld met een traditionele opening van een middeleeuws liefdeslied: het is lente, ik wil mij gaan vermeyen (« mij in de natuur ontspannen,
aan de genoegens van de liefde overgeven»). – 1:1 cruydekens: « gewassen >>; spruyten: « ontluiken ». – 1: 2 verfrayt: « zich verblijdt >>. – 1: 3 Ick
wil: Hellinga emendeert: Wil ick; misschien accentueert de ongebruikelijke
volgorde (bijzin +) Ick wit de verrassende omslag. mi gaen vermuyten:
« ik wil (van lief) wisselen ». Eigenlijk is vermuyten het « ruien » (van
vogels). Maar muten is ook een term voor het « kameren » van een hoer;
haer vermuyten zal daarom vermoedelijk mede hebben betekend: « een
ander hoerenkamertje nemen ». Bij het juffertje dat wij in deze strofe
horen, zou deze dubbele betekenis goed passen. – 1: 4 mijns liefs te buyten:
« mijn lief kwijt ». Ook een andere nuance is mogelijk : « ik heb of stand
gedaan van mijn lief >>. –1: 5 « het kompas is geheel in de war », d.w.z. de
kompasnaald (van haar liefde) wijst niet meer in een vaste richting (naar
haar minnaar). – 1: 6 Tis recht: « ik heb er gelijk in >>; is bens ontpaeyt:
« dat ik er kwaad om ben ».
2 : 1-6 Treiterend antwoord van haar vroegere minnaar. – 2 :1 u boel: « uw
(je) lief ». – 2: 2 « wat voor nadeel berokkent je dat ». – 2: 4 « dat ik van
een ander hield ». – 2: 5 « er is jou heel weinig aan gelegen » (met de implicatie: je bent toch maar een lichtekooi).
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3:1-6 Scheldend verwijt zij hem dat hij haar op het slechte pad heeft gebracht. – 3:1 t wat een schade brengt de rijp toe aan de roos >>. De rijm is
de (kille, trouweloze) minnaar; de roos is zijzelf toen zij hem leerde kennen. – 3: 2 t jij doortrapte fielt ». – 3: 3 die eerste glose: t de eerste verklarende commentaar ». Hij heeft haar het ABC van de liefde geleerd
(cf. 7: 4). – 3 : 4 in nose: t in verdriet », « in de narigheid ». – 3: 5 dus:
t daardoor »; van als: << van alles >>. – 3: 6 Die talen leert zij bij de uitoefening van haar beroep. wals: « Waals », « Frans ».
4: 1-6 Hij groet haar, ironisch, in de stijl van een hoofse minnaar. – 4:1
kersowe: « madeliefje » (gebruikelijke aanduiding van een geliefde vrouw).
– 4: 2 ontwee: t in tweeen ». – 4: 4 t op u is mijn hoop (vertrouwen) gericht ». – 4: 6 geen liever twee: Zit er venijn in deze staart: geen twee die
hij liever mag, maar wel een?
5:1-6 Zij betaalt hem met gelijke (valse) munt. – 5:1 lof: t verering >>;
waerde: t waardering ». – 5: 2 « daarvan doe ik nu afstand ». – 5: 5 diet
wel vermach: « die het zich heel goed kan permitteren (financieel) »; misschien ook : t die wel tot iets in staat is (in bed?) ».
6: 1-6 Honende reactie van hem. – 6:1 Vrijt u ... teenen boele: « dingt ...
naar je gunst » (als liefje). – 6: 2 ruyter: hier waarschijnlijk « ridder >> of
« officier ». – 6: 3 coele: t afkoelt >> (in zijn liefdesvuur). – 6: 5-6 Waarschijnlijk een staande uitdrukking, cf. Kalff, p.116-123.
7: 1-6 Bij zijn afscheid beroemt hij zich erop dat hij haar leraar in de liefde
is geweest. – 7 :1 vuyl: t gemeen »; clergersse: t juffertje »; eigenlijk, nog
mooier: t vrouwelijke clerc >> : hij neemt afscheid van een volleerde leerling
in de liefde. – 7: 3 messe: t verstek laat gaan >> of, ironisch, « te kort
schiet >>. – 7: 5 Trouwen: t voorwaar >>; kent: t erken het »; lijdt: t verklaar
het met nadruk ». – 7: 6 Boven: t over ».

2 Aenmerct loch mijn geclach
AL II
Lit.: FvD I, p. 403; He, p. 2 (tekst), p.186 (aant.).
Liefdesklacht. Een minnaar verhaalt hoe zijn hart in vuur en vlam is gezet.
1:1 Aenmerct: << sla acht op >> (zowel « luister naar » als t trek lering uit »).
– I: 2 ruyters: De term ruyter riep het beeld op van een bereden vrijbuiter,
een gestalte waarmee zangers van liederen als dit zich graag identificeerden (zie hiervO6r, DI. II, p. XXIV). fraey van sinnen: « vrolijke », « levenslustige >>. – 1:4 o wy o wach: uitroep van smart (« ach en wee >>). – 1: 5
« en daarover moet ik wel klagen ». – 1: 6 eens: << eenmaal >>. Een situatie
die in de hoofse liefde schering en inslag is: liefde op het eerste gezicht, die
de minnaar ziek maakt van verlangen. – 1: 7 doorstraelt: q doorboord »
(met de liefdespijl).
2: 1 Mer lacen: « maar helaas ». – 2: 2 « al stond zij mij aan » (« al was ik
verliefd op haar >>). – 2: 5 dat schouwen: « dat te moeten aanzien ». – 2: 7
4( het was of mijn hart brak ».
3: 1-7 Naar middeleeuwse voorstelling heeft verliefdheid allerlei ingrijpende
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fysiologische gevolgen. – 3:1 Beroert: c in beroering gebracht ». – 3: 3 vrou
Venus: In middeleeuwse pazie is het de godin Venus die de liefde teweeg
brengt en over het wel en wee van de minnaar beschikt. bloet: Dit woord
kan op verschillende wijzen worden opgevat: als bijw. c klaarblijkelijk >>,
als bij v. naamw. « naakt », of als zelfst. naamw. « bloed >> (Venus' bloed
zou zijn gloed dan overdragen op het bloed van de minnaar). Wij geven
de voorkeur aan de eerste mogelijkheid. – 3: 4 voet: c voedt ». – 3: 6 nam
sinen vloet: c begon te bruisen >>. Misschien mag het beeld met een springvloed in verband worden gebracht (de bloedsomloop was nog niet ontdekt). – 3:7 ter nosen uutspringen: «zich door de neus een weg naar
buiten banen >>. Ons doet dit vers als een stijlbreuk aan; het past echter
geheel in de middeleeuwse fysiologisch-pathologische opvattingen omtrent
de liefde.
4: 1-2 ook slapeloosheid en melancholie zijn gevolgen van verliefdheid. –
4: 2 dueren: « het uithouden ». – 4: 3 bedwanck: « macht ». – 4: 5 « de mij
overweldigende sombere gedachten ». – 4: 6 « haar neem ik het niet kwalijk >>. – 4: 7 « als zij ooit de mijne zou mogen worden ».
5:1 mocht: « mocht het ». – 5: 2 verkeeren: « veranderen ». Misschien stamt
het beeld uit de meteorologische sfeer (tijt betekent ook c weer »). – 5: 3
ghevaen: c gevangen » (« een gevangene van de liefde >>). – 5: 4 Bedruct:
« neerslachtig >>. – 5: 5 dat minnelijck graen: c mijn liefelijke uitverkorene ». – 5: 6 « alle verdriet zou ik geringschatten ». – 5: 7 vruecht:
« vreugde >> (speciaal in amoureuze zin) ; vermeeren: c vergroten ».
6:1-7 Waarschuwing, bestemd voor « lotgenoten >>. – 6: 3 uuter schalen
drinct: Het motief dat Venus de liefde inschenkt in een drinkschaal of
bokaal, komt in de middeleeuwse litteratuur dikwijls voor. – 6:4 schinct:
« (in)schenkt ». – 6: 5 Mijn lijden: « een lijden als het mijne >>; overdinct:
« bedenk (dan) >>. – 6: 6 ist dat: c als »; int beecxken sprinct: «in het
beekje (van de liefde) springt », « verliefd wordt >>. – 6: 7 Certeyn: c voorwaar >>; wat: c heel wat ».

3 Alle min
gepeys doet mi so wee
J
AL III
Lit.: Kalff, p. 332; FvD I, p. 406.
Liefdesklacht, geschreven om liefdesverdriet te verdrijven. Door toedoen van
nijders moet de minnaar het contact met zijn geliefde ontberen. Hij waarschuwt andere minnaars die hetzelfde kan overkomen, en wenst hun voorspoed.
1:1 gepeys: « gepieker >> (de gebruikelijke term voor de melancholische gedachten waaraan de ongelukkige minnaar ten prooi valt) ; wee: c pijn ». –
1: 2 Wien so: c wie >>. –1: 3 acht op: c bekommert zich om ». –1: 4 Eylacen:
« helaas ». –1: 5 om niet: c voor niets >>, c verloren moeite ». –1: 6 labuere:
«mij afpijnig >>, c tob ». – 1: 7 Dies: c daarom >>; een vrolick liet: De gedachte is dat het zingen hem zal opmonteren (zie de aant. bij 7:1).
2:1 Moetic nu derven: c als ik zou moeten verliezen ». – 2: 3 eerbaer wesen:
« deugdzaam (edel) karakter >>; claer aenschijn: c stralend gelaat >>. – 2: 7
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Wat ic vermach: « alles waartoe ik in staat ben >>. – 2: 8 te baten: t ten
voordeel ».
3: 1 Die: t wie >>; goede: t oprechte »; ghestadige: « standvastige ». – 3: 2
Ende daer hi dan: t (en) als zO iemand dan >>; bedroghen: « teleurgesteld »;
« bedrogen » is eveneens mogelijk, maar vindt geen steun in de context. –
3 : 4 beweenden: t beschreide ». – 3: 5 pijn: t smart >>. – 3: 6 t voor iemand
die wel m6et lief hebben >>. – 3: 7-8 Bedoeld is dat de omhelzing van zijn
geliefde hem genezing kan brengen (niet: brengt). – 3: 8 baten: t herstel »,
« genezing ».
4: 1 een troostelijck woort: Ook troost (confoort) is een sleutelwoord in de
hoof se liefdeslyriek. Troost behoeft geen wederliefde te impliceren; meestal
is de minnaar al dankbaar voor een glimlach of een vriendelijk woord van
zijn geliefde. – 4: 3 Mer lacen neen si: « maar helaas, (dat doet) zij niet ».
– 4: 6 Mach ic: « als ik ... kan ». – 4: 7 in staden staen: « helpen ». – 4: 8
rou: t verdriet ».
5: 1-8 Raadgeving aan « lotgenoten ». – 5 :1 cf. 3 :1. – 5: 2 « pas op voor
kwaadsprekers ». Hiermee worden de nijders (« afgunstigen») of clappaerts (« roddelaars ») bedoeld (zie hierv66r, Dl. II, p. XVII]) . – 5: 4 quade
slangen jongen: t addergebroed >>. – 5: 5 daer: t waar >>; zijn versaemt:
« samenkomen ». – 5: 6 t kunnen zij het (een andere liefdesverhouding)
niet hebben ». – 5: 7 nyet dant wel betaemt: t niets dan wat betamelijk
is ».
6: 3 vruecht: t vreugde », t liefdesgeluk >>; hem: t hun >>. – 6: 4 « ze hebben
het weldra overal rondgebazuind >>. – 6: 5 droeven schijn: « droefenis »,
« wat een ellende ». – 6: 7 truert: t betreurt >>, « is terneer geslagen door >>.
7: 1 t dit (lied) is gemaakt om (mijn) verdriet te verdrijven >>. Het dichten
zowel als het zingen werd beschouwd als een middel om droefheyt ende
melancolie te verdrijven, zoals het op het titelblad van het AL wordt uitgedrukt. – 7: 2 Een bescheidenheidsformule; cleynder conste: t gering talent ». – 7: 3 vermaen: Bedoelt hij de in str. 5 gegeven waarschuwing? –
7: 4 jonnen: t gunnen », « toewensen >>. Hij wenst andere minnaars voorspoed in het materiele, en geluk in de lief de; wat hemzelf betreft: zijn geluk
is voorbij. – 7: 5 Planteyt: t overvloed »; in zijn gewelt: t tot zijn beschikking ». – 7: 6 tot zijnder erven: t in zijn onaantastbare bezit ». – 7: 7 Vry
onghequelt: t onbelemmerd », t zonder tegenwerking ». FvD plaatst geen
punt-komma na onghequelt; naar onze mening is dan alleen een gewrongen
interpretatie mogelijk. smelt: t kwijnt weg ».

4 Arghe winter, ghy zijt cout
AL X
Lit.: FvD I, p. 729.
Verhalend liefdeslied. De minnaar klaagt: de winter is koud, de zomer was
zoet. Zijn droefheid is het gevolg van een bittere ervaring. Op een ochtend
was hij met een meisje naar buiten getrokken. Stond hem een verfijnd liefdesavontuur te wachten? Nee : het bleek dat hij voor haar gunsten moest betalen.
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– Op het eerste gezicht lijkt de tekst onontwarbaar, maar bij goed lezen komt
er een geraffineerd liedje te voorschijn, dat zich afgezien van enkele raadselachtige passages bevredigend laat interpreteren. De Middelnederlandse tekst
lijkt een transponerende en uitbreidende bewerking van een veel eenvoudiger
lied, een vrouwenklacht, waarvan een aantal Duitse versies zijn overgeleverd
(o.a. in het Ambraser Liederbuch, nr. XXXVII). In deze Duitse versies komt
het avontuur met het schaakbord (str. 5-7) niet voor.
1:1-4 De conventies van de middeleeuwse liefdeslyriek leggen de lezer een
bepaald verwachtingspatroon op. Een gedicht als dit, dat in zijn eerste
strofe een beeld van de winter en de voorbije zomer oproept, impliceert
een « ik >> in wiens hart het winter geworden is, doordat de zomer van zijn
liefde voorbij is. – 1:1 Arghe: « boze ». – 1: 2 Vergangen: « verdwenen »,
« voorbij >>; ons: « voor ons »; tgroene wout: Het bos is naar middeleeuwse
opvatting de ideale plaats om zich aan de liefde over te geven. – 1: 4 « het
groen in de natuur >>. De heide behoort tot het traditionele landschap
van de liefdeslyriek, zonder dat daarbij altijd aan hei gedacht behoeft te
worden. Het begrip correspondeert waarschijnlijk ongeveer met « het vrije
veld », « buiten ».
2:1-4 Het beeld van de zomer wordt uitgewerkt, in het presens, maar duidelijk met de functie van een herinnering. – 2: 2 De nachtegaal behoort tot
het « milieu » van de liefdeslyriek; het is de liefde die hem doet zingen,
zijn zang stemt de mens « mingezind ». – 2: 4 fiere: « schone », 4: zelfverzekerde >> (traditioneel epitheton van de nachtegaal).
3:1-4 Na de zoete herinnering van str. 2 keert het lied terug tot de winterse
situatie van str.l. De minnaar spreekt hier in de ik-vorm. – 3:2 Waarschijnlijk is bedoeld dat hij zijn geliefde niet in zijn bed aantreft. De Duitse
versie luidt: Des abends wenn ich zu bette wil gan, und meinen schOnen
bulen nit han. – 3:3-4 De aannemelijkste interpretatie lijkt: « dan (op
deze winterse avonden) rust de dappere nachtegaal, d.w.z. laat hij zich niet
horen ». In de Duitse versie luidt het corresponderende vers : Sie [fraw
nachtigal] ist uns entflogen zu diesem newen jar.

4: 1-4 Zoals str. 3 bij str.1 aansluit, vervolgt str. 4 de in str. 2 opgeroepen
« herinnering ». 's Winters moet hij alleen naar bed, maar in de zomer gaat
het anders ... – 4: 2 gheciert hae: « toilet heb gemaakt ». Vermoedelijk is
dit een « relict » uit de oorspronkelijke versie waar de « ik » een vrouw is.
In de Duitse versie vindt men echter geen pendant van gheciert hae; str. 5
luidt daar: Des morgens wenn ich frii aufsteh, mein hertz in grossen sorgen
schwer, so kompt mein lieb und beut mir ein guten morgen. – 4: 3 « dan
pleegt mijn geliefde te komen ». Het valt op dat zij bij hem komt, niet
omgekeerd, zoals men zou verwachten. Is dit een onhandigheid van de
bewerker, of een eerste aanwijzing dat het hier niet om een normale
amoureuze verhouding gaat? – 4: 4 biedt: «wenst >>, maar ook « biedt
aan »: haar « aanbod >> impliceert namelijk een uitnodiging (cf. 5:1).
5: 1-4 De herinnering aan wat er op zomerochtenden gebeurt, spitst zich nu
toe tot die aan een bepaalde ochtend. De minnaar is op de uitnodiging
ingegaan. – 5:1 Goede morghen: Dubbelzinnig: « goedemorgen 2., maar
ook « een goede morgen », dit laatste met de bijgedachte aan een matineuze escapade. Het spel van de liefde wordt in de middeleeuwse lyriek bij
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voorkeur gespeeld in de vroege ochtend, buiten in de natuur. so: t dat ».
– 5: 2 vrou maecht: De precieze betekenisnuance ontgaat ons: « meisjelief », « jonkvrouwe »? Wel is duidelijk dat hij meent dat zij nog maagd
is. hint op u hayr: Het opbinden van het haar behoort tot het voorspel
van de liefdesdaad. – 5: 3 « met (een sieraad van?) rood goud >>. Waarschijnlijk biedt hij haar dit als een liefdespand aan. – 5:4 groene side:
4: (een snoer of lint van) groene zijde >>. Zijde is in de middeleeuwen nog
een zeer kostbare stof; de kleur groen symboliseert de jonge liefde.
6: 1-4 Het verhaal gaat over in de verleden tijd; wij zien het paar de natuur
intrekken. – 6:1 Si ginc voor: Zij loopt voorop: een tweede aanwijzing
(cf. 4: 3-4) dat zij, en niet hij, de leiding heeft. – 6: 2-4 brochte my ... na:
4: had voor mij ... meegebracht >> ( ?). Onder de vele varianten van het
dobbelspel die in de Middeleeuwen gespeeld werden, was er een (in het
Oudfrans le drinquet geheten) waarbij een schaakbord werd gebruikt.
Elke speler koos een kleur en moest trachten zijn dobbelstenen in de vakken
van die kleur te werpen. Het meenemen van een schaak- of dobbelspel op
een « amoureus uitstapje in de natuur >> droeg vermoedelijk een zekere
speelse, sportieve verfijning bij aan het avontuurtje (dat ten dele ook als
een spel werd opgevat).
7:1-4 De teleurstellende afloop, die de verklaring vormt van de treurige
stemming van de minnaar in str.l. – 7:1 tschaecbert: druk tsaecbert. –
7: 2-4 Het meisje stelt haar voorwaarde: zij wil eerst geld zien. – 7:2
Dubbelzinnig, want dobbelen (« verdubbelen») is ook een aanduiding
van de coitus. brenget: « moet meebrengen >>. – 7: 3 mach: « kan ». –
7: 4 Tsoheyme: t thuis » (Duitsgetinte vorm, die in liederen van dit type
vaker voorkomt).

5 Al om die liefste boele mijn
AL XI
Liefdesklacht. Een minnaar verdrijft zijn liefdesverdriet met een lied. Door
haar afwezigheid in melancholie vervallen, zendt hij haar zijn groet, vergezeld
van goede wensen.
1:1-4 De minnaar wil vrolijk zijn om zijn geliefde; dat wil hier zeggen: een
(dit) lied zingen om zijn liefdesverdriet te verdrijven. Dat verdriet is te
wijten aan de nijders die de geliefde door hun geroddel onbereikbaar hebben gemaakt. – 1:1 Al om: t om »; boele: t geliefde », « vriendin >>. – 1: 3
C ik kan in het geheel niet in haar gezelschap zijn ». – 1: 4 fel: t boosaardig >>. –1: 5-8 De in 1:1-4 geschetste situatie wordt verduidelijkt door een
metafoor: de minnaar wil zich gaan vermeyden (« in de natuur ontspanning zoeken >>) zoals een vogel doet. Naar middeleeuwse opvatting is het
de liefde die een vogel doet zingen. Tegen de achtergrond van de opvatting
dat zingen melancholie verdrijft, liet deze paradox (vrolijk zingen van verdriet) zich uitstekend toepassen op de menselijke situatie in een liefdeslied.
In 1: 7-8 wordt de ornithologische beeldspraak nog verder uitgewerkt. Bij
de nadering van een roof vogel verstomt het gezang van de vogels. De wil134

den valc is een beeld van de nijders. Misschien is bedoeld dat ook de minnaar zijn lied zal staken als hij een van zijn nijders in het oog krijgt (bij
een uitvoering zou de zanger de angst om afgeluisterd te worden en de
verstandhouding met de hem welgezinde toehoorders in zijn interpretatie
voelbaar kunnen maken). – 1:8 verandert: Schrik doet het bloed stollen,
dit beneemt een spreker of zanger de stem.
2:1-2 Deze metafoor kan als volgt worden geanalyseerd. Ergens in de wereld
ligt het aardse paradijs; de minnaar draagt het beeld van zijn geliefde in
zijn hart. Dus: de geliefde is een aards paradijs in zijn hart. De vergelijking
van de geliefde met een paradijs lijkt geinspireerd op een plaats uit het
Hooglied (4:12 Hortus conclusus soror mea, sponsa: q Een afgesloten hof
zijt gij, mijn zuster, bruid *). – 2 :1 hoe lancx hoe meer: (< hoe langer hoe
meer >>. – 2: 4-5 gebloeyt rijs: tbloesemtalc)>; balsem gaerde: tuin van
balsembomen >>. Ook deze epitheta zijn geinspireerd op het Hooglied. –
2: 6 wensche: t zend ». – 2: 7 muts: behalve « muts » betekent dit woord
ook « liefdesziekte », de melancholie waaraan een ongelukkige minnaar ten
prooi valt. om: « te ». – 2: 8 versuchten: niet alleen << verzuchten » maar
ook c hunkeren ».
3: 3 bevele haer: q beveel haar aan in de hoede van ». alle Gods enghelen
crachten: Deze aanbeveling krijgt meer relief als men bedenkt dat volgens
middeleeuwse opvattingen de melancholie werd teweeggebracht door bone
engelen. – 3: 4 wil: << moge ». – 3: 5 dat: Kan ook worden opgevat als
t omdat * (tx God moge haar beschermer zijn, aangezien ikzelf ... *). versaghen: tbevreesd maken ). – 3: 6 edelen huebschen moet: Misschien benadert << hooggestemd, opgewekt zelfvertrouwen >> de hier bedoelde betekenisnuance. – 3: 7-8 Een climax t.o.v. 2: 7-8.
4: 1-2 Het is dus niet onmogelijk weer bij haar te komen! – 4:4 bedwanck:
t macht » (de geliefde worth gezien als de gebiedster over het hart van de
minnaar). – 4: 5 den ongemoeden: (< de bedroefde >>, 4: hem die geen moet
(zie de aant. bij 3: 6) heeft; ook een opvatting als meervoud << de bedroef den,
moedelozen » is mogelijk. – 4: 6 ghesont: « in gezondheid >> (de minnaar
zelf is immers ziek). – 4:7 t ik ben er beter aan toe nu ik (in mijn lied)
haar (mijn geliefde) noem » (?). Spreken over de geliefde bracht verlichting van liefdesverdriet; het noemen van haar naam zou echter een ernstig
vergrijp tegen de hoof se liefdescode zijn (waaraan de minnaar zich dan
ook niet schuldig maakt). Onze interpretatie is discutabel. – 4: 8 doorwont:
Bij de eerste ontmoeting doorboort een blik van de geliefde het hart van
de minnaar.

6 Confoort, confoort sonder verdrach
AL XIV
Lit.: FvD I, p. 331; Eos, p. 493.
Dagelied. Het meisje roept haar minnaar tot zich; de wachter zal wel zwijgen.
Maar de dageraad maakt een eind aan hun liefdesspel. – Op een curieuze
corruptie in 1:1 na lijkt de tekst gaaf te zijn overgeleverd.
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1:1-4 Het meisje spreekt tot haar geliefde. – 1:1 Confoort: troost >>; sonder
verdrach: « dadelijk » of « zonder ophouden >>. De 16e-eeuwse zangers zullen uit dit vers hebben begrepen dat de minnares haar geliefde, die zich
ongerust maakt over de nadering van de dageraad, dadelijk >> of « steeds
opnieuw » troost toezegt wees niet bang: we hebben nog tijd genoeg >>) ?
Het vers is echter in het AL zonder twijfel corrupt overgeleverd. De stemopgave van S1123 luidt: Coemt voort f coemt voort / sonder verdrach
mijn alder. Dit moet de juiste lezing zijn: het meisje roept haar minnaar
toe zonder uitstel >> uit zijn schuilplaats te voorschijn te komen. De bedorven lezing is waarschijnlijk ontstaan door mondelinge overlevering (corn
voort werd begrepen als confoort); zie hierv66r, Dl. II, p. XXIX –1: 2 boel:
« minnaar », « geliefde >>; verborghen: de minnaar houdt zich vermoedelijk
onder het venster schuil. – 1: 3 Ic segge vry: ik verzeker je >>. De melodie
vereist een herhaling van het tweede gedeelte van dit vers; evenzo in v.3
van de volgende strofen.
2:1-4 Zij nodigt hem uit in huis te komen. Het is ook mogelijk 2:1 door de
minnaar te laten uitspreken (« de wachter zingt al >>), waarop zij dan in
2: 2 antwoordt dat hij zijn mond wel zal houden. – 2:1 daghelijcx liet: in
de litteraire conventie van de dageliederen kondigt de wachter de dageraad
aan met een dageliet (cf. hierachter, nr. 35, 7: 3). Hier is vermoedelijk bedoeld : de wachter zingt het lied dat hij iedere dag zingt (Forster, Eos,
p. 494, vertaalt : « his usual song »). – 2: 2 « hij kan goed zwijgen >>. In de
dageliederen dreigt altijd het gevaar dat de wachter de minnaars zal verraden; hij wordt dan ook dikwijls omgekocht. – 2: 4 genoechte: plezier >>,
« liefdesgenot » (waarvoor nog tijd is).
3:1 borstkens ront: ront is een traditioneel epitheton bij borstkens. – 3:3
mijn waerde mont: lieveling ». – 3: 4 « wat zou je willen ».
4: 1 in
in haar heerlijke armen >>. – 4: 2 began therte
ontspringhen: «begon zijn hart op te leven >>. – 4: 3 Bedect mijn eere:
waarschijnlijk dubbelzinnig: « bescherm mijn eer » en « bedek mijn
schoot ». – 4: 4 boven alle dinghen: voor alles >>; ook de interpretatie
« boven alles geliefde >> is mogelijk.
5: 3-4 Het is ook mogelijk deze verzen als een opmerking van de verteller te
interpreteren. – 5: 3 daer: waar ». – 5: 4 hem verdrijven: zich scheiden ».
6: 1-2 De minnaar verzucht dat hij de dageraad zou vertrecken opschorten ») als hij Vergilius' toverkunst zou verstaan. Vergilius gold in de
Middeleeuwen als een groot tovenaar (en als een vindingrijk minnaar).
Volksboeken verhalen hoe een jonkvrouwe hem op een nacht in een mand
omhoog zou takelen naar haar torenkamer. Zij liet hem echter halverwege
hangen. De volgende dag kwam heel Rome kijken. Misschien heeft de
dichter met deze verzen een grapje bedoeld: het opschorten van de dageraad was nu juist wat Vergilius bij die gelegenheid niet had gekund... –
6: 4 vruecht verwecken: plezier maken », genoegen smaken >>.
7: 1-4 De dag breekt aan, de minnaars moeten scheiden. – 7:1 « helaas, neen,
(dat kan) ik niet ». – 7: 2 vertrecken: « vertrekken » (misschien speelt de
dichter met het homoniem in 6: 2). – 7: 3-4 De minnares dringt aan op
zijn vertrek : het gevaar voor ontdekking wordt te groot. – 7: 3 van mi vliet:
« ga haastig van mij weg >>. – 7: 4 nijders: afgunstigen », de traditionele
haer armkens vry: <<
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tegenspelers van de gelieven in de middeleeuwse poezie; ons ... beghecken:
« de spot met ons drijven ».
8:1-4 Traditionele epiloog waarin de zanger zich tot het publiek richt. – 8: 2
Vrou Venus veroorzaakt de lief de en het liefdesverdriet. – 8: 3 op
vruechden banck: « bij een vrolijk feest (drinkgelag) >>. – 8: 4 Vrij vertaald:
« waarbij hij zijn mannetje stond ».

7 Claes molenaer en zijn minneken
AL XV
Lit.: Kalff, p. 412; FvD I, p. 871; He, p.11 (tekst), p.188 (aant.).
Ballade. Claes molenaer is met zijn erotische veroveringen een gevaar voor de
Brunswijkse zedelijkheid geworden. Omdat er niets tegen hem bewezen kan
worden, tracht de vroedschap hem met geld de stad uit te krijgen. Hij praat
zijn mond voorbij, wordt opnieuw gevangen en voor de rechtbank geleid, waar
hij de schout verzekert dat hij bij diens drie dochters geslapen heeft. Zelfs als
hij op de ladder van de galg staat, gaat hij nog prat op het aantal molenaartjes
dat hij in Brunswijk verwekt heeft.
1:1 molenaer: de molenaar speelt in de balladen vaker de rol van een schuinsmarcheerder (malen is een aanduiding van coke). Zie ook: Kalff, p. 308309 ; p. 410-414. minneken: « lief je ». – 1: 2 al inden wijn: « in de kroeg v.
2:1-3 Claes vreest dat er een aanklacht tegen hem zal worden ingediend. –
2 :1 heyle: « vriendin ». – 2: 2 valsche tonghen: « kwaadsprekers >>; wroeghen: « verraden », « klagen ... aan >>. – 2: 3 sorghe: « ben bang ».
3: 1 « het duurde niet lang (of) ». – 3: 2 boden: « gerechtsdienaars ». – 3: 3
die heeren: « de magistraat >>; soude: « moest ».
4: 2 ghinghen in rade staen: « begonnen de rechtszitting ». – 4: 3 wee: ongelukkig », « angstig ».
5: 1-3 Hij wordt verhoord. – 5:2 bonte cleederen: « met bont afgezette kleren » (een teken van voornaamheid, slecht passend bij een molenaar). –
5: 3 met eeren: zoals past bij de waardigheid die erdoor wordt uitgedrukt.
Of : mag je die kleren wel dragen, heb je ze niet gestolen?
6:1-3 Als de dure kleren hem geschonken zijn, en nog wel door een maagd,
kan hij moeilijk worden vervolgd.
7: 2 rumen tlant: « het land verlaten ». – 7: 3 laten: « verlaten ».
8:1-3 Claes doet alsof hij afscheid neemt. – 8: 2 mijns herten een vergulden
pant: «kostbaar (gouden) hartepand >> (zijn lief je of, ironisch, Brunswijk?). – 8: 3 daer: bij zijn lief je.
9:1 verhoorden dat: « luisterden het af ». – 9:2 tot op sinen stag: t op de
voet ». – 9: 3 Waarschijnlijk op grond van zijn verzekering in 8: 3.
10 : 2 loegen: « lachten » (Claes had heel wat mannen bedrogen).
12:1-3 Claes legt ongevraagd de gezochte bekentenis af, uit ijdelheid, of om
de schout een hak te zetten nu hij toch ziet dat het spel uit is. – 12:1
schoutert: « schout ». – 12 : 3 Mer lacen: «maar helaas... >>; zijn: zijn
het ».
14: 1-3 Hier spreekt vermoedelijk een lid van de rechtbank. Of een van Claes'
4C

4:
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vrienden, zoals Hellinga meent? – 14: 2 verwesen: « ten dode opgeschreven ». – 14: 3 clap pet: « bazelt ».
15: 2 leeder: « ladder » (die tegen de galg staat). – 15: 3 Men heeft hem geblinddoekt.
16: 1 alle Bruyningen: « heel Brunswijk ». – 16: 2 Daer en gaet: « of er loopt *.
17: 1-3 Vermoedelijk spreekt hier de beul of een van de rechters. – 17:1 laet
u clappen staen: «houd op met je geklets, je gepoch >>. – 17: 2 « had je
opschepperij je niet aan de galg gebracht, dan was je eraan ontkomen ». –
17: 3 ymmers: « toch ».

8 Dat ick om een schoon beelde soet
AL XVIII
Lit.: Kalff, p. 316; FvD I, p. 410.
Liefdesklacht. De minnaar is in melancholie vervallen doordat de nijders een
verwijdering tussen hem en zijn geliefde teweeg hebben gebracht. Er is een
ander aan wie zij de voorkeur geeft.
1:1 een schoon beelde: « een schone vrouwengestalte >>. De minnaar draagt
het beeld van zijn geliefde in zijn hart. – 1: 2 dus: «zo»; vertrueren:
c mij in droefheid bevinden ». – 1: 4 mijns levens dueren: « voor de duur
van mijn leven », « zolang ik leef ». – 1: 5 door nijders cueren: « door toedoen van de nijders (jaloerse kwaadsprekers) >>. Let op de kunstige binnenrijmen in het vijfde vers van elke strofe. is: te verbinden met Dat in
1:1, t dat ik ... , is mij overkomen >>. Men zou kunnen denken aan een
emendatie in

ist: <<

dat ik ,.. , dat

is

mij overkomen ». – 1: 6

Voor een cleyn

vruecht: « in ruil voor een kleine, korte periode van liefdesgeluk >>; deze
woorden moeten bij het zingen in elke strofe worden herhaald.
2: 1 aenschijn claer: « stralend gelaat >>; confoort: « troost », « verlichting »,
« genezing >> (van liefdesverdriet). – 2: 2 figure: « gestalte >>. – 2: 3 « er is
een ander die veel meer gewaardeerd wordt » (dan ik). – 2: 4 buyten der
dueren: « buiten de detir ». – 2: 5 gheeft mi cuere: « zij geeft mij de keus »
(te verbinden met het refreinvers). Ook andere interpretaties zijn mogelijk: « zij schenkt mij genezing >> (als zij mij ziet, d.w.z.: als zij haar blik
op mij laat rusten) , en « zij schenkt mij (slechts) aandacht als zij mij
ziet » (uit het oog, uit het hart).
3:1-6 De aanroeping van Venus, die het verloop van een liefdesverhouding
bepaalt, is een traditioneel element in een liefdesklacht. – 3: 2 derven:
« missen ». – 3: 5 dat: kan op dezelfde wijze als dat in 3: 2 worden verbonden met claghe ick in 3:1; druck kan dan het best worden vertaald met
t smart >>. Wij geven er de voorkeur aan 3: 5 als een zelfstandige zin op te
vatten; druck is dan te interpreteren als c angst »: « sla toch acht op mijn
angst dat ik moet sterven ».
4: 1-3 Ook de raadgeving aan lotgenoten is traditioneel. – 4:1 amoreus:
4: verliefde », « minnaar ». – 4: 2 vergramme: « moet irriteren ». – 4: 3
coragieus (druk coragius) : de betekenisnuance is hier wellicht « trots*,
« lichtgeraakt ». – 4: 4-6 De minnaar richt zich tot zijn geliefde. – 4: 4
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Spreect een woort: Een woord zou de minnaar genezing brengen (zie 3: 4).
FvD heeft dit vers als volgt geediteerd: spreect een woort doecht, wat di
misquame; vermoedelijk is zijn interpretatie: t spreek een woord (van) genade, wat daarvan voor jou ook het kwade gevolg zou zijn >>. doecht ...
wat di misquame: t verdraag wat je aan kwaad zou overkomen ». Waarschijnlijk is de implicatie dat ook de geliefde door toedoen van de nijders is
gecompromitteerd. – 4: 5 Wacht u van blame: t hoed u voor schande (voor
een slechte reputatie) >>; vliet: t blijf uit de weg ».

9 Den Bach en wil niet verborghen zijn
AL XIX
Lit. : Kalff, p. 294; FvD I, p. 329; He, p.16 (tekst), p,190 (aant.); Eos, p. 490.
Dagelied. De wachter kondigt de dageraad aan. De gelieven willen nog niet
uiteengaan, maar uitstel is levensgevaarlijk voor de minnaar. De vrouwe ziet
hem in de morgenschemering wegrijden; zij zou de dag wel voorgoed willen
opsluiten.
1:1-4 Het lied waarmee de wachter de dageraad aankondigt. – 1:1 « de
dageraad wil niet in het verborgene zijn, wil < voor den dag > komen ». –
1: 2 schoon: << al »; ook een vertaling met « klaarlichte » is mogelijk. – 1: 3
verborghen: t in het verborgene »; heeft: << bij zich heeft » (cf. Mnl.W. 8,
1468). Wat de dageraad niet wil (verborgen blijven), willen de minnaars
juist wel. – 1: 4 Hoe noode ist: << met wat voor tegenzin is het >>. Bij het
zingen moeten de laatste woorden van het vierde vers van elke strofe worden herhaald.
2:1-4 De minnares spreekt. – 2:1 laet u schimpen zijn: t houd op met uw
hatelijkheid ». – 2: 3 een vingerlinck root: t een ring van rood goud », een
traditionele beloning (ook liefdesgave of -pand) in middeleeuwse poezie. –
2 : 4 « als ge de dag niet aankondigt x). Als de wachter de bewoners van
het kasteel heeft gewekt, kan ontdekking van het clandestiene samenzijn
niet uitblijven.
3:1-4 De wachter antwoordt. – 3:1 Och meldic hem niet: t o, als ik hem
(de dag) niet aankondig . . . >>. De druk heeft Och melt hem niet; onze
emendatie stamt al van Uhland, Volkslieder I (1844), nr. 78, p.170, en is
door Hoffmann, Horae Belgicae 112 (1856), nr. 64, p.152 en vele latere
editeurs aanvaard. Hellinga emendeert melt in houd (t houd hem – de
minnaar – niet bij u ») ; deze emendatie is overgenomen als hout in Eos,
p. 490 (zie echter aldaar, p. 490, noot 2). Wil men melt handhaven, dan
zou men Och melt hem niet (t ach, kondig hem niet aan >>) door de jonkvrouw kunnen laten uitspreken; en rampsalig wij f (t ongelukkige vrouw »)
door de wachter. Of zou melt hem niet, gezegd door de wachter, bier
« verraad hem (uw minnaar) niet >> kunnen betekenen? – 3: 2 tx dan brengt
dat het leven van de jongen in gevaar ». – 3: 3-4 Toebereidselen tot een
overhaast vertrek. Vermoedelijk horen wij hier de vrouwe, maar het is
niet onmogelijk dat de wachter, medeplichtige van de gelieven, deze
woorden zou spreken. Als deze korte scene zich in de kamer van de vrouwe
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afspeelt, heeft de dichter een fout >> gemaakt: hij situeert zijn lied in een
ridderlijk milieu, maar is zich er niet van bewust dat een werkelijke ridder
natuurlijk nooit een (ongeveer vier meter lange) lans zou meenemen bij
een bezoek in de kamer van zijn geliefde. – 3: 4 heyr: hier ».
4: 1 ende hi ontspranck: « maar hij werd wakker, sprong op >>. – 4: 3 « trek
het u niet zo aan ».
5: 1 vale: « izabel » (geelwitte kleur van een paard) ; traditioneel epitheton
van paarden in middeleeuwse poezie. tradt: «sprong >>. – 5: 2 tinnen:
(druk sinnen) ; de vrouwe buigt zich over de borstwering van de muur of
de toren om haar minnaar na te kijken. Ook dit vers is een bekende
poetische formule. – 5: 3 noortwaert inne (druk noortuwaert inne) : naar
het noorden », « noordwaarts >>. Tot 21 juni gaat de zon steeds verder
noordelijk op; op grond hiervan kan de in het lied beschreven gebeurtenis
in de lente (het seizoen van de liefde) worden gesitueerd.
6: 1-4 De jonkvrouwe zou de dag wel voor eeuwig willen opsluiten. – 6:1
den slotel vanden daghe: Misschien hebben we hier te doen met een reminiscentie aan een mythe. – 6: 2 Ic weerpen: ik zou hem (de sleutel)
werpen »; gheender: gindse >>. – 6: 3 Hyperbolische uitdrukking: « of
nog verder, van de Maas tot in de Rijn >>. – 6: 4 « ook al zou hij (de sleutel) nooit meer teruggevonden worden >>.

10 Die mi te drincken gave
AL XXII I
Lit.: Kalff, p. 210; FvD I, p. 203; Koepp, p.125; Meier I, p. 301; He, p. 22
(tekst), p.190 (aant.).

Ballade. De vrouwe van Lutsenborch (Luxemburg) wil zich van haar echtgenoot ontdoen. Op haar instigatie pleegt haar minnaar, Frederic, een laffe
moord op de vorst. Deze daad brengt Frederic tot inkeer, zijn liefde is bekoeld
en hij weigert het liefdespand dat de vrouwe hem aanbiedt. – Van deze wijdverbreide ballade zijn tot in de twintigste eeuw in Duitsland versies uit de
volksmond opgetekend. De verraderlijke vrouw heet daarin meestal « die Frau
von Weissenburg ». Meier concludeert dat de versie in het AL de oorspronkelijke vorm van de ballade het meest nabijkomt; op grond van rijmen als hays
– uut (str. 4 en 17) neemt hij aan, dat de Mnl. versie uit het Duits vertaald is.
Vroeger meende men dat aan het verhaal een historische gebeurtenis (de
moord op paltsgraaf Frederik van Goseck in 1085) ten grondslag lag; de
argumenten hiervoor zijn echter zeer twijfelachtig.
1:1-4 Proloog van de zanger. Als men zijn dorst lest, zal hij een lied zingen.
– 1:1 Die: « voor wie >>; gave: « zou geven >>. – 1: 2 Ic songhe: zou ik
een lied dat men nog niet kent >>. – 1: 3 mijn
zingen »; een nieuwe
vrouwe van Lutsenborch: « de vorstin van Luxemburg >>. – 1: 4 lantsheere:
« vorst », hier misschien « heer gemaal >>; verriet: « in het verderf stortte »,
« liet ombrengen ».
2: 2 veere: ver weg »; Gulcker: « Gulikse », « van Gulik >>. – 2: 3 boele:
« minnaar ». – 2: 4 int lant: nl. van Luxemburg.
140

3: 1-4 Frederic komt. – 3:1 tot: druk tat. – 3: 3 Tot: onaar >>. – 3:4 « het is
mij de reis wel waard ».
4: 2 dat hooge Nuys: « het kasteel ». – 4: 3-4 lach ... Tot haerder tinnen uut:
« keek ... uit, leunend over de borstwering ».
5:1-4 Uit str. 8 blijkt dat dit gesprek waarschijnlijk in het kasteel plaatsvindt.
– 5: 4 dienen: Frederic heeft de hertog van Luxemburg blijkbaar gediend
als schildknaap of als vazal.
6:1-4 De vrouwe doet eerst alsof zij niet wil zeggen waar haar man is, dan
verraadt zij het toch. – 6 :1 derfs: « mag het >>, « durf het >>. – 6: 2 u niet
verraen: « u niet in het verderf storten ». Een emendatie tot wilt (o ik wil
het u niet verraden >>) verdient overweging.
8:1-4 Cf. str. 3; hier is echter sprake van een schildknaap. Varierende herhalingen zijn karakteristiek voor de ballade.
9:1 bider jachten: « in het jachtgebied » of « in de buurt van het jachtgezelschap >>. – 9: 3 lach: « beyond zich ».
10: 1 Hi sprac: Frederic spreekt tot de hertog. – 10: 4 Een wrange beperking
van zijn wens in 10: 2.
11:1-4 De vorst begrijpt dat zijn vrouw de moord beraamd heeft. – 11: 4
aensach: « aanschouwde » (« dat ik haar ooit tot mijn vrouw begeerde >>).
12:1 Hi: Frederic. Zijn bevel is laf en tegelijk vernederend voor de hertog.
12: 4 « (midden) in zijn hart ».
13: 2 slaen: « doden ». – 13: 3-4 De knape heeft aan de tafel van de vorst
gegeten, wellicht in de tijd dat ook Frederic hem te dienen plach (5: 4).
14: 1-4 Frederic aanvaardt dat de knape zich verschoont: een eerste teken van
inzicht en berouw. – 14: 3 dorfdi: « behoeft ge >>. – 14: 4 Noch niet: o en
ook niet ».
15:1 Hi: Frederic; tooch: « trok >>; scheyden: « schede ».
16:1-4 Cf. str. 8 en str. 3; hier heeft de herhaling duidelijk het karakter van
een formule: het is onwaarschijnlijk dat Frederic zijn paard heeft laten
aftuigen.
17: 1-4 Cf. str. 4 (varierende herhaling).
uitgevoerd >>. – 18: 4
mis18: 1-2 Cf. 5: 1-2. – 18: 3
daad », « verraad ». Hier blijkt voor het eerst dat Frederic inziet dat hij
zich tot een laffe moord heeft laten aanzetten. Zijn lief de is bekoeld.
19:1-4 Het is tekenend voor de vrouwe dat zij haar minnaar niet vertrouwt.
19: 3 « laat mij dan een dusdanig bewijsstuk zien ».
20: 2 swaert: Dit moet het in 15: 2 genoemde mes zijn. Het bloed « bewijst »
dat de vorst dood is. – 20 : 4 Uus: « van uw ».
21:1-4 De vrouwe probeert Frederic voor zich te winnen. – 21: 2 cranselijn:
« snoer ». – 21: 3 Hout daer: « ziehier >>. – 21: 4 trouwe: « belofte van
trouw >> (het parelsnoer is een liefdespand).
22 : 2 niet: « niets »; of moet men wilse « wil haar (Uwe trouwe) >> lezen? –
22: 3 mocht: «zou (kunnen) ».
23:1-4 De interpretatie van deze strofe is moeilijk. Bootst Frederic haar op
sarcastische wijze na? Hellinga vraagt zich of of het zijden snoer « een
symbool voor den smadelijken dood aan de galg » kan zijn. Wij houden
het ervoor dat het snoer een vroeger ontvangen liefdespand is, dat Frederic
nu onder het opzeggen van zijn belofte van trouw teruggeeft. – 23:1 uut
zijnder mouwen: Daar bewaarde een minnaar een kleinood als dit. – 23:4
bedreven: <<
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verraderie: <<

Ghi sulter bi: << gij zult erdoor >> (door het snoer dat hij nu niet meer als
lief despand erkent).
24: 1-4 Een duistere strofe. Kalff leest erin dat zij een lichte vrouw geworden
is; volgens Koepp zouden het water claer haar tranen zijn. Aannemelijker
lijkt dat de slotstrofe de toestand na het verraad evoceert: wij zien het slot
van Luxemburg waar de verdorven vrouwe eenzaam maar ongestraft haar
leven voortzet. – 24:1 op de mueren: << langs, aan de voet van de muren »
( van het kasteel). – 24: 2 een water claer: de rivier waaraan het kasteel
ligt. – 24: 4 « in het geheim en in het openbaar ». Misschien is bedoeld
dat zij in het geheim nieuwe plannen uitbroedt en in het openbaar verschijnt alsof er niets gebeurd was.

11 Den winter is een onweert gast
AL XXV
Lit.: Kalff, p. 326; FvD I, p. 545; He, p. 26 (tekst), p.191 (aant.).
Afscheidslied. Het is winter; de minnaar treurt over de ontrouw van zijn
geliefde. Denkend aan het komende voorjaar herinnert hij zich hoe zij hem
haar liefde betuigde. Nu breekt de tijd van de liefde aan (maar niet voor
hem). Wat maalt hij erom! Hij is dankbaar voor haar liefde van Coen, en hij
zal zich hoofs gedragen als zij ooit bij hem terug zou komen. Nu moet hij op
reis, langer van geleend geld leven is onmogelijk. Adieu dus ! – Hoffmann
(Horae Belgicae 112, nr.108, p. 213) noemt str. 5-6 « ein ungehOriger Zusatz »
( zie ook FvD I, p. 546) ; zij komen echter ook voor in een Mnl. versie in het
zgn. Weimarse liederenhs. van 1537 (zie Hoffmann, ibidem, nr.109, p. 214 en
FvD I, p. 547). Kalff acht het waarschijnlijk dat het Mnl. lied uit het Duits
vertaald is; de Duitse versie (uitgegeven o.a. door EuB II, nr. 396a, p. 208),
die vier strofen telt en het afscheidsmotief mist, lijkt ons echter secundair.
Hellinga ziet « veel duisters in dit liedje » en noemt het « wellicht [ ...] een
voorbeeld van het zinloos zingen van een lied ». Toch geloven wij dat het
mogelijk is tot een coherente, zij het ook niet geheel sluitende interpretatie to
komen.
1:1-2 Het lied opent met een verzuchting over het onaangename karakter van
de winter. Contemporaine lezers (zangers) zullen dit waarschijnlijk hebben
herkend als een conventioneel poetisch procede, dat thans met de term
« Natureingang >> wordt aangeduid, en waarvan de essentie is dat er een
relatie, van overeenkomst of contrast, wordt gelegd tussen de situatie in de
natuur en de situatie waarin de « ik >> van het gedicht zich bevindt. – 1:1
een onweert gast: << een onwelkome gast ». Volgens oeroud gebruik werden
de seizoenen gepersonifieerd als heersers die afwisselend hun intrek nemen
in de natuur. –1: 2 aenden dage: << aan het daglicht » of « aan de temperatuur »? De Duitse versie heeft an dem page (<< aan het lover >>). – 1: 3
een boelken: « een vriendinnetje »; ende dat was waer: plechtige verzekering (« en waarachtig! >>) ter inleiding van de mededeling in 1: 5. – 1:4.
Int openbaer: « het bleek zonneklaar ». – 1: 5-6 Hier moet de relatie gelegd worden met de « Natureingang » in 1: 1-2: door de ontrouw van zijn
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geliefde heerst de winter in het hart van de minnaar. – 1: 6 Des ic rouwe
(« daarom heb ik verdriet >>), druk Des lijt mijn herteken rouwe; de ingreep lijkt gerechtvaardigd o.g.v. de melodic en het korte zesde vers in de
volgende strofen.
2:1-6 Vastenavond is in zicht, een feest dat gelegenheid biedt tot amoureuze
ontmoetingen. De gedachte daaraan roept bij de minnaar een herinnering
op : eens had zijn geliefde hem een liefdespand geschonken dat hij, haar
indachtig, tot vastenavond zou dragen. – 2: 3 cranselijn: << snoertje » (teken
(met de vraag) of ik dat >>. – 2: 6
van liefde en trouw). – 2: 5 Oft
totten daghe: << tot die(?) dag >> (d.w.z. tot Vastenavond) ; de Mnl. versie
in het Weimarse hs. heeft hier al mijn daghen.
3:1-6 De minnaar denkt aan de vreugde die de meimaand, de maand van
de liefde, zal brengen (aan anderen). – 3:1 die lieven tijt: << de lieve tijd »,
« de tijd van de liefde ». – 3: 3 menigerley: << van allerlei soort >>, « in
menigte >>. – 3: 4 Coel: <<fris >> (het traditionele epitheton van de meimaand). – 3: 5 Ic hoore: In onze interpretatie heeft hoore een futuraal
aspect: « ik hoor (de nachtegaal) al zingen », « dan zal ik (de nachtegaal)
horen zingen ». den nachtegael: De nachtegaal zingt van liefde; zijn gezang stimuleert de liefde van wie hem hoort zingen.
4: 1-6 Maar wat geeft hij erom? Zijn geliefde heeft hem toch in de steek
gelaten ... Men hield ze van hem. Zou zij ooit bij hem terugkomen? – 4:1
achte ic op: << geef ik om ». – 4: 2 quade nijders tongen: Het geroddel van
de jaloerse kwaadsprekers is vermoedelijk de oorzaak van de verwijdering
tussen de minnaar en zijn geliefde geweest. – 4: 3 Eufemistische aanduiding
van de bijslaap. – 4: 4 « ik ben haar daar dankbaar voor >>. – 4: 5 « ik zal
daar niet prat op gaan » (zich beroemen op zijn succes in de liefde, en
daarbij de naam van de geliefde prijsgeven, was de emstigste inbreuk die
een minnaar kon maken op zijn plichten jegens de geliefde). – 4: 6 daer in:
in haar
5:1-6 Hij moet vertrekken, maar hij blijft van haar houden. – 5: 2 vare:
« trek >>, « reis of »; Oostenrijck: Waarschijnlijk is hier niet meer bedoeld
ic: <<

armkens.

dan « een ver land in het Oosten » .

6: 1-6 Afscheid en heilwens. – 6:1 Oorlof: « adieu >>; van Aerdenborch: Waarschijnlijk is het stadje in het huidige Zeeuws-Vlaanderen bedoeld. Fungeert
als een schijnbaar concrete aande plaatsnaam hier (evenals
duiding? Het valt niet uit te maken of het lied oorspronkelijk geschreven
is voor een te Aardenburg wonend meisje; de plaatsnaam zou ook voor een
specifieke gelegenheid kunnen zijn « ingevuld », en « toevallig » in de overlevering van het lied wortel hebben geschoten. – 6: 3 « ik eet mijn koren
terwijl het nog onrijp is » (d.w.z. « ik leef van geld dat ik nog niet verdiend
heb, van geleend geld of op de pof »). – 6: 4 « ik heb het nodig >>, « ik
moet wel ». – 6: 5 wil: << moge ».
Oostenrijck)
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12 Den winter comt aen, den mey is uut
AL XXVI
Lit.: Kalff, p. 420; FvD II, p. 938; He, p. 27 (tekst), p.191 (aant.).
Samenspraak « int sot ». De « ik >> van dit « chanson de maumariee » is een
jonge vrouw die tegen haar zin met een oude paai is getrouwd. Zij klaagt dat
hij haar sexuele verlangens niet kan bevredigen. Hij wijst erop dat hij het haar
in materieel opzicht wel naar de zin maakt. Maar dit vermurwt haar niet; kon
zij haar minnaar maar bij zich ontbieden!
1 . 1-3 Deze verzen lijken het traditionele begin van een klaaglied; men verwacht dat hierna een treurige minnaar aan het woord zal komen, die klaagt
over de voorbije zomer en zijn voorbije liefde. Maar 1: 3 bevat al een aanwijzing dat het hier om een heel ander soort lied zal gaan. – 1:1 den mey
is uut: «de meimaand (de maand van de amoureuze avontuurtjes) is
voorbij ». – 1: 2 int: druk Int (aan het begin van een nieuwe regel). – 1: 3
die nachten zijn lanc: Deze woorden zouden niet passen in een klaaglied
van een ongelukkige minnaar. Middeleeuwers zullen hierbij misschien hebben gedacht aan het bekende twistpunt in het abele spel Vanden winter
ende vanden somer. Het gaat daar om de vraag wat het beste seizoen voor
de liefde is, de zomer of de winter; de aanhangers van de laatste voeren
aan dat in de winter de nachten langer zijn (ed.-Antonissen, v.152, 171,
253). vertuyt: q kracht ». – 1: 4 « nu wil ik wel eens wat anders ». – 1: 5
in saysoene: « in volle bloei >>. – 1: 6 wel: « echt >>; vrient: « geliefde ». –
1: 7 sliept: Hier dubbelzinnig gebruikt: « slapen >> en « het spel van de
liefde spelen ». – 1: 8 « je hebt niets dat mij dienstig is (in sexuele zin) >>.
2:2 van slutsaerts bende: « van het gilde der slapjanussen (impotente mannen) ». – 2: 3 « dat liefdesspel van jou geeft me ook niet wat ik nodig
heb ». – 2: 4 beghinsel: « begin ». – 2: 7 kende: q leerde kennen ». ook
een andere betekenis van kennen: « geslachtsgemeenschap hebben », speelt
hier mee.
3:1 Vermaledijt: « vervloekt ». – 3: 2 « die dat huwelijk van hem tot stand
hebben gebracht » (haar ouders, of koppelaars?). – 3:3-4 Waarschijnlijk
moet men aanvullen : « deden zij mij verliezen >>. Men kan de verzen ook
interpreteren als een verzuchting: « o, de frisse kleur (die ik vroeger had),
etc. ». – 3: 4 « die de dageraad mij deed krijgen » (eigenlijk: « die de dageraad aan mij luchtte »). Hellinga denkt hierbij aan « de dageraad des
levens ». – 3: 5 Mi en rocx: q het kan me niet schelen >>; van hem gerochte:
« van hem afkom >>. – 3: 7 dat vlees: d.w.z. haar taaie echtgenoot; dier:
« duur ».
4: 1-6 De oude man tracht haar voor zich to winnen. – 4: 2 voor u behagen:
« waar je behagen in kunt scheppen >>. – 4: 3 van als u gherief: q zoveel je
hartje maar begeert ». – 4: 4 « en daarbij je leven lang goed verzorgd ». –
4: 5 Van: « over »; niet: « niets ». – 4: 6 Ghi segt: q en dan zeg je nog
dat ». – 4: 7 beenken: Bedoelt zij « op dat botje (nl. van mijn kille gevoelens voor jou) moet je maar knagen », of betekent de uitdrukking iets als
ons « op een houtje bijten >> (in sexuele zin) ?
5:1-6 Ze zou haar minnaar willen schrijven. De formulering zou op grootspraak kunnen wijzen : ken ze wel schrijven? – 5: 2 daer inne: « in die
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brief ». – 5: 3 prince: haar minnaar (spel met de poetische conventie van
de prince-strofe) ; bekent: « die ik ken » (maar jij niet). – 5: 5 Dien: de
prince van 5: 3. – 5: 7 ontsinnen: « buiten jezelf raken >>. – 5: 8 De stokregel wordt gevarieerd.

13 Den lustelijcken Mey is nu inden tijt
AL XXVII
Lit.: Kalff, p. 301, p. 306; FvD I, p. 356.
Meilied. De minnaar staat onder het venster van zijn slapende geliefde. Hij
zingt een lied waarin hij de amoureuze geneugten van de meimaand beschrijft,
waarna hij haar een mey aanbiedt met de uitnodiging het meifeest mee te
vieren.
1:1 Den lustelijcken Mey: « de liefelijke meimaand >>. De betekenis « meitak » (het symbool van de mei) is hier waarschijnlijk secundair (cf. echter
6: 3). inden tijt: « aangebroken ». – 1: 3-4 Wij interpreteren: « van die
liefelijke aanblik kan men u, dienaars van Venus, geen genoeg doen krijgen ». – 1: 3 Venus' dienaers: « minnaars », « vrijers >>. – 1: 5 bi des meys
virtuyt: « door de kracht, door toedoen van de mei >>. – 1: 6 ruyt: « kwinkeleert ». De mei doet de vogeltjes zingen; het luisteren daarnaar stemt de
mens mingezind. – 1: 8 « daarom willen wij plezier maken >> (vruecht heeft
vooral betrekking op de genoegens van de liefde).
2: 1 solaes: « plezier ». – 2: 2 ontploken: « ontloken >>. – 2: 3 Coemt: De aansporing is waarschijnlijk gericht tot Venus' dienaers; des veldekens juecht:
« het jonge groen in de natuur >>. – 2: 4 cruyden: « planten >>; van roken:
« van geur >>. – 2: 5 net ende reyn: « zuiver en ongerept ». – 2: 6 pleyn:
« veld ». – 2: 8 In de druk luidt deze regel: Door des soeten meyschen daus
bepoeyen; meyschen: «van de mei », « meise »; bespoeyen: «het besproeien ».
3:1 Die nachtegael: De nachtegaal is bij uitstek de vogel wiens gezang amoureuze gedachten oproept. – 3: 2 dierken: « vogeltje ». – 3: 3 Want: « omdat >> (of « totdat », « net zo lang tot »?). Men kan ook na 3 : 2 een punt
of een dubbele punt lezen en vertalen met «daarom». die Venus doet
gewach: « die over Venus, over de liefde, spreekt ». Misschien valt te overwegen: « aan wie Venus het aanzegt ». – 3: 5 ons comers bi: « u bij ons
voegen ». – 3: 6 Met u weerste: druk U weerste. Ook met deze emendatie
is de interpretatie lastig. Plaatst men een komma na U, dan lijkt mogelijk:
« (samen) met jou, geliefde, jij en ik ». – 3: 7 acht geen: « sla geen acht
op »; bespringhen: « het aanvallen ». De nijders plachten het samenzijn van
de minnaars te verstoren of er over te rock: 2n (zie hierv6Or, Dl. II,
p. XVIII). – 3: 8 den mey in bringhen: Hier is waarschijnlijk de meiboom
bedoeld, een boom die door vrijers en vrijsters uit het bos werd gehaald
en op een plein in stad of dorp geplant. Om die boom werd tijdens het
meifeest gedanst.
4: 1-8 « Gebed » tot Venus. – 4:1 alleyn: « alleen bij me ». – 4: 3 een beddeken cleyn: Hiermee kan een plekje in de natuur bedoeld zijn dat zich tot
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het spel van de liefde leent. – 4: 6 « (spelen) van hoe je blotevoetenkindertjes maakt ». – 4: 7 So: « (als Venus dat zou toestaan,) dan »; mijn
lieveken ghebruycken: « van mijn liefje genieten >>. – 4: 8 luycken: « sluiten ».
5: 1 zijn: druk zhn; hier: in de natuur. – 5: 2 elcken: « voor elk >>; een: misschien te lezen als « een », « een en dezelfde >>; melodie: « vreugde >>. – 5: 3
verclaert: « verlicht », « doet stralen ». – 5: 4 Scout: « wijkt »; melancolie:
« droefheid », in het bijzonder de liefdessmart waaraan de minnaar in afwezigheid van zijn geliefde ten prooi valt. – 5: 5 Haer: « hun >>; caecxkens
(druk caecxken) : « wangetjes ». – 5: 6 versuchten: « zuchten » (van verlangen). – 5: 7 geeft ... int wesen: « veroorzaakt bij ». Misschien « concreter >> op te vatten « blaast elk zijn liefje in het gezicht >>. – 5: 8 Hier richt
de minnaar zich direct tot zijn geliefde. Uit str. 6 blijkt dat wij ons hem
zingend onder het raam van zijn slapende geliefde moeten voorstellen.
6:1 Oorlof: hier waarschijnlijk « als het u belieft >>; princelijc: Spel met de
poetische conventie van de prince-strafe. – 6: 3 Neemt: «aanvaard»;
deze meitak », de bloesemtak die een minnaar aan het venster
desen
van zijn geliefde bevestigde (soms ook voor het venster c plantte >>) ter
verklaring van zijn liefde. seer coragieus: « bemoedigend >>. – 6: 4 na reynder sede: « naar zuiver gebruik » (als een aandenken aan zijn liefde). –
6: 5 ons: het gezelschap van vrijers en vrijsters waartoe de minnaar be-.
hoort. jonste (druk ioncste) fier: «hoge gunst >>, « voorname genegenheid >>. – 6: 6 eglentier: « wilde roos >> (symbool van de liefde). De meitak
die hij haar aanbiedt, symboliseert de rozestruik waaronder hij haar zou
willen beminnen. – 6: 7-8 Cf. de aant. bij 5: 8.
mey: <<

14 Die vogelkens inder muten
AL XXVIII

Lit.: Kalff,

p. 317; FvD I, p. 412; He, p. 28 (tekst) , p.192 (aant.).

Verhalend liefdeslied. Een minnaar vertelt hoe hij door zijn geliefde is afgewezen. Zij gaat met een ander trouwen. Hij heeft haar de ring gegeven die hij
als symbool van zijn trouw jegens haar droeg. Die ring moet haar eraan
herinneren dat hij van haar blijft houden. – Een variant van str. 2 vomit de
aanhef van nr. 47 in onze editie.
1:1-2 Het lied opent met een beeld: gekooide vogels brengen hun tijd zingend
door. Volgens de poetische conventies van de middeleeuwse lyriek moet er
een relatie zijn tussen de door dit beeld aangeduide situatie en de situatie
waarin de « ik >> van het gedicht zich bevindt. Hier moet deze relatie vermoedelijk als volgt worden begrepen: hun treurige omstandigheden beletten vogels in een kooi niet, vrolijk te zingen; zo wil ik ook, ondanks mijn
droefheid, een (vrolijk) lied aanheffen. – 1:1 inder muten: « in de kooi ».
al hun tijd », << de hele dag ». – 1: 3 hoe kan ik dat
– 1: 2
(zingen als gekooide vogels doen) nalaten? >> Een andere interpretatie is
eveneens mogelijk: « waar zal ik (in mijn verdriet) mij staande houden,
een toevluchtsoord vinden? » – 1: 4 « ik ben van mijn lief verstoken >>. –
<4

haren tiit: <4
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1: 6 Ende is haer: « terwij1 ik haar >>; aensie: het aanschouwen van de geliefde doet het liefdesverdriet verdwijnen. – 1: 8 herteken fungeert in deze
zgn. « apokoinou-constructie >> als lijdend voorwerp bij Ic scent u en als
onderwerp bij is fier (bier « moedig »).
2: 1-8 Gisteravond wilde hij haar bezoeken; zij heeft hem afgewezen. Een
zestiende-eeuwse vrijer kwam 's avonds in het geheim bij het huis van zijn
geliefde. Hij maakte haar wakker door te roepen; zij liet hem binnen als
zij iets voor hem voelde. Dit was de normale praktijk bij het aangaan van
een liefdesrelatie, die later al of niet tot een huwelijk kon leiden. – 2:1-2
ginc ... eenen ganck: « begaf mij ». – 2: 3 Bore: « deur ». – 2 : 4 « zij betoonde mij geringe dankbaarheid >>. – 2: 5-8 De woorden die hij haar heeft
toegeroepen. – 2: 7 op al mijn trouwe: « op mijn woord van eer >>. – 2: 8
liever: « een meisje dat mij liever was ».
3: 1-8 Na de « flash-back >> van str. 2 vervolgt de minnaar de klacht waarmee
hij zijn lied is begonnen (na de gebeurtenissen van gister avont). Wij voelen minder voor de opvatting van Kalff die str. 3 interpreteert als woorden
van de minnaar tijdens het laatste gesprek met zijn geliefde (gister avont).
– 3 :1 laet u gedencken: « breng u in herinnering >>. – 3: 3 lach: druk lac. –
3: 4 een onwaert gast: « een onwelkome gast ». – 3 : 5 begheven: « in de
steek gelaten ». – 3: 6 « toch heb ik een hoofs gemoed >> (d.w.z. « hoop ik
vol nederig vertrouwen op wederliefde >>). – 3: 7 liefte: « lief de ). – 3: 8
de coele mey: « de frisse meitak >> (een liefdessymbool dat vrijers hun geliefde in mei aanboden).
4: 1-8 Een verteller neemt het verhaal over; het verhaal verspringt weer naar
gister avont; wij zijn getuige van de reactie van de minnaar op de afwijzing door zijn geliefde. – 4:1 tooch: « trok >>. – 4: 2 vingherlijn: « ring ).
De minnaar droeg een ring als symbool van zijn trouw; door haar deze nu
te overhandigen verbreekt hij de band tussen hem en haar. Het geschenk
heeft echter een dubbele betekenis : het zal haar eraan herinneren dat hij
van haar blijft houden. – 4: 3 hout daer: « zie daar >>. – 4: 4 die trouwe
van mijn: « het onderpand van mijn trouw >>. – 4:5 Mer oft: « maar als ).
– 4: 7 met huebsce woorden: dat wil zeggen: zonder spot jegens mij. – 4: 8
die: «hij die ».
5:1-8 De minnaar vervolgt zijn relaas: hij heeft gisteravond gehoord dat zijn
geliefde gaat trouwen, met een ander. Maar hij zal haar blijven beminnen.
– 5:1: Cf. 2:1. – 5: 2 << zo'n vrolijk liedje >>. Dit kan slaan op het vrolijk
gezang waarmee het bekendworden van de trouwplannen van zijn geliefde
werd gevierd; het is ook mogelijk er een bittere omschrijving van het
slechte nieuws in te zien. – 5: 3 houwen: « trouwen ». – 5 : 4 « ik neem het
haar niet kwalijk ». – 5:5-8: Cf. 3:5-8.
6: 8 Epiloog van de zanger. – 6: 2 een ruyter fijn: cf. de aant. bij nr. 2, 1: 2;
fijn: « edel », « knap ». – 6: 3 ghinck int lichte: « neigde tot lichtzinnigheid >>. – 6: 7 q het geroddel van de nijders (zie hiervO6r, Dl. II, p.XVIII )
ten spijt ». – 6: 8 Jonghen Stijn: Wie deze zanger (dichter?) geweest is,
valt niet te zeggen.
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15 Des hadde een swave een dochterlijn
AL XXIX
Lit.: Kalff, p. 436; FvD II, p.1029; Meier IV, p. 39.
Ballade. Elsselijn heeft genoeg van het werk in de huishouding; ze wil mooie
kleren en dure schoenen. Haar broer (?) raadt haar bij rijke mensen te gaan
werken, in Augsburg. Daar aangekomen, raakt ze in slecht gezelschap. In een
soldatenkroeg maken dobbelaars haar tot de inzet van hun spel. De winnaar
verleidt haar, en laat haar met honende woorden in de steek. Haar broer, naar
Augsburg gereisd om zijn zuster te zoeken, treft haar zwanger aan. – Deze
ballade is bewerkt naar het Duits; de tamelijk corrupte tekst in het AL staat
het dichtst bij een in 1535 gedrukte Duitse versie (zie Meier). Een jongere
versie, uit het Haerlems Oudt Liedt-Boeck (midden 17e eeuw), is te vinden
bij FvD II, p.1032-1033.
1:1 Des hadde: << er had >>; een swave: << een Zwaab >> (uit Zwaben in ZuidDuitsland). In de 16e eeuw hadden Zwabische vrouwen een slechte reputatie. – 1: 2 dienen: << in de huishouding helpen ». – 1: 3 haen: << hebben »
(Duitsgetinte vorm die in de Mnl. lyriek burgerrecht heeft verkregen). –
1: 4 met smale riemen: Schoenen met veters waren chic.
2:1-4 Hier spreekt waarschijnlijk een van haar familieleden, misschien haar
broer (cf. str. 9-11). – 2:1 Des: Vult de opmaat; misschien te vertalen als
een zwak « dus » of « zo ». – 2: 3 Tausborch: << naar (te) Augsburg >>.
3: 2 die enghe straten: << de nauwe straatjes >> (van de rosse buurt? ) . – 3: 3
vraechde: druk vraechden; wijn: << wijnhuis », « kroeg >>. – 3: 4 ruyters ende
lantsknechten: <epaardenvolk en soldaten >>. De aannemelijkste opvatting
van 3: 3-4 is dat Elsselijn willens en wetens naar een soldatenkroeg vraagt
(hoewel het mogelijk is dat zij niet wist welke reputatie ruyters ende lantsknechten hadden). Of is zij argelozer: vraagt zij in 3:3 alleen naar wijn,
en is 3: 4 een mededeling van de verteller?
4: 1 stoven: « kroeg » (meestal slechtbefaamd). – 4: 2-4 Deze verzen laten
verschillende interpretaties toe. Wij stellen ons het gebeuren zó voor: het
feestende gezelschap laat haar een beker wijn brengen. Onder het drinken
laat Elsselijn haar ogen (die ze wellicht tot dan toe verlegen neergeslagen
had gehouden) over de aanwezige mannen gaan. Dan laat ze de beker,
leeggedronken, zinken, wachtend op een initiatief.
5:1-4 Waarschijnlijk zit Elsselijn nu in de kring; er wordt om haar gedobbeld. – 5:1 terlinghen: << dobbelstenen ». – 5: 3 ooghen: van de dobbelstenen. – 5: 4 sliep: << zou slapen ».
6: 1-4 In een Duitse versie van 1535 zijn er drie gesellen die om Elseleyn
dobbelen; de jongste wint. Zonder omhaal spreekt hij het meisje aan:
Gehabt euch woll, meyn schone junckfraw, heynt wil jch bey euch schlaffen (cf. Meier IV, p. 40, str. 6). – 6:1 Hi: de winnaar; bider pant: Als een
man een vrouw « bij de hand » (of « bij de handen >>) nam, symboliseerde
dit dat hij bezit van haar wilde nemen. – 6: 2 snee witte handen: Traditioneel epitheton van een schone vrouw in de liefdeslyriek. – 6: 3 een beddeken: Het wout in 6:4 suggereert dat hij een bedje van mos en bladeren
voor haar spreidde, maar banc in 7:1 pleit misschien toch voor een localisering binnenskamers. Deze tegenspraak(?) wordt verklaard door het feit dat
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6: 3-4 echte zwerfverzen zijn, die in allerlei liederen voorkomen (cf. nr. 49,
str. 2 en nr. 76, str. 9). – 6: 4 ten eynde: << aan het eind van >>, « diep in ».
7:1 Waarschijnlijk moet men hierin lezen dat de verleider na zijn daad zijns
weegs wil gaan. op die banc: Is hier een bank bij het bed bedoeld? De
Duitse versie van 1535 heeft sidel (<<stoel»). Misschien mag men ook
denken aan een « berm »: in dat geval laat hij haar aan de kant van de
weg achter. – 7: 3-4 Machteloos dreigt Elsselijn met wraak. – 7: 3 stoute:
« dappere ». De drie dappere broers die hun zuster zouden kunnen wreken,
vormen een bekend motief in de balladen. – 7: 4 rijcken: << machtige »,
« vermogende >>; tsoheyme: << thuis >> (Duitsgetinte vorm).
8:1 Dats hebdy: << zo, heb jij ». – 8: 3-4 Het is verleidelijk in huerlinc een
mislukte of corrupt overgeleverde vertaling te zien van hurlin << hoertje >>.
De Duitse versie van 1535 heeft echter meydleyn. De betekenis is waarschijnlijk « dan kun je dit jaar nog een hoertje zijn, jij met je rijke vader
thuis... ». In het Duits luidt de belediging anders: « du schleffst nicht gern
alleyne».
9:1-4 In str. 9 van de Duitse versie wordt verteld hoe haar jongste broer zijn
vader geld vraagt om zijn zuster in Augsburg te gaan zoeken. De onvolledig overgeleverde str. 9 van de AL-tekst correspondeert met str.10 in het
Duits: Do er nu gen Augsburg kam / tool in ein enge gassen, / das erste
mensch, das er an sach, / das war sein liebste schwester. / 0 du feynes
meyn Elseleyn. – 9:1 opter gassen tradt: << door de straten liep >> (in Augsburg). Misschien hebben we te doen met een uitdrukking, die met q tippelde >> kan worden vertaald. – 9: 2 bekende: << herkende ».
10: 2 verganghen: q verlopen >>. – 10: 3-4 Elsselijns roc is van voren te kort en
van achteren te lang doordat ze zwanger is.
11: 2-4 De interpretatie is bijzonder lastig. Misschien is de volgende vertaling
mogelijk: « Je raad (in str. 2) kwam mij op het verlies van mijn eer te
staan. Als een ander mij dat gedaan had, zou hij mij die (eer) moeten
teruggeven (door met me te trouwen) >>. Het Duits heeft du redst mir an
meyn ehre; dit kan slaan op zijn beledigende woorden in de vorige strofe.
In de Duitse versie volgen hierop twee strofen waarin zij de huip van haar
broer inroept, waarop deze haar meeneemt met de verzekering dat hij een
rijke burgerzoon kent die met haar zal willen trouwen.
12:1-4 Epiloog van de zanger. Of de vroom ( q dappere >>) lantsknecht die het
lied voor het eerst gezongen zou hebben, tot het gezelschap van str. 3:4
heeft behoord, blijft in het midden. – 12 : 4 Tausborch: druk Tausboorch.

16 Dat meysken opter laden lach
AL XXXI
Lit.: Kalff, p. 437; FvD II, p.1034; He, p. 29 (tekst), p.192 (aant.).
Ruiterlied. Een meisje verlangt naar een avontuurtje. Zij laat zich ontvoeren
door een jonghe knaep die zij voor een lantsknecht houdt, maar die zich op
reis ontpopt als een Aernoutsbroeder (zie daarover: D. Th. Enklaar, Varende
luyden, Assen 19562, p.101456). – Volgens Kalff is de Mnl. tekst bewerkt
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naar een Duits lied, te vinden o.a. bij Uhland, Volkslieder I, nr. 254, p. 666 en
bij EuB I, nr.116a, p. 416.
1:1 opter laden lach: « stond aan het venster ». De Duitse versie bij Uhland
heeft an aim laden stond (een stereotiepe wending). – 1: 2 seere: De melodie vereist seer. – 1: 4 mi dat luytken sloech: Dubbelzinnig: « voor mij op
de luit speelde, mij een serenade bracht >>, maar ook « die mij sexueel plezier verschafte >>. spelen met der luten was een uitdrukking voor de geslachtsgemeenschap. – 1: 5 Ook in de Duitse versie is de dubbelzinnigheid
aanwezig: and ain klaines geiglin (« vedeltje >>) mit im trig.
2: 1 verhoorde: « hoorde >>. – 2: 2 stout: « driest », « moedig >>. – 2: 3 een
veelken: « een vedel (viool) >>. Ogenschijnlijk een liefdesgeschenk, maar
ook dit is dubbelzinnig: vedelen is een uitdrukking voor « sexueel plezier
maken », vedel voor het mannelijk geslachtsorgaan. – 2: 5 ghi valt mi seer
bout: Hellinga vertaalt: « jij bent me er een die weet wat ze wil >>.
3: 2 dore (zing door): « deur ». – 3: 4 hier yore (zing voor): « naar voren »
(om hem open te doen).
4: 1 bevalt: druk beual. – 4: 2 van hen: « van hier », « hiervandaan >>. – 4: 3
die groene heyde: De heyde is het traditionele landschap van de verhalende liederen. – 4: 4 te leyde (zing te leyt ?): « tot verdriet van >> (vader en
moeder). – 4: 5 lantsknecht: Het meisje meent dat haar minnaar een beroepssoldaat is.
5: 3-5 Het meisje spreekt. – 5:4 een weynich: druk weynich.
6:1-5 Hij helpt haar spottend uit de droom. – 6: 2 Maer: « maar wel »;
bedelaers sack: « bedelzak >>. Bedelaars droegen een zak, meestal van geknoopt touw (vandaar dat het woord vaak synoniem is met net), die zij in
lege toestand ook als kledingstuk of als hoofddeksel gebruikten. Dit net,
waarnaar vagebonden ook als netteboeven werden aangeduid, was zoveel
als het uniform van het << gilde » der Aernoutsbroeders, waartoe bedelaars,
kwakzalvers, professionele dobbelaars en andere zwervende onmaatschappelijken werden gerekend. – 6: 4 hanghen: « hang hem »; aenden hack:
De betekenis is onzeker: is er een « haak » bedoeld waaraan de zak kon
worden opgehangen? Of zou men moeten lezen aenden nack «aan de
nek »? De Duitse versie heeft an deinen hals.
7: 1 bedelersse: «bedelares ». – 7: 4 Covelens: Koblenz. – 7: 5 Ay mi: mi
ontbreekt in de druk; vaer van dy: « ga van je weg », « ga ergens anders
heen ».
8: 1-3 Hij bedoelt: « als jij de dochter van een rijke koopman bent (wat je
zeker niet bent), dan ben ik de zoon van een visser (wat ik natuurlijk evenmin ben) ». Waarom een visser? Omdat hij, als bedelaar, evenals een visser
een net heeft! – 8:4 Walckenborch: Dit zou een gefingeerde plaatsnaam
kunnen zijn (« Welkenburg », « Waarergensburg >> ?), of een ongebruikelijke spelling voor Valkenburg. Was dit misschien een van de plaatsen waar
de Aernoutsbroeders elkaar ontmoetten?
9:1-5 Epiloog van de zanger die er vaag op zinspeelt dat hijzelf de mannelijke hoofdpersoon van het lied is. – 9: 2-3 Vermoedelijk schuilt er in
deze verzen een corruptie.
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17 Een boerman hadde eenen dommen sin
AL XXXV
Lit.: Kalff, p. 216; FvD I, p. 212; Koepp, p.131; He, p. 31 (tekst), p.192
(aant.).
Ballade « int sot ». Een boer brengt als meigift voor zijn beer een voer bout
naar het kasteel. In zijn dwaze overmoed biedt hij de kasteelvrouwe een meitak aan. Het zou hem zijn paard-en-wagen waard zijn als hij eventjes bij haar
mocht komen. De vrouwe heeft er wel oren naar. Als de boer weer buiten
staat, vindt hij de prijs die hij moet betalen te hoog. De kasteelheer hoort
hem klagen. De boer dist een slim, dubbelzinnig verhaal op over het onrecht
dat hem zou zijn aangedaan. Zo weet hij zowel zijn paard-en-wagen als een
uitnodiging voor herhaalde bezoekjes aan de vrouwe in de wacht te slepen. –
De Middelnederlandse tekst is waarschijnlijk bewerkt naar een Hoog- of Nederduits voorbeeld. In de 17e eeuw was het lied nog zeer populair – Samuel
Coster baseerde zijn Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van
Grevelinckhuysen (voor het eerst opgevoerd in 1612) op dit gegeven – en nog
in de 20ste eeuw zijn enkele versies uit de volksmond opgetekend (zie D. Bax,
< Uit de geschiedenis van het volkslied : Een boerman hadde een dommen sin > ,
in Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde 40 (1935-1936), p.10-25).
1:1 boerman: <<boertje». De boer in dit lied behoort tot een type dat
men in de middeleeuwse litteratuur vaker tegenkomt: een beetje dwaas
omdat hij zich vergaapt aan de leefwijze van voorname lieden, maar uiterst
slim als het erom gaat zich te handhaven. een dommen sin: << een dwaze
inval », of « een verdwaasde geest ». – 1: 2 « daarmee verschafte hij zich
voordeel >>. – 1: 3 meyen: << het meifeest vieren >>. Op de corresponderende
plaats in de Duitse versies staat meigeren (mayen) << op 1 mei de pachtsom
in natura betalen >>. Dat meyen bier hetzelfde zou betekenen, valt niet te
bewijzen; misschien heeft de Nederlandse bewerker zijn voorbeeld niet begrepen. –1: 4 een voeder houts: << een karrevracht bout >>. Dit was de zogenaamde meigift die een pachter in mei aan zijn heer moest aanbieden. –
1 : 5 den coelen mey ( ter wille van de melodic zinge men meye): « de frisse
meitak ». In mei hood een vrijer bij wijze van liefdesverklaring een bloeiende tak aan het meisje van zijn keuze aan. Deze mey werd meestal door de
minnaar aan het venster van het meisje bevestigd. Dat een boertje een mey
aan de echtgenote van zijn beer aanbood, was natuurlijk een dwaasheid.
2:1-3 De stijl van deze verzen is geheel die van de ernstige ballade, waardoor
het sociale contrast tussen het boertje en de edelvrouw geaccentueerd
wordt. – 2 :1 op den hove tradt: << kwam het binnenplein (van het kasteel)
op ». – 2: 2 op hoogher tinnen lach: eigenlijk « leunde over de borstwering », maar misschien mag men bier denken aan een venster in het hoofdgebouw van het slot dat uitkijkt op het binnenplein. – 2: 3 op hoogher
salen: de sale is het hoofdgebouw van het kasteel. – 2: 4-5 De boer spreekt
(roept omhoog) tot de dame. – 2: 5 Ick gave daer om: << ik zou daarvoor
geven ».
3:1 « zodra de vrouwe die woorden had gehoord ». – 3: 2 comen an: t< bij
zich komen ». De vrouwe heeft haar zinnen niet alleen op de boer gezet,
maar ook (vooral?) op diens paard-en-wagen. – 3:3-5 Ook deze verzen
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zijn een « citaat >>; zij komen o.a. voor in verscheidene dageliederen (zie
nr. 33, 2: 3-5 en nr. 35, 4: 3-5). – 3: 3 « ongemerkt », « in het geheim ». –
3: 5 « daar deden zij tweeen wat hun hartje begeerde ».
4: 2 moste: « moest >>; vander tinne: « uit het kasteel >>. – 4: 3 bestont: « begon ». – 4: 4 het deen is ghelijc dander: « het (slapen met de) ene is net
als (dat met) de andere >> (hij had blijkbaar van de vrouwe meer verwacht). – 4: 5 Mi rout: « ik heb spijt van ».
5: 1 uuter jaechte: « van de jacht >>. – 5: 4-5 De heere spreekt tot de boer.
6: 1 schier: « snel >>; loeghen: « leugen >>. – 6: 3 een crom hout: « een krom
stuk hout >>. De verzen 6: 3-6 hebben een dubbele bodem: de boer maakt
de goede verstaander ook duidelijk dat zijn crom hout (penis) net zo goed
voor de schone vrouwe ontvlamt als dat van een ander. – 6: 5 biden viere:
« bij het vuur ».
7: 3 schulde: « vergrijp >>. – 7: 5 Verwerft: « bewerk (voor mij) >>; hulde:
« genade », « gunst ».
8: 3 der sonden: « voor je zonde >> (de boer zó te straffen).
9: 1-5 De vrouwe laat de boer vertrekken. – 9: 2 dat eerste: « de eerste keer »
(dat je vracht niet in orde was). Misschien doelt zij voor de boer ook op
diens weinig complimenteuze uitspraak in 4: 4. vergheven: druk verghenen.
– 9: 3 « ga je gang », « ga waarheen je wilt >>. – 9: 4 moecht: « kunt ».

18 Een venusdierken heb is uutvercoren
AL XXXVI
Lit.: FvD I, p. 556.
Loflied « int amoureus >>. De minnaar bezingt zijn Belief de en somt daarbij
haar volmaakte eigenschappen op. – Dit lied in rederijkerstrant komt twee
maal in het AL voor; de andere redactie, nr. CCXII (p. 328) in de editieHoffmann, vertoont alleen orthografische verschillen.
1:1 venusdierken (druk Venus dierken) : « lief je », « schatje ». – 1: 2 nu
terstont: « nu ». – 1: 3 vruecht oorboren: « plezier maken », « vrolijk zijn ».
– 1: 4 Int aensien van: « bij het zien van >>. – 1: 5 keelken wit (« blank
halsje >>), borstkens ront: traditionele epitheta van de schone vrouw in de
16e-eeuwse lyriek. – 1: 7 « mooier meisje werd nooit uit een moeder geboren ». – 1: 8 This recht: « het is terecht », « ik heb er gelijk in ». Dit is de
stokregel die aan het eind van de volgende strofen terugkeert.
2: 1 coluere: « kleur >>. – 2: 2 ter amoreusheyt snel: « vlug in het veroorzaken
van liefde » (naar middeleeuwse opvatting wordt liefde teweeggebracht
door een blik van de schone vrouw). – 2: 3 ront (druk root) : cf. 1: 5; soet
van natuere: « bekoorlijk ». – 2: 4 So: « evenzo » (als haar uiterlijk) . –
2: 5 Sedich van gheest: « vriendelijk », « bescheiden »; rebel: « opstandig »,
« tegenstrevend ». – 2: 7 creatuere: « schepsel ».
3: 1 Noch: « daarbij », « bovendien »; een hoochmoedige coragie: « een trots
gemoed >>. – 3: 2 eenen fieren ganc: « een fiere wijze van lopen, houding ».
– 3: 3 triumpheren: « plezier maken », bedrijft si ragie: misschien te vertalen met « is zij geweldig >>. – 3: 4 mijn dage: « van mijn leven ». – 3: 5
152

met Karen voys gheclanc: « met haar stemgeluid >>. – 3: 6 Het dunct mi
Auer: « zij lijkt mij precies ... ». – 3: 7 Ghefaetsoeneert: « gevormd >>, « van
gestalte »; ymagie: « beeld ».
4: 1 lc en can: « ik kan niet >>; manieren: hier waarschijnlijk « uiterlijk ». –
4: 3 troost: « genezing van liefdesverdriet >>; door haer bestieren: « door
haar wilsbeschikking ». – 4: 4 So wert: « dan wordt >>; desperaet: « wanhopig ». – 4: 5 mocht ic met haer: « mocht ik met (bij) haar zijn ». – 4: 6
So waer: « dan zou ... zijn ». – 4: 7 solaes: « genoegen >>; hantieren: « bedrijven ».
5: 1 Princesse gent: « bekoorlijke prinses >>. De laatste strofe van een gedicht
wordt dikwijls gericht tot een prince, een hooggezeten beschermer, die
soms als opdrachtgever wordt voorgesteld. Hier is het de geliefde die als
Princesse wordt toegesproken. breeden: «groter worden », « vermeerderen ». – 5: 2-3 « al zou ik uw gewicht in zwaar (puur) goud krijgen (als ik
u in de steek liet), ik zal u niet verlaten ». – 5: 3 Tghewichte: druk Thewichte. – 5: 4 wederpaer: « vriendin >>, eigenlijk « wederhelft ». – 5: 5 weet
ic gheenen maer: « ken ik geen enkel tekort, bezwaar >> (eig. « maar »). –
5: 6 een ghewinne (druk aen ghewinne; emendatie o.g.v. de lezing in AL
CCXII): « een winst >>, « een toeneming >>. De bedoeling is vermoedelijk
dat het enige « tekort » dat de minnaar in zijn geliefde kan ontdekken, het
feit is dat zij zijn geluk steeds doet toenemen. – 5: 7 mach: « kan »; verleeden: « pijn doen », « onaangenaam zijn ».

19 Een oude man sprack een meysken an
AL XXXVII
Lit.: Kalff, p. 447; FvD II, p. 948; He, p. 33 (tekst), p.192 (aant.).
Samenspraak « int sot >>. Een oude man tracht een jong meisje voor zich to
winnen. Met veel hoofse strijkages verklaart hij haar zijn liefde. Zij wijst hem
af (en neemt daarbij geen blad voor de mond).
1: 2 beteren mijn verdriet: « mijn liefdesverdriet genezen >>. – 1: 4 « in jouw
bier heb ik geen trek ». Namen van dranken fungeren vaak als metafoor
van erotische attenties; cf. 2: 6. – 1: 5 vliet: « weggaat >>. – 1: 6 << al wat
ge doet is vergeefse moeite ». – 1: 7 boelken: « vrijer >>, « geliefde ».
2:1-2 De oude man doet een aanzoek. – 2:1 mi ... paren: « een paar vormen », « trouwen » (het woord is in het Mnl. nog zeer zeldzaam; dit kan
erop wijzen dat de grijsaard zich zeer vormelijk uitdrukt). – 2:2 Waert u
beliefte: « ware dit uw verlangen >> (ook dit klinkt gechargeerd-deftig). –
2: 3-7 Zij wijst hem af. – 2: 3 Spreect: « spreek ... aan >>, ook « maak een
afspraak met >>; quene: « wijf >>. – 2: 4 verrompelt: « gerimpeld >>. – 2: 5
profijt: « voordeel » (in de zin van sexueel plezier). – 2: 6 verschaelden
wijn: « wijn die geur en kracht heeft verloren >> (zinspeling op zijn sexuele
vermogens).
3: 1-2 De oude bedient zich opnieuw van fraaie hoofse formules. – 3:1
Waerde: < edele >>; juecht: « jonge vrouw ». – 3: 2 hanget al aen dy: « zijn
geheel van jou afhankelijk ». – 3: 3-7 Zij antwoordt even onverbloemd
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als in de vorige strofe. – 3: 3 « bevredig je verlangens als je dat kunt ». –
3 : 4 dienen ... te samen: « horen ... bij elkaar >>. – 3: 6 schrijven in mijn
francijn: eigenlijk « op mijn perkament schrijven >>; francijn fungeert vaker
als aanduiding van het vrouwelijk geslachtsorgaan.
4: 1-2 Nu gooit hij het over een andere boeg. – 4:1 avijs: « raad ». – 4: 2 van
goede rijc: « rijk aan bezit ». – 4: 3 staet badt in mijnen prijs: « staat hoger
genoteerd in mijn waardering ». – 4: 4 Hiermee formuleert zij een grondgedachte van de middeleeuwse liefdesfilosofie. – 4: 5 « waarvoor zou jij
ooit nog deugen >>. – 4: 6 droncken drincken: « je te bezuipen ». Het zwijn
was een zinnebeeld van de onmatigheid.
5:1-2 Hij valt weer terug in zijn rol van ongelukkige minnaar. – 5: 3 lueref aes: « nietsnut » (in sexueel opzicht), misschien ook « viezerd >>. – 5: 4
Vrijdt elders: « tracht iemand anders te winnen »; troost ghewint: « genezing (van je liefdesverdriet) verkrijgt >>. – 5: 5 Ic hebbe bemint: «ik
houd van ». – 5: 6 in zijn aenschijn: « als ik hem aankijk ».

20 Een goet nyeu liet heb ick gedicht
AL XXXVI I I
Lit.: FvD I, p. 415.
Afscheidslied. Een in de steek gelaten minnaar kan zijn geliefde niet vergeten.
Hij zendt haar een afscheidsgroet, vol hoop op een weerzien.
1:1-2 In deze mededeling speelt weer de bekende paradox mee dat zingen
(dichten) liefdesverdriet kan lenigen. – 1: 2 also: « zulk een >>. – 1: 3 daer
toe gesticht: q daartoe gebracht ». – 1: 4 haerder looser minne: qhaar

trouweloze liefde ». – 1: 5 af gaen: « verlaten >>, « ontrouw worden ». – 1: 9
Noch staetse in: « toch beheerst zij ».
2: 1 De geliefde wordt vergeleken met een bedwelmend geurende roos. – 2: 3
quaet gheluck: « ongeluk » (door haar afwijzende houding) . – 2 : 4 Naer
haer staet: « op haar is ... gericht ». – 2: 5 Rijc: « machtige >>; mocht:
« mocht het ». – 2: 6 keeren: « veranderen ». – 2: 7 troost: « genezing van
liefdesverdriet >>. – 2: 8 druck verslaen: « verdriet verdrijven >>. – 2: 9
vruecht vermeeren: « liefdesgeluk steeds groter doen worden >>.
3:1 een die alder liefste mijn: « iemand die mijn allerliefste is >>. – 3: 2 mi
vermeyden (mi ontbreekt in druk) : « mij vermaken >>. Vermeyden betekent
eigenlijk « zich ontspannen in de natuur, zoals minnaars in de meimaand
plegen te doen ». De betekenis van dit vers neigt tot: « had ik een liefdesrelatie ». – 3: 3 « nu kan ik nooit (meer) bij u zijn >>. – 3: 5 hout ... doorwont: in de middeleeuwse liefdesconceptie wordt de liefde gezien als een
wond die de minnaar worth toegebracht door de geliefde. – 3: 6 vrolijck:
hiermee wordt de toestand aangeduid die ontstaat als de gelieven bijeen
zijn. – 3: 7 Dat: nl. dat zijn herteken so seer doorwont is. – 3: 8 ghesont:
een kus brengt genezing van de liefdesziekte.
4: 1 in mijn vermaen: « in mijn gedachten >> ( ?) . Het vers zou ook kunnen
betekenen: « altijd is mijn aandrang ( vermaen) op haar gericht >>. – 4: 2
al uut goeder duechden: « geheel uit edele motieven >>. Een andere opvat154

ting kan zijn: « en dat doet zij vanwege haar uitnemende eigenschappen ».
– 4: 6 begheven: « in de steek gelaten >>. – 4: 7 greyn: « uitverkorene »
(eigenlijk betekent het woord « korrel >> of « pit », « kern »; het wordt
dikwijls gebruikt ter aanduiding van een geliefde). – 4: 8 Kiese ick ...
twee voor eyn: Vermoedelijk een staande uitdrukking, maar niet in de
(spreek)woordenboeken te vinden. Wij vermoeden dat de betekenis van
« twee voor een kiezen » is: « een 'even met zijn tweeen verkiezen boven
een leven-alleen », dus: « in het huwelijk treden ».
5:1 Oorlof: « adieu ». – 5:2 wil: « zal », « moet ». – 5:5 Mijn sinnekens:
« mijn verlangen ». – 5: 6 ist al verloren: « is er geen enkele kans meer? ».
– 5: 8 De bedoeling zal wel zijn : « (ik hield zo veel van u dat,) meen ik,
mijn liefde u doet smelten >> (de voorstelling van de liefde als een gloed
komt dikwijls voor). Misschien is ook mogelijk: « mij dunkt dat bij u uw
vriendschap voor mij verdwijnt, wegsmelt >>.
6: 1-9 Epiloog van de zanger. – 6:1 De bekende formule ter inleiding van
deze epiloog; Mer vult de opmaat en geeft aan dat er hier een andere
persoon (of dezelfde in een andere rol?) aan het woord komt. – 6: 2 een
ruyters gheselle: « een bereden vrijbuiter >> (zie hierv66r, Dl.II, p.XXIV). –
6: 3 « hij is iedereen (hun alien) dankbaar ». – 6: 4 duecht ... vertellen:
« iets goeds vertellen over >>, « welwillend spreken over >>; boel: «geliefde ».
– 6: 5 op die banck: « in de kroeg ». – 6: 6 te: « bij ». – 6: 7 borsse:
« beurs »; cranck: « ziek », « plat ». – 6: 9 Het waer: « dan zou dat ...
zijn >>; medecijne: Zie de aant. bij 3: 5 en 3: 7-8.

21 Een jonghe maecht heeft mi gedaecht
AL XL
Lit.: FvD I, p. 560.
Liefdesklacht. De minnaar is in opspraak gebracht nadat hij zijn geliefde heeft
bezocht. Zij houdt van hem, maar door het verfoeilijke optreden van de nijders
is zij onbereikbaar voor hem geworden.
1:1-6 De minnaar vertelt wat hem is overkomen. Een meisje heeft hem
rendez-vous gegeven in haar kamer; men heeft hem bespied; er is gekletst,
en nu is zijn geliefde onbereikbaar geworden, hoewel zij van hem houdt. –
1:1 maecht: De rijmklank van het binnenrijm keert nog drie maal terug;
evenzo in de volgende strofen. gedaecht (druk gedacht): « uitgenodigd >>.
Naar middeleeuws gebruik liet een huwbaar meisje 's nachts haar raam
openstaan, zodat haar vrijer haar kon bezoeken. Voorwaarde bij deze
sociaal volkomen geaccepteerde gang van zaken was, dat de minnaar niet
door kwaadgezinde derden (nijders) gezien werd. Gebeurde dat wel, dan
geraakte hij, en waarschijnlijk ook het meisje, in opspraak., Een (tijdelijke)
scheiding was in zo'n geval onvermijdelijk. – 1: 3 gewaecht: «gedurfd ». –
1 : 4-5 FvD plaatst geen puntkomma na bespiet en besluit 1:4 met een
punt, 1: 5 met een vraagteken. – 1: 4 van nijders fenijn: « door de giftige
praatjes van de nijders ». – 1: 5 in drucke: « in verdriet >> (de toestand
van melancholie bij de minnaar, die het gevolg is van de afwezigheid van
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zijn geliefde). – 1: 7 gebueren mi: mij ten deel vallen >>, « de mijne worden >>. – 1: 8 en (in de volgende strofen Ende) so waer ic: dan was ik »;
vrij: voorwaar >>. Ook mogelijk is de interpretatie bevrijd van al mijn
verdriet, genezen ».
2: 1 aenschijn claer: stralend gelaat >>. – 2: 2 verblent: verblind ». – 2: 3
Dat ic ben door haer: druk Dat ic haer (emendatie van FvD) ; vaer:
« angst >>. – 2 : 4 den hoochsten heere: God. – 2: 5 present: bij mij >>. –
2: 6 vruecht: de gelukzalige toestand die de minnaar in de nabijheid van
zijn geliefde ten deel valt. verresen: teruggekomen », « weer omhooggekomen » (contrasteert met druck).
3:1 miskief: « smart », « ongeluk >>. – 3: 3 als een dief: Waarschijnlijk is bedoeld: als de eerste de beste misdadiger >>. – 3: 4 versoecken: bezoeken >>,
bij (haar) komen >>. – 3: 5 Dat: Dit woord fungeert als plaatsvervanger
van het onderwerp achter de persoonsvorm; het kan hier bezwaarlijk als
voegwoord worden verbonden met versoecken. – 3:6 Van: « over >>; ghepresen: dat niet genoeg geprezen kan worden ».
4: 1 Princersselijc aensien: verering als voor een prinses >>. Volgens de poetische conventie begint de laatste strofe met (een variant of verwant van)
het woord prince. Bien: bieden », betonen >>. – 4: 2 al: « alien >>; int
aertsche dal: « op aarde ». – 4: 3 vlien: vluchten ». – 4: 4 hoopt: « hoop
dat het >>. – 4: 5 Bedoeld is: God zal verhinderen dat deze toestand voortduurt. – 4: 6 met desen: « met deze woorden >> hierbij wil ik het laten »).
– 4:10 Mint Baer ghi trouwe vint: richt uw lief de op iemand die u trouw
is >>. Deze spreuk verhult waarschijnlijk de naam van de dichter; het is
niet bekend welke dichter dit devies gebruikte.

22 Een aerdich vrouken hevet mi bedroghen
AL XLIV
Lit.: Kalff, p. 317; FvD I, p. 418.
Afscheidslied << int sot ». Deze minnaar heeft danig zijn bekomst van het
aerdich vrouken dat hem de bons gegeven heeft. Hij waarschuwt anderen voor
haar trouweloosheid. Ze had hem ingepalmd met haar lieve praatjes; nu ziet
hij wat ze werkelijk is : een slet.
1:1 aerdich: Vermoedelijk zijn hier twee betekenissen in het spel : aardig »,
« charmant » en (samenhangend met arte, kunstgreep », « list >>) « slim »,
« doortrapt ». 1: 2 verghect: verkikkerd >>. – 1: 3 smeekende: vleiende >>. –1: 4 vinde ick: zie ik in » (« dat heb ik nu volkomen door >>). Men
zou ook kunnen denken aan een ironische interpretatie : dat vind ik nu
allemaal perfect >> (als ik er maar niet meer naar hoef to luisteren...). –
1: 5 doortrect: doortrapt ». – 1: 6 dubbel ... van gronde: dubbelhartig >>, onbetrouwbaar ». –1: 8 Si payter so vele: « zij palmt er zoveel in »,
« zij spant er zoveel voor haar karretje ». – 1: 9 << ze is me geen haar (zier)
waard », « ik geef geen zier (meer) om haar ».
2:1-8 Raadgeving aan lotgenoten, een telkens terugkerend motief, zowel in
de serieuze als in de boertige liefdesliederen (cf. bijv. nr. 3, str. 5 en nr. 8,
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4: 1-3). – 2 :1 Ghesellekens: << vrienden », « jongens >>. – 2: 2 een schoon
Ook hier spelen twee betekenissen dooreen: « een innemend
voorkomen » en « een schone schij n >>; dus : « een mooie, maar onbetrouwbare vrouw ». – 2: 3 soude: de druk heeft souden, hetgeen niet uitgesloten
is als we de bedrogen minnaar zijn ervaring laten veralgemenen. plucken
betekent in eerste instantie « naar de mond praten », « vleien >>, maar de
betekenis « plukken >>, « beroven >> speelt zeker mee. ende minnen leren:
« terwijl ze je de lief de leert kennen >> (?). – 2: 4 Sluit vermoedelijk aan
bij 2:1 (wilt u sinnekens keeren ...): << ja (doe dat), als je ertoe bij machte
bent ». – 2: 5 « daar heb ik ervaring mee opgedaan ». – 2: 6 « ga heel
Vlaanderen rond », « zoek heel Vlaanderen of >>. – 2: 7 wanckelbaer: << onbetrouwbaar ».
3:1 zijn goet verquisten: << zijn bezit erdexirjagen >> (door het aan haar te
spenderen). – 3: 2 jonck ende mal: << onervaren en dwaas ». – 3: 3 subtijle:
« vernuftige ». – 3: 4 plucken: << inpalmen » maar ook « beroven >>. – 3: 5
vallen eenen val: Vermoedelijk te verbinden met Met u in 3: 7: « met u
in zonde vervallen >>. – 3: 6 is ... bevonden: << wordt ... ondervonden »,
« blijkt »; hier ende daer: << in allerlei (zondige) plaatsen >>. – 3: 8 etc.
ontbreekt in de druk; evenzo in 4: 8 en 5: 8.
4: 1 al tijts (druk altijts) versleten: << al een tijd verspild >>. – 4: 3 ben ic
(druk: ic ontbreekt) vanden back ghebeten: De uitdrukking roept het beeld
op van honden die elkaar wegbijten van i de etensbak. – 4: 5-6 « daarom
moet ik mij dwingen (maar ook: ben ik gedwongen) haar lieve praatjes
niet meer te horen ». Het « niet meer willen » en het « niet meer mogen » zijn subtiel vermengd! – 4: 6 aenhoren: druk aen horen; faconde:
« welbespraaktheid », « lieve praatjes ».
5: 3 osbaer: Een orsbare (osbare) is oorspronkelijk een vO6r en achter door
paarden gedragen draagbaar; hier is waarschijnlijk een door paarden
getrokken lijkwagen bedoeld, een armzalig vehikel waaraan een wiel ontbreekt. – 5: 4 « zult ge aan uw eind komen >>. – 5: 5 triumphere gent:
« maak feestelijk plezier », ook : « ik verkneukel mij innig >>. – 5: 6 tot alien
stonden: << voortdurend », « voorgoed ».
6:1 princesse: Ook hier is de poetische conventie gehoorzaamd dat het woord
prince of een verwant daarvan in de eerste regel van de laatste strofe moet
voorkomen. – 6: 2 rel: << gebabbel », « praatjes » (een fraaie anticlimax
t.o.v. 6:1). – 6: 3 vine oft sesse: nl. nieuwe minnaars. – 6: 4 Toeft: << ontyang >>, « bewijs uw gunsten aan »; Hanneken ende Wuyten: Waarschijnlijk ongeveer equivalent met onze uitdrukking « Jan, Piet en Klaas »; misschien waren H. en W. typische namen van weinig snuggere boeren:
« Hannes en Krelis ». – 6: 5 dubbel vel: << dubbelhartig wezen >>, een gebruikelijk scheldwoord ter aanduiding van een slet; ook Mariken van Nieumeghen krijgt dit naar haar hoofd geslingerd (ed.-Verhofstede, r.144). –
6: 6 triumpheerde: << pretmaakte >>. – 6: 7 viewers: << nergens » (hij heeft
nergens navraag gedaan over haar reputatie). – 6: 8 Deze regel ontbreekt
in de druk.
samblant:
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23 Een ridder ende een meysken jonck
AL XLV
Lit.: Kalff, p.176; Fvd I, p.156; Koepp, p.108; He, p. 35 (tekst), p.192 (aant.) ;
Meier III, p.106.
Ballade. Een meisje laat zich verleiden door een ridder. Als zij zwanger is, wil
hij haar met zijn schildknecht laten trouwen. Haar broer komt voor haar op:
hij meldt de ridder dat zij is gestorven en nodigt hem uit voor de begrafenis.
Nu beseft de trouweloze minnaar dat hij van het meisje hield. Hij verschijnt
aan de baar, tilt het kleed op om haar nog eenmaal te zien; dan beweegt zij
haar pink en lacht hem toe. Overgelukkig zweert hij haar tot zijn vrouw te
zullen maken. – Deze ballade vertegenwoordigt een Nederlandse tak van een
internationaal wijdverbreide balladenfamilie (zie Meier III, p. 38-43 en vgl. S.
Hirsch, < Das Lied << Een ridder ende een meysken ionck >> und die Volksballaden << Ritter und Magd », << Die Nonne >> >, in Zeitschrift fur deutsche Philologie 79 (1960), p.155-176). In de oudste vorm sterft het zwangere meisje
van verdriet; de ridder komt te laat en pleegt zelfmoord. Het gesprek aan het
riviertje en het motief van de voorgewende dood aan het slot van de AL-tekst
verraden, naar Meier aanneemt, de hand van een jonge bewerker.
1:1-4 Een ridder en een meisje zitten aan een riviertje te praten over de
liefde; plotseling blijft het water stilstaan. – 1: 2 Op een rivierken: « aan
een riviertje » (naar middeleeuwse opvatting leende een dergelijk plekje
zich bij uitstek voor een amoureuze ontmoeting). dat si saten (druk
satten) : « zaten zij ». De constructie met dat wordt dikwijls gebruikt als er
een bepaling aan de persoonsvorm voorafgaat en het moderne Nederlands
inversie voorschrijft. – 1: 3 Het water dat blijft stilstaan, logenstraft de
ridder die blijkbaar huichelachtig over de liefde spreekt of het meisje met
oneerbare bedoelingen zijn liefde betuigt. Hetzelfde motief komt voor in
eedsformules. men zwoer bij het water dat naar de zee stroomt (met de bijgedachte dat het in geval van een meineed zou blijven stilstaan) . – 1: 4
van goeder minnen: « over de ware, oprechte liefde >>.
2:1-4 Zij vraagt hem waarom het water is blijven stilstaan. – 2:1 stout:
« dappere >>; goet: « voortreffelijke ». – 2: 3 stoet: « stond » (men zou staet
verwachten).
3:1-4 Hij zoekt de oorzaak in het feit dat hij vele jonge meisjes in het ongeluk heeft gestort. Deze openhartigheid is vermoedelijk voor middeleeuwers
minder verbazingwekkend geweest dan voor ons. Desgewenst kan men er
een uiting van zelfverzekerdheid in zien : hij is er zozeer van overtuigd ook
in dit onnozele meisje een gemakkelijke prooi te zullen vinden, dat hij
zonder aarzeling voor zijn vroegere euveldaden uitkomt. – 3: 2 << dat verwondert mij niet ». – 3: 4 Ghebrocht: druk Ghehrocht.
4: 1-4 Zij waarschuwt hem voor de straf van God. – 4: 3 Wacht u: << pas (dan
maar) op >>; ruyter: De woorden ruyter en ridder ( 2 :1) wisselen elkaar in
Mnl. balladen dikwijls af, zonder dat er een verschil in betekenis blijkt. –
4: 4 scheynde: « te gronde richt ».
5:1-4 In verhulde termen kondigt hij aan dat hij haar zal verleiden. – 5:1-3
Met de hooghen berch die hij omlaag (in dale) zal brengen, bedoelt hij
haar eer. Het verlies van haar maagdelijkheid zou betekenen dat ook haar
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vader en overige familie te schande zouden worden gemaakt. – 5: 4 « daarnaar is het dat ik streef >>.
6: 1-4 Als hij het daarop voorzien heeft, hoopt zij dat hij als een misdadiger
zal worden gehangen. Kaiff meent dat zij zijn beeldspraak in str. 5 niet heeft
begrepen. Wij menen dat dit wel het geval is, maar dat zij niet gelooft dat
hij een zo infaam voornemen ten uitvoer zal brengen. – 6: 4 Bi uwer keelen:
« aan uw nek ».
7 : 1-4 Zij werkt het beeld van de gehangene verder uit. – 7:1-3 Hij zou zo
hoog worden opgeknoopt dat de zon zijn voetzolen zou beschijnen. – 7:4
den bast: Het touw van de strop was van boomschors vervaardigd.
8:1-4 Toch laat zij zich door hem verleiden. – 8: 4 « toen was de berg omlaag
gekomen ».
9: 1-4 Hij drijft de spot met haar plechtige verzekering in str. 6 en 7. – 9: 2
« ben ik nu (aan mijn nek) opgehangen? »
10: 1-4 Als het meisje bemerkt dat zij zwanger is, gaat zij voor de ridder staan.
– 10: 4 ghenade: Het gebruik van dit woord impliceert dat zij hem smeekt,
goedgunstig te beschikken over haar leven. De maatschappelijke vooruitzichten van een ongehuwde moeder waren in de middeleeuwse maatschappij
bijzonder slecht; in de meeste gevallen werd zij door haar milieu uitgestoten.
11:1-4 Zij smeekt hem om genade. – 11: 2 van mijnen lijve: « ten gunste van
mijn leven ».
12:1-4 Hij is bereid haar met zijn schildknecht te laten trouwen als hij die
daartoe zou kunnen brengen. – 12: 3 mocht u
gheven: zou u
kunzou kunnen ».
nen geven >>. – 12 : 4 Cost ic: als ik
13: 1-4 Met een schildknecht neemt zij Been genoegen. – 13: 2 snode: laag
van stand ». – 13 : 4 hoghen: «verheffen », hoog maken ». Zij bedoelt
dat hij de schending van haar eer ongedaan moet maken door met haar
te trouwen.
14: 1-4 Het meisje heeft een broer die zich haar lot aantrekt. – 14: 2 goet ende
ghetrouwe: Deze vaste verbinding drukt solidariteit en loyaliteit uit. Een
broer heeft de plicht de eer van zijn zuster te beschermen of te wreken.
– 14: 3 « zoals hij haar duidelijk toonde >>. – 14: 4 beweest: bewees het »,
al metier trouwen: « met zijn trouwe genegenheid ».
15: 1-4 De broer van het meisje nodigt de ridder uit haar begrafenis bij te
wonen. – 15: 3 Cf. 10: 3. – 15: 4 badt: verzocht >>; te grave: « naar het
graf », « tot de begrafenis ».
16:1-4 Hij deelt hem mee dat het meisje is gestorven (de doodsoorzaak noemt
hij niet). – 16:1 stout ridder vrij: « dappere, voortreffelijke ridder >>. –16: 2
vrij van waerden: « voortreffelijk van verdienste ». Een woordspeling met
de uitdrukking van waerden vrij zonder verdienste, eer lijkt ons niet
aannemelijk. – 16: 3 « ach, zij die een kind van u verwachtte ». – 16: 4
opter aerden: Hiermee geeft hij te verstaan dat het meisje nog niet begraven is.
17:1-4 De ridder beseft opeens dat hij van haar hield. Als zij dood is, verze17 :1 wijf: vrouw >>. –
kert hij, zal hij nooit meer als ridder optreden.
17: 3 « dan zal ik van nu of aan nooit meer – 17 : 4 grauwe. grijze
(traditioneel epitheton van een strijdros).
18: 1-4 Maar argwaan bekruipt hem. Het is duidelijk dat de uitnodiging van
de broer hem in verwarring heeft gebracht. Vermoedelijk voelt hij zich
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schuldig aan haar dood. Maar tegelijkertijd wordt hij geconfronteerd met
een kwellende vraag. Waarom wordt hij uitgenodigd voor haar begrafenis?
Beschouwt men hem als een lid van de familie? Maar zou de broer die
hem in str.16 zo onderdanig toespreekt, dan niet weten hoe hij het meisje
heeft behandeld? Meehelpen een dode te begraven betekende dat men de
bloedwraak op zich nam (als de eer van de dode gewroken behoorde te
worden). Maar zou die wraak zich juist niet tegen hem moeten richten?
Was hij zijn leven wel zeker als hij de uitnodiging aanvaardde? Hij besluit
zich in voile wapenrusting te gaan vergewissen of het meisje inderdaad is
gestorven. – 18:3 selver: << zeif ». – 18: 4 der valscher boden so vele: << zoveel valse boodschappers ».
19:1-4 Hij hoort de doodsklok luiden en beseft dat zij dood moet zijn. – 19:1
op der heyden: << op het veld >>, « buiten >>. – 19: 4 si: het gestorven meisje.
20:1-4 Hij werpt zijn schild weg en zweert het nooit meer te zullen dragen. –
20:1 bruynen: << gebruineerd >>, « gepolijst >> (waardoor het metaal een
bruine kleur kreeg). – 20 : 2 wore hem: << wierp het >>. – 20 : 3-4 Een ridder
die zwoer geen wapens meer te zullen dragen, hield daardoor op ridder
te zijn. – 20: 4 Van: << door >>.
21:1-4 Men beveelt hem zich niet aan het rouwbeklag te onttrekken. Waarschijnlijk wordt deze strofe gesproken door de broer van het meisje, die
hem vergezelt naar het kerkhof. – 21: 2 hem: het schild; onder u side: Een
ridder te paard droeg (tenzij tijdens een gevecht) zijn schild aan een riem
om de schouder. – 21. 3 Al waer: << al zouden ... zijn >> (zelfs als zijn
ouders gestorven waren, zou hij ...). – 21: 4 Den rouwe ... lijden: << aan
het rouwbeklag ... deelnemen ».
22:1-4 Hij verzekert dat hij om haar rouwt. – 22: 2 mijn broeders alle vijve:
De vijf broers vormen een traditioneel gegeven in de balladen. -- 22:4 hi:
nl. de rouw.
23:1-4 Bij het kerkhof aangekomen, hoort hij de dodenvigilie zingen. – 23:1
Doen: << toen ». – 23: 2 die papen: << de priesters ». – 23: 4 vigelie: De gebeden die 's avonds voor de begrafenis worden gezongen.
24: 1-4 In de kerk ziet hij de lijkbaar waarop zijn geliefde ligt. – 24: 2 in bare:
« op de baar ». – 24: 3 baren cleede: Het kleed dat over de lijkbaar is gedrapeerd. – 24: 4 Recht oft: << precies alsof ».
25:1-4 Hij tilt het kleed op, en ziet haar bewegen. Zij lacht hem toe; de list
is gelukt. – 25: 2 haer cleyn vingerken: << haar pink »; roeren: << bewegen ».
– 25:3 loech: << lachte ».
26: 1-4 Hij belooft haar nooit meer ontrouw te zullen zijn. – 26: 4 Doen:
« aandoen ».
27: 1-4 Hij zal met haar trouwen. – 27:1 Wel op: << komaan » (« weer vrolijk »).
– 27: 3 Al waert ... leet: << al zou het ... verdriet doen, onaangenaam zijn >>.
28: 1-4 Herhaalde belofte. – 28: 3 houden voor: << beschouwen als ».
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24 Fortuyne, wat hebdy ghebrouwen
AL XLVIII
Lit.: FvD I, p. 688; He, p. 38 (tekst) , p.192 (aant.).
Liefdesklacht. Een ghildeken uit Mechelen ligt in Brugge op het Steen gevangen. Hij zal uit de stad worden verbannen en daardoor zijn geliefde niet
meer terugzien. – Hellinga neemt aan dat hij wegens zijn liefdesaffaire in de
gevangenis was geworpen.
1:1-8 De minnaar klaagt: hij moet Brugge verlaten, waar zijn geliefde woont.
– 1:1 Fortuyne: de godin Fortuna die o.m. de wisselvalligheid van het
aardse geluk personifieert. wat hebdy ghebrouwen: << wat voor onheil hebt
gij beraamd? >>. – 1: 3 mi onthouwen: << mijn toevlucht zoeken ». – 1: 4
wert: << wordt >>; desperaet: << wanhopig >>. – 1: 5 laten: q verlaten >>. – 1: 7
Rijck: << machtige »; te baten: << te hulp ». – 1: 8-10 Het aanschouwen van
het gelaat (schoon aenschijn) van de geliefde verhit het bloed van de minnaar; deze gloet dreigt zijn hart te verzengen als hij niet in Naar nabijheid
is. – 1:11 Dat: << dairover »; beclaghen: << klagen ». – 1:12 laten: << verlaten ».
2: 2 ghildekens: << ouwe jongens >>. Met deze benaming werden kroeglopers
(ruyters vander banck), geldverkwisters en nietsnutten aangeduid. Zij
vormden met elkaar een ghilde, geen werkelijke broederschap, maar een
soort parodie daarop. al ghemeyn: « met zijn alien >>. – 2 : 4 « dat allervoortreffelijkste juweel » (gebruikelijke aanduiding van een geliefde vrouw).
– 2: 5 begheven: << in de steek gelaten >>. – 2: 6 inden noot: << in de ellende >>. – 2: 7 boven: << meer dan >>. – 2: 8 sterve ... die doot: hyperbolische
uitdrukking voor de diepste liefdessmart.
3: 2 lijf: << het leven >>, << het levenslicht ». – 3: 3 trueren: druk tueren. – 3: 5
maken: << tot stand brengen » (<< hoe heb gij dit kunnen doen ») . – 3: 8
ghi: nl. Venus; aen gaet: << onderneemt », << doet gebeuren ».
4: 1 eerst: << voor de eerste keer ». – 4: 2 op die steen: << in het Steen >> (de
Brugse gevangenis). Er is veel voor te zeggen (al blijkt het niet expliciet
uit de tekst) dat hechtenis en verbanning de straf waren voor een lief desaffaire met het Brugse meisje. Dat de vroedschap op deze wijze de eer van
de stedelijke jongedochters beschermde, staat vast. – 4: 3 In spijte: c ondanks »; nijders tonghen: << de roddelpraat van jaloerse kwaadsprekers »
(zie hierv66r, DUI, p.xviii). – 4: 5 hevet: « heeft het ». – 4: 8 doen den
doot: << de dood aandoen » (over doot zie de aant. bij 2: 8).

25 Ghepeys, ghepeys vol van envijen
AL XLIX
Lit.: Kalff, p. 323, p. 356, p. 633; FvD I, p. 563.
Liefdesklacht. In dit kunstig gerijmde lied klaagt een minnaar over de sombere
gedachten die de afwezigheid van zijn geliefde bij hem oproept. De nachtegaal
moet het lied met zijn groeten bij Naar brengen. Str. 2 is opmerkelijk: hij heeft
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deze liefde pas laat leren kennen, en vergelijkt zijn geliefde met een volwassen
vrucht, te verkiezen boven een tijtlick (<< vroeg geplukt >>) fruyt. – Dit is het
enige lied in de bundel waarvan wij de dichter kennen, de Oudenaardse
priester en rederijker Matthijs Castelein (geboren tussen 1486 en 1490, gestoryen in 1550). Zijn priesterlijke staat sloot een liefdesverhouding niet uit:
Castelein had een bastaardzoon Abraham, die ca.1520 is geboren (cf. S. A. P.
J. H. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken,
Assen, 1971, p.12-15). Een sterk overeenkomende redactie van dit lied is te
vinden in Casteleins Diversche liedekens (Gent, 1574), nr. XXII (zie de editie
van K. Goossens, Brussel, 1943, p. 51-53).
1:1 Ghepeys: << gepieker >>; envijen: << afgunst ». – 1: 2 dwelc oorspronc is:
« dat er de oorzaak van is ». – 1: 3 fantasijen: <<waandenkbeelden»,
« sombere gedachten ». – 1: 4 schuert: << uiteen scheurt >>. – 1: 5 vruecht
( druk vruech) : << vreugde >>, « geluk >>; wient ghebuert: << die daar recht
op heeft >>. – 1: 6 quale: << kwelling ». – 1: 7 wesen fier: << schoon gelaat »
(tier zou hier ook « trots » kunnen betekenen) ; becuert: <<bekoord».
1: 8 Midts: << door >>; tcoluer van corale: Waarschijnlijk is de koraalrode
kleur van haar lippen bedoeld. – 1: 9-12 Refrein: de « ik » verzoekt de
nachtegaal, de traditionele postillon d'amour in de middeleeuwse lyriek,
zijn geliefde op de hoogte te brengen van zijn smartelijke toestand en haar
te groeten. – 1: 9 Rast u: « maak u gereed >> (rasten betekent meestal
« rusten »; men zou hier Rust u verwachten). – 1:11 altemale (druk altemael) : << alles ». – 1:12 mi menich fout: << vele malen van mij >>.
2:,1 Twee opvattingen zijn mogelijk: « ik leg mij erop toe bij Venus in de
leer te gaan, Venus' lessen (de liefde) te leren >>, en: « ik richt mijn gedachten op de kwelling die ik van Venus ontvang >>. – 2: 2 « (Venus) die
mij deze ziekte zo laat (in mijn leven) toezond, aandeed ». Voor zover ons
bekend is dit de enige plaats in de Middelnederlandse liefdesklachten waar
sprake is van een liefde die eerst op rijpere leeftijd ontstaat. Het is niet
onmogelijk dat wij hier met een autobiografisch detail te doen hebben. –
2: 3 stadigher: << getrouwer >>; meerder: druk merder. – 2: 4 « hoe vuiler
een wond is (de wond van de liefde), hoe meer een wond zweert, des te
erger is het gevaar (of: de vrees) >>. – 2: 5 « een vroege (te vroeg geplukte)
vrucht bederft snel ». Lief de op te jeugdige leeftijd beklijft niet. – 2: 6 ten
groenen (druk greonen) dale: Het « groene dal » is een gebruikelijke aanduiding voor « de natuur >>. – 2: 7 prijst best: << beschouwt als de beste >>. –
2: 8 Ghelijc: << evenals » (« hetzelfde geldt voor >>?) ; een cuyssche smale:
« een schone vrouw >>.
3: 1 Beloften veel: << (het nakomen van) veel beloften ». – 3: 2 « maar daarverlang ik >>. –
bij een (belofte) in het bijzonder ». – 3: 3 verlanghet
3: 4 W at is: << wat het is >>. – 3: 5 « wat ik ook doe in mijn situatie ». – 3: 6
verhale: << herhaal >>. – 3: 7 « zou ik mij in een toestand van moedeloosheid, van frustratie, bevinden als zij er niet is >>. Wij menen dat met
de toestand van acedia (onlust, onvermogen tot werken, lediggang) bedoeld is, die kenmerkend is voor een lijder aan melancholie. – 3: 8 « haar
word ik niet ontrouw >>. Niettegenstaande een psychische inzinking blijft
zijn liefde vurig. Rast u etc. ontbreekt in de druk.
waarom zoudt ge er niet in berusten », gezegd
4: 1
mi: <<

leech

hoe soudy niet gehingen: <<
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tot het Ghepeyns (« gepieker >>). Bij emendatie in hoe sou is dy wordt de
betekenis: « hoe zou ik u kunnen verdragen ». – 4: 2 moet: « moet het >>;
tis groote hoot: « het is zeer noodzakelijk », « er valt niet aan te ontkomen ».
– 4: 3 Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de vele externe factoren die
de vervulling van het liefdesverlangen onmogelijk maken. – 4: 4 ghebuert:
« valt het ten deel >>; meet al bloot: «weet het, onomwonden >>. – 4: 5
vruecht en: druk vruechten. – 4: 6 Beyde behoort waarschijnlijk bij vruecht
en droefheyt; uut fortuynen schale: « uit de drinkschaal van Fortuna >>. –
4: 7 van dit exploot: « over dit geval >>. Deze betekenis is karakteristiek voor
Castelein (cf. J. J. Mak, Rhetoricaal glossarium, p.154, b). – 4: 8 al waert:
« al ware het ».
5: 1 Mochtmen: « als men zou kunnen >>. – 5: 2 Brant: « gloed >>. – 5: 4 Mer
neent, ten hulpt (druk Mer neent hulpt): «maar nee, ... helpt niet >>;
onderstant: «hulp», « bijstand >>. – 5: 5 « daarom gaat het slecht met
mij » (?), of « zo gaat het helaas, wat mij betreft ». – 5: 6 « doordat ik de
liefdespijl in mijn hart draag >>. – 5: 7 den afgod (druk den af god) : Bedoeld is Cupido. – 5:8 bitter (druk biter) dwale: «bijtende, pijnigende
blinddoek »; Rast u etc.: druk Rast.
6: 1 Princesse: Castelein sluit aan bij de poetische traditie van de princestrofe. « ik zwijg maar beter >>. – 6: 2 peynse om: « denk aan >>; ons oude
spel: « het liefdesgenot dat wij vroeger kenden ». – 6: 3 « ik heb nergens
een geheimer liefdesgenot aangetroffen ». – 6: 4 Dies: « daarom »; twint:
« geenszins », « in het geheel niet »; nijders fel: « gemene roddelaars >> (zie
hiervO6r, DUI, p.XVIII). – 6: 5 dect ... wel: « bedekt », « houdt ... goed
verborgen >>; haer kinderkens: de minnaars. – 6: 6 « als zij daarover ( over
hun lief de) op hoof se wijze spreken >> (d.w.z. goed op hun woorden passen).
– 6: 7 door mijn bevel: « door mijn wens » ( ?). Men zou aan een emendatie tot haer (Venus') bevel kunnen denken, of tot door dijn bevel. – 6: 8
tprincepale: « waar het op aankomt ».

26 Ghi sotten ende sottinnekens
AL LIV
Lit.: Kalff, p. 353, p. 469; FvD II, p.1076.
Spotlied. In de Middeleeuwen geloofde men dat het opsnuiven van de geur
van bloeiende (tuin)bonen een roes van verdwazing teweeg kon brengen
(daaraan herinnert nog de uitdrukking q in de bonen zijn »). In dit lied V and en boonkens wordt een kermis der ijdelheid beschreven waaraan allerlei
soorten mensen deelnemen die zich als zotten gedragen: meisjes van lichte
zeden, praalhanzen, trouwlustige grijsaards, wufte besjes, wereldse geestelijken,
enzovoort. Doordat zij zich te dicht bij de bloeiende bonen wagen, treedt hun
zotheid nog duidelijker aan de dag. – De satire op de zotheid van het mensdom in de vorm van een schertsende beschrijving van allerlei dwazen en verdwaasden was een van de geliefkoosde thema's van de 16e-eeuwse litteratuur
(vgl. Erasmus' Lot der Zotheid, waarmee Vanden boonkens enkele overeenkomsten vertoont). AL LIV is niet het enige Nederlandse q bonenlied >> geweest: de wijsaanduiding bij DEPB CLXVII (Sch., p. 200) luidt Meysken
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gaet wten boonen is boonen / v eerken hangt daer an. De tekst van dit lied
is helaas niet overgeleverd. Uit de Duitse litteratuur zijn verscheidene
« Bohnenlieder >> bekend waarvan de strofen eindigen met het ref rein Nun
gang mir aus den bohnen (cf. EuB III, nr.1174, p. 97-100), maar die overigens naar de vorm weinig met AL LIV gemeen hebben. Uit een kroniek blijkt
dat in 1522 te Bern een « Bohnenlied » is gezongen op Aswoensdag, ter bespotting van de pauselijke aflaat. – De dichter van Vanden boonkens heeft op
meesterlijke wijze gebruik gemaakt van het taaltje dat bij zijn personages in
zwang moet zijn geweest, maar waarover de woordenboeken ons weinig meedelen. Dit maakt de verklaring van dit lied tot een zware opgave; onze aantekeningen zijn vaak niet meer dan gissingen en vermoedens. Van een bevredigende interpretatie van deze fascinerende tekst is nog geen sprake.
1:1-12 Een bout gezelschap zotten wordt ten dans genood. – 1:2 meyskens
also net: t meisjes die zo keurig zijn >> (ironisch). – 1: 3 « al zijn jullie
dwaas (verdwaasd) ». – 1: 4 «jullie horen het langzamerhand toch wel
(dat wij jullie uitnodigen voor de dans) >>. – 1: 5 « en wat belet jullie >> (te
verbinden met 1:9 met ons reyen). – 1:6 clappaerts ende clappeyen:
« kletskousen (van beiderlei kunne) », « praatjesmakers >>, « versierders ».
–1: 7 << die hun tong (de klepel in de klok van hun mond) breed maken »,
« die hun praatjes overal rondstrooien ». – 1: 8 den sotten man leyen: << de
dwaze man (de dwazen) in de maling nemen >> ( ?). – 1: 9 « in lichtzinnige
vreugde aan onze rondedans deel te nemen >>. – 1:10 « vriendjes, pas maar
op, jullie! >>. – 1:12 « dan komen jullie er veel te dicht bij >>. De bedwelmende geur van de bloeiende tuinbonen maakt ze nog zotter dan ze al zijn.
2:1-10 Ook de arme drommels doen aan de zottendans mee. – 2:1 jongers
van quaden lucke: << ongeluksvogels », « acme drommels >>. – 2: 2 « jullie
gooien jezelf kwalijk te grabbel » ( ?). FvD denkt aan een andere betekenis
van hem besteden: « zich een betrekking verschaffen >>. – 2: 3 al vanden
rucke: De betekenis is onzeker. FvD brengt deze woorden in verband met
het Duitse verrickt en stelt de vertaling << verbijsterd », << zinneloos » voor.
Is het mogelijk rucke als een vorm van roke « geur » op te vatten? In dat
geval zouden 2: 3-4 vertaald kunnen worden met « jullie hebben van die
(bone)geur veel meer invloed ondergaan dan jullie beseffen ». – 2: 5 FvD
ziet in ghespeet een vorm van spatten: « in u is een deel losgespat, bij u is
iets los ( ?) >>. Omdat speten echter meestal « spelden >> betekent, denken
wij liever aan een vertaling als « aan ( ?) jullie is heel wat vastgespeld »,
« jullie kleren worden met spelden bijeengehouden >>. Gekken en dwazen
waren herkenbaar aan hun gescheurde, uit de naad hangende (ontnaeyde)
kleding (vgl. de uitdnikking « aan hem is een steekje los >>). Wij geven
deze veronderstelling echter graag voor beter. – 2: 6 « al zijn jullie van
armoedige komaf >> (cf. Kalff, p. 469). – 2: 7 Kan dit betekenen: « jullie
maken jezelf rijk in jullie fantasie (verdwaasd als jullie zijn door de bonegeur) >> ? Of maken de jongers van quaden lucke zich rijk door bijv. een
trouwlustig vrouwtje te verleiden? – 2:8 bed noch tijcke: «bed noch
beddetijk (bed-overtrek) ». Het is niet duidelijk of dit slaat op hun armoede, of suggereert dat zij bij hun amoureuze veroveringen geen bed nodig
hebben, maar in de bosjes hun slag slaan. – 2: 9 « jullie kennen nauwelijks
je gelijke >>.
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3:1-10 Meisjes (misschien: meisjes van lichte zeden) weten een man aan de
haak te slaan. – 3 :1 Aechtken: << Aagje >> (een meisjesnaam). – 3: 2 met
den koers beroct: FvD brengt koers in verband met corse(ne) t bont ), en
vertaalt t met vellen mantel of kleed voorzien >>. Tegen deze interpretatie
verzet zich het bepaald lidwoord den. Wij vatten koers op als een spelvorm
van keurs, dat ook « (onder)rok ) kan betekenen, en vermoeden dat het
hier gaat om een of andere vorm van modieuze of prikkelende kleding. –
3: 3 Besoecken: .1( brengen een bezoek », misschien ook q beproeven haar
geluk »; aent cappelleken: 1 bij het kroegje » ( ?). Het woord cappelle
wordt vaker ironisch gebruikt voor een kroeg of bordeel. – 3: 4 kermesse:
t kermis », « feest ); hot: << houdt >>. – 3: 5 « en zo weten zij de zot in te
palmen, aan de haak te slaan >>. – 3: 7 cijsken: Isijsje >>. – 3: 8 rijsken:
(g takje >>. Worden hier bloeiende bonetakjes bedoeld (cf. 4: 8) ? – "3: 9
wijsken (druk wijfken): melodietje », .t liedje >>. – 3 :10 spelen: vermoedelijk het spel van de lief de.
4: 1-10 Parmantige juffertjes koketteren om een onnozele hals te verleiden.
4: 3-4 << zij stappen met hun voetjes getweeen over een strootje ». Vermoedelijk is dit een uitdrukking die betekent << met nuffige pasjes lopen »
(terden: << treden >>). – 4: 5 si scheren (druk fischeren) den sot: << zij houden de zot (de man die zo dwaas is zich door haar maniertjes te laten
inpalmen) voor de gek ); den sot scheren kan echter ook betekenen: « zich
als een dwaas aanstellen ». – 4: 6 << kijk je naar haar stipjes ». Met stipkens
worden misschien << tepeltjes » bedoeld. – 4: 7 douwen toe: << knijpen toe )
(t dan knijpen ze hun lipjes samen )). – 4: 8 maeyen vitsekens: een vitse
is een soort kleine peulvrucht. Misschien behoorde het maeyen (1 afplukken ») van deze vitsekens tot de gebruiken van het bonenfeest, maar het
is ook mogelijk dat we hier aan een figuurlijke betekenis moeten denken:
<< zich dwaas aanstellen » ? – 4: 9 << alsof zij haar trouwbeloften (of liefdespanden, verlovingsringen?) verkopen ». Moeten wij begrijpen : c zij stellen zich dwaas aan, maar doen daarbij alsof het om iets zeer gewichtigs
gaat >> ? – 4:10 flau: t bedeesd >>.
5: 1-10 Fraai uitgedoste fatjes trouwen een meisje dat << een verleden >>
heeft. – 5 :1 polleken: Dit woord kan zowel << vrijer », « minnaar ) betekenen
als « zot », « nar ». In de context lijkt het om « fatjes >> te gaan, maar het
is niet uitgesloten dat de dichter hier een bepaald soort verwijfde mannen
op het oog heeft, in welk geval men polleken misschien met t mietje » zou
kunnen vertalen. – 5: 2 aerdich op den tre: « die met zoveel zwier voortstap * ook
stappen ». Misschien moet in dit verband bij tre << schrede
aan « danspas » worden gedacht. – 5: 3 een silver dolleken: c een dolkje
van zilver » (met zilveren heft of schede). – 5: 4 << een mesje met fraai
bewerkt lemmet ». – 5: 5 een bonten calierken: << een bonten kraagje ); me:
<< daarbij >>. – 5: 6 een motteken: << een hoertje >>. Het woord zou misschien
ook een pokdalig, << mottig », meisje kunnen aanduiden. – 5: 7 een ghebroken potteken: << een meisje dat haar eer verloren heeft >>. – 5: 8 « zij treden
zo lief (of: graag) in het rijtje >>. FvD denkt hierbij aan << de rei der gehuwden ». – 5: 9 sotteken: Hier gaat het vermoedelijk om dwaze meisjes
die om der wille van het huwelijk met een wat eigenaardige man trouwen.
– 5:10 die lieden: << de mensen » (met hun fatsoensnormen); tfy: t foei ».
6: 1-10 Als wij het goed zien worden in deze strofe allerlei onbeschaamde
4:

Ito , 1
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zwetsers, opscheppers en leugenaars op de korrel genomen. – 6:1 stijf inde
kaken: << met een grote mond >>. – 6: 2 « die liegen er lustig op los >>. De
uitdrukking wordt gebruikt van bedelaars die met een gelogen verhaal
medelijden trachten op te wekken. – 6: 3 « men zal hun de zotskap opzetten » (met andere woorden : « men zal hun dwaasheid of leugenachtigheid
aan de kaak stellen » ?). – 6: 4 « hun wangen zijn (daarvoor) ruim (genoeg) >>. – 6: 5 so vrijen sluym: << zo'n vrolijke feestneus >>. – 6: 6 « jullie
trekken te hard aan de schuit », « jullie lopen te hard van stapel bij het
feestvieren >>. Met die schuyte worth de Blauwe Schuit bedoeld, het narrenschip dat tijdens de carnavalsfeesten door de stad werd getrokken met als
zotten vermomde feestvierders aan boord (cf. Enklaar, Varende Luyden,
Assen 19562, p. 43-98). – 6: 7 blaser: << trompet », « toeter >>. Wij betwijfelen of het hier om een werkelijk muziekinstrument gaat. Misschien hebben
wij ook hier met een zegswijze te doen. Aangezien blasen ook « zwetsen »,
« opscheppen >> kan betekenen, zou men kunnen denken aan « de toeter
(van jullie gezwets of van jullie opschepperij) is zeer lang >>. Wij zouden
zeggen: « jullie zijn niet in je eerste leugen gebarsten ». – 6: 8 U keel is
wijt: << jullie keelgat is wijd >> (met andere woorden: « jullie lusten wel een
goed slokje » ?). Gaat het hier om gebrekkige bedelaars die graag hun
dorst zouden lessen? – 6: 9 « als de klepel heen en weer zwaait ». Met clepel
wordt hier vermoedelijk weer « tong >> bedoeld (cf. 1: 7); men zou kunnen
vertalen « als de tong eenmaal goed op gang is >>. – 6:10 « hoe ferm fluiten
zij dan daarbij >>. fluyten betekent ook « bedriegen >>; wij interpreteren dus:
« wat weten ze dan een fraaie leugens op te dissen! »
7:.1-10 Oude mannetjes trouwen een jong meisje. – 7:1 « mannen met witte
haren ». – 7: 2 Si: << die ». – 7: 3 Bepaling bij Mans in 7:1; cruycken:
« krukken ». Misschien hebben we hier te doen met een zegswijze. De wereld
springt op krukken betekent in Zuid-Nederland << de wereld is verkeerd ingericht », << het gaat niet goed met het mensdom >> (cf. WNT 8, 472). De
oude mannetjes maken zich belachelijk door datgene te willen wat ze niet
meer kunnen. – 7: 5 haer leden: << hun ledematen »; also: << zo ». – 7: 6 haer
cans verkeken: << hun kans verkeken » (omdat ze impotent geworden zijn?).
– 7: 7 « de jicht, dat zijn de trekkingen » (« de krampachtige bewegingen
die zij maken, zijn niet anders dan de scheuten van de jicht >> ?). – 7: 8
« hun neuzen (en) hun ogen druppelen ». – 7: 9 die vrouwen gebreken:
« de (sexuele) verlangens van vrouwen ». – 7 :10 gepaien: << bevredigen »;
vri: << goed ».
8: 1-10 Oude hoertjes trachten een jonge man te behagen. – 8:1 poppe:
«hoer ». Het woord kan ook « besje » betekenen, maar in verband met
pittekens in 8:10 lijkt het ons juister aan lichtekooien te denken. – 8: 2
verompelt vel: eigenlijk « gerimpeld vel >>; vel is in de 16e eeuw een gebruikelijk scheldwoord met de betekenis « slet >>. – 8:3 haer speten oppe:
van hem opspeten: eigenlijk « zich opspelden ». Hoewel « zich opdirken »
(met cosmetica) in de context zou passen, lijkt ons hier eerder sprake van
het omhoogbrengen van haar borsten door middel van een strak-gespelde
doek. De interpretatie « en die spelden zich op...! >> (<< en dat speldt zich
maar op...! >>) bevredigt ons meer dan de opvatting als relatieve bijzin
(« en die zich opspelden >>). – 8: 4 ghesel: << kerel >>, « man ». – 8: 5 Eigenlijk : « jullie kietelen je zodat je lacht »; de uitdrukking betekent: « jullie
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vleien je met ijdele hoop ». – 8: 6-8 Dat in deze verzen gesproken wordt
over lichaamsdelen die van hun plaats geraakt, uitgezakt zijn, lijkt wel
zeker, maar een precieze vertaling is moeilijk te geven. Gissenderwijs interpreteren wij : « jullie lippen en jullie borsten (tieten) zijn bij jullie te ver
ontsnapt aan (afgezakt van) jullie rompen en jullie toeten (snuiten) ». De
chiastische constructie is echter vreemd. – 8: 9 Ook naar de betekenis van
dit vers kunnen wij slechts raden. fronsen zijn « rimpels >> (niet alleen in
het voorhoofd), maar Mak, Rhetoricaal glossarium, p.167, vermeldt de
betekenis « cunnus » (vrouwelijk geslachtsorgaan) , en citeert daarbij deze
plaats. Zou men, uitgaande van deze betekenis, gestoten als « stukgestoten »
kunnen opvatten? Het werkwoord stoten moet hier dan de geslachtsdaad
aanduiden. – 8:10 pittekens: q hoertjes ».
9:1-10 Monniken en anderen die een vroom leven zouden moeten leiden,
geven zich over aan lichtzinnige genoegens. – 9:1 met grote hopen: q in
groten getale ». – 9: 2 sot van weelden: q verdwaasd, gek van zinnelijkheid »; Wert: q wordt >>. – 9: 3 Baghinnen: q begijnen >> (vrouwen die zonder kloostergeloften of te leggen in religieuze gemeenschappen samenwoonden). De 16e-eeuwse begijnhoven stonden dikwijls in een kwade reuk. uut
gheloopen: q weggelopen ». – 9: 4 Bogaerden: Begaerden waren lekebroeders wier leefwijze overeenkwam met die van de begijnen; er waren twee
soorten die zich onder meer door hun witte of zwarte kleding onderscheidden. – 9:5 commeermert: FvD ziet hier een vorm van het werkwoord
commeermerten, q een markt van commeren en commeren (vriendinnetjes
en vriendjes) vormen >>. Het vers zou vrij vertaald kunnen worden met:
« en jullie krioelen door elkaar als de vaste klanten op een markt, die
elkaar allemaal kennen ». Het lijkt ook mogelijk commeermert als een substantief op te vatten; de constructie sluit dan aan bij uut gheloopen ( q uitgelopen om naar de commeermert te gaan >>). – 9: 6 « zij brengen (bij hun
vrijpartijen) schade aan het koren toe » (cf. nr. 84, str. 4). – 9: 7 bastaert
kinder: de onwettige kinderen die zij daarbij verwekken. – 9: 9 «jij, Jan de
minderbroeder (franciscaan) ». – 9:10 Bagutte: De betekenis «kwezel »
komt bier misschien meer in aanmerking dan q begijn >>. wie dat si: q wie
het ook zij ».
10: 1-10 Weduwen trachten weer aan de man te komen. – 10:1 Weeuwen
(druk V eeuwen) : q weduwen ». – 10: 3 Si: nl. de trouwlustige weduwe
voor wie een man als een warme kruik fungeert. – 10 : 5 Uit het rijmschema blijkt dat na 10:4 in de druk een vers is overgeslagen. – 10:6
« blijf doorgaan met hetzelfde gekakel » ( ?). – 10 : 7 q kom mee met de
zotten naar de lusthof » (waar de rondedans plaatsvindt). – 10 : 8 « maar
neem uzelf in acht (eigenlijk: bewaar uzelf gezond) voor de boeven ».
Worden met boefkens mannen bedoeld die het alleen op het geld van de
weduwen gemunt hebben? – 10: 9 « jullie hebben allemaal wat (aan ieder
van jullie is een steekje los), (aan) de meesten van jullie (althans) ». –
10:10 « wie (van jullie) het ook zij » (si: druk sie).
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27 Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
AL LV
Lit.: Knuttel, p. 490; FvD III, p. 2431; Koepp, p.198.
Samenspraak c int vroet ». Een geestelijke leraar brengt een lichtzinnige jongeling tot inkeer door hem te doen inzien dat de dood hem onverwachts kan
overvallen. De jonge man besluit het boetekleed aan te trekken en zich voortaan
verre te houden van wereldse genoegens. – Dit lied, een van de zeer weinige
geestelijke liederen in het AL, moet in de vijftiende en zestiende eeuw zeer
bekend zijn geweest, zowel in de Nederlanden als in Duitsland. De Duitse
versie staat op naam van Heinrich von Laufenberg, een Freiburgse geestelijke
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het is echter niet zeker of deze
als de dichter van het lied moet worden beschouwd, of als de bewerker van
een oorspronkelijk Middelnederlandse versie. De eerste strofe is een contrafact
van een dagelied, waarvan de volledige tekst echter niet is overgeleverd.
Waarschijnlijk zijn enkele regels van dit dagelied overgenomen in AL LX,
2:1-3: Hoe luyde singet die wachter opter tinnen Als twee schoon liefkens te
samen zijn Si moghen hem wel versinnen (ed.-Hoffmann, p. 90).
geestelijke leidsman >>; opter tinnen:
1:1 sanc: « zong »; leeraer: « prediker
« op de muur ». Deze woorden moeten zijn ontleend aan het wereldlijke
dagelied waarvan deze strofe een contrafact is. De wachter op de muren
die in het dagelied de gelieven waarschuwt dat het dag wordt, heeft in
deze geestelijke omwerking plaatsgemaakt voor een leeraer die de mens
(hier optredend als een lichtzinnige jongeling) een op zijn zieleheil gerichte waarschuwing toeroept. – 1: 2 So wie: « alwie ». – 1: 3 « God moge
hem doen zegevieren » (de overwinning op zijn zonden behalen). wel:
druk wil. – 1:4 keere: Het (verzwegen) onderwerp is hi. – 1:5 den wech
ondergaet: << de pas afsnijdt ». – 1: 6 diet: «die het », « die dit >>, connen
versinnen: << kunnen inzien ».
2:1 denct: « bedenk ». – 2: 2 « als gij u niet losmaakt (vrijmaakt) van (uw)
zonden >>. – 2: 3 Gods rijcke: c de hemel >>; derven: « missen », « niet deelachtig worden ». – 2: 5 « tenzij (als het niet was) door Gods genade ». –
2: 6 « zal de hel u als erfdeel ontvangen ».
3:1 verhoorde: « vernam ». – 3: 2 doet mi gewach: « leg mij uit », « laat mij
horen ». – 3: 3 « hoe kunt ge zo te keer gaan >>; ghebaren: druk gheberen.
– 3: 5 als ick plach: « zoals ik gewoon was ». – 3: 6 « daarna (zal ik) met
God gaan (een vroom leven gaan leiden) ».
4: 1 dat is seer hooge vermeten: << dat is een ernstige aanmatiging ). – 4: 2
ghesellen: « makkers >>. – 4: 3 Bedoeld is waarschijnlijk « die naast u zaten
in de kroeg ». – 4: 4 « zij waren even oud als gij ». – 4: 5 berechtes mi:
« vertel me dat eens ». – 4: 6 gheten: « opgegeten ».
5:1 men: druk mi; ontdringhen: « afhandig maken ». Deze betekenis is niet
in de woordenboeken opgetekend; men zou een emendatie ontdringhen
« ontrukken » kunnen overwegen. Wij vertalen: « men kan mij (mijn leven)
niet afhandig maken ». – 5: 2 ghebruycken: << genieten van ». – 5:4 « laat
hen maar sterven die de dood nabij zijn ». – 5: 6 ons: Op te vatten als
ons + (de)s: « ons het »; ghehingen: « toestaan ».
6: 1 mach: « kan >>. – 6: 2 verkeert: « verandert », « staat om >>; so menichsins:
», <<
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« op allerlei wijzen ». – 6: 3 « in zeer korte tijd >>. – 6: 4 « als ge zo zoudt
denken als ik ». – 6: 5 « daar ge naar het mij voorkomt vol zonden zijt». –
dan ».
dan: « niet anders
6: 6 niet
7: 1 ontraden: ervan afbrengen >>. 7: 2 « zodat ik of stand zou doen van
deze wereldse genoegens >>. 7: 3 in versmaden: « in verachting van de
wereld ». – 7: 5 gespan: gezelschap >>. – 7: 6 « daar kan ik niet genoeg
van krijgen ».
8:1 buyten keere: dwaas », « buiten zinnen ». – 8: 2-3 kiest Voor: verkiest boven ». – 8: 4 « pas toch op dat ge niet zo dwaas zijt ». – 8: 5 Gods:
druk Goods (de emendatie is misschien onnodig). – 8: 6 ymmermeere:
« eeuwig ».
9:1 derven: cf. 2: 3. – 9: 2 « dan klaag ik over het ongeluk dat mijn arme
ziel moet lijden >>. – 9: 6 « dat ik mij verre houd van het gebied der hel ».
10: 1 in duechden risen: « in deugd toenemen >> (eig. oprijzen). – 10: 3 gheerne:
druk gheenre. – 10: 4 daer: waar >>. – 10: 5 en twifelt niet: (en) twijfel
er niet aan ». Men zou ook als volgt kunnen interpungeren: doet altoos
wel, en twifelt niet!
11: 2 « dan moet ik wel berouw hebben over mijn leven >>. – 11:4 schouwen:
« trachten to ontkomen aan ». 11: 6 Hier na: «in het hiernamaals »;
met Gode: «bij God >>.
wilt »; bedincken: overdenken », « inzien ». – 12: 2
12:1 wildi: « als ge
op: « hopend op ». – 12: 4 bereyt: gereed maakt >>. – 12 : 5 Oft: « of
»; voor waer (druk voorwaer) gheseyt: « in waarheid moet het
anders
gezegd zijn ».
13:1 laten: « de rug toekeren >>. – 13: 3 Misschien zijn minnen en charitaten
hier pleonastisch gebruikt; men zou minnen echter kunnen opvatten als
« de lief de tot God >> en charitaten als « naastenliefde >>. – 13: 4 eenen
grauwen rock: « een grijs kleed >>, « het boetekleed >>. Knuttel vermoedt op
grond van dit detail, dat niet in de Duitse versies voorkomt, dat de Mnl.
vertaler een Franciscaan is geweest. Naar onze mening is er voor deze
gissing geen grond. – 13 : 5 « al was ik ook bij iedereen een mikpunt van
spot ».

af:
14: 1 ghi segt alte wale: « dat hebt gij zeer juist gezegd ». – 14: 2 Doet
« bevrijd u van >>; der werelt sonden: « de zonden van het wereldse leven .
– 14: 3 sale: « de (hemelse) zaal », t de hemel ». – 14: 5 quijt u belof: kom
uw belofte na ». – 14: 6 der hellen quale: « de helse kwellingen ».
15: 3 werelt: « het werelds bedrijf »; verdouwen: « van mij afzetten » (« van
het wereldse bedrijf wil ik niets meer weten »). – 15 : 4 « en mij bevrijden
van zonden ». – 15: 6 « ik vrees dat het (Gods verwij t) mij zou berouwen ».
16: 3 alle gronden: « de diepste roerselen van alle harten >>. – 16:4 beteren:
Het onderwerp is wi. – 16: 5 ons coemt aen: bij ons aanklopt ». – 16: 6
dan zullen wij zalig bevonden worden ».
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28 Het is goet pays, goet vrede in alle duytsce
landen
AL LIX
Lit.: Kalff, p.125; FvD I, p. 66; Koepp, p. 79; He, p. 44 (tekst), p.193 (aant.).
Ballade. Als de roversbende terugkeert van een strooptocht, ontbreekt de
hoofdman: Thijsken vanden Schilde ligt op het kasteel te Delder gevangen.
Zijn geliefde, die als Die vrou (al) vanden Scilde wordt aangeduid, rijdt naar
de gevangenis en spreekt met hem. Zij verwijt hem dat hij zijn roversleven
niet heeft opgegeven, hij antwoordt dat hij roven moest om haar zucht naar
kostbaarheden te bevredigen. Gegriefd door deze beschuldiging weigert zij
hem los te kopen. Vergeefs probeert hij haar tot medelijden te bewegen. Zij
reageert met de wrede belofte dat zij het rad waarop hij terechtgesteld zal
worden, met rozen zal versieren. – In de 17e eeuw was deze ballade nog bekend. Samuel Coster dramatiseerde het gegeven in zijn Spel van Thysken van
den Schilde. In de « voorreden » van dit stuk zegt een van de personages,
sprekend over het lied: doen ick noch was een heel kleyne jonghen Had dat
lietjen de naam al van heel out.
1:1 Het is goet pays, goet vrede: De lezing van de druk, Het is goet vrede, is
ter wille van de melodie geemendeerd naar de stemopgave in Sl; goet pays,
goet vrede zal ongeveer corresponderen met ons « pais en vree >>. in alle
duytsce landen: In 1544 zullen hiermee de Duits- en Nederlandstalige landen zijn bedoeld die onder de keizerskroon van Karel V waren verenigd.
– 1: 2 Sonder: De vertaling « zonder >> bevredigt het meest (zonder Thijsken is het overal vrede), maar het is mogelijk het woord op te vatten als
« behalve wat betreft ».
De uitdrukking
van adellijke geboorte » fungeert hier als naam (cf. 2:1). – 1: 3
Delder: De plaats- of kasteelnaam is niet geldentificeerd, maar lijkt toch
niet verzonnen. – 1: 4 so swaerlijck op zijn lijf: << beangst voor zijn leven ».
De betekenis lijkt te naderen tot: « ter dood veroordeeld », « in afwachting
van zijn terechtstelling ». Het vierde vers van elke strofe, dat nagenoeg een
herhaling van het derde vers is, moet bij het zingen worden herhaald.
2:1-4 Thijskens vrouw ziet de roversbende terugkeren in de burcht; Thijsken
ontbreekt. – 2:1 Die vrou al vanden Scilde: De vrouw met wie Thijsken
samenleeft. In 2: 3 wordt hij als haar boele aangeduid; misschien is het
gebruik van de adellijke titel ironisch bedoeld. lach op hooger tinnen:
« keek uit, leunend over de borstwering van het kasteel >>. – 2: 2 die
heeren, die borghers: Waarschijnlijk is dit een ironische aanduiding voor
de outcasts die de roversbende vormen. – 2: 3 haer liefste boele: <<haar
geliefde », « haar minnaar ».
3: 1 ruyters: bier « roofridders », « vrijbuiters >>; heeren vander straten: de
overs worden met een « adellijke >> titel aangeduid : zij zijn de « heren van
de weg ».
4: 1-4 Een van de rovers antwoordt haar. – 4:1 Bij het zingen herhale men
deze korte -egel. – 1: 2 q laat het u geen verdriet doen ». Men zou in dit
antwoord P .m bru tale poging kunnen zien om Thijsken in zijn rechten als
minnaar op te volgen. Dit kan (-1e reden zijn waarom zij hem niet gelooft.
Thijsken vanden Schilde:

schilde <<
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vanden

5: 1 woudes: « wilde het >>; niet: druk nie. – 5: 2 sadelen ende toomen: « optuigen >>. – 5: 3 dat hooghe buys: « het kasteel ».
6:1 dats bistu: « als je bent » (in volksliederen wordt een zin met inversie
dikwijls geopend met dats). – 6:2 al uut der hoogher tinnen: Hier moet
waarschijnlijk niet aan een borstwering met kantelen worden gedacht,
maar aan een kerkerraam in de slottoren. – 6: 3 fiere: « trotse >>, « dappere ».
7: 1 en liets hem niet verdrieten: « had daar wel oren naar >>. – 7: 2 liet ...
uut schieten: « stak ... naar buiten ».
8: 1 ghelooven: « beloven ». – 8: 2 ruyten: « plunderen >>. – 8: 3 ter halver
middernacht: « in het hoist van de nacht >> (?).
9:1-4 Hij geeft haar de schuld : zij heeft hem met haar pronkzucht tot zijn
roversbestaan gedwongen. – 9: 2 dat silver ende root gulden: « (sieraden
van) zilver en rood goud >>. – 9: 3 beslaghen: « bewerkt », « gedreven ».
10:1-4 Dat neemt zij niet; zij laat Thijsken aan zijn lot over. – 10:1 dat
woort: Thijskens beschuldiging in 9:1-3; ghesweghen: « niet uitgesproken ».
– 10: 2 « uw gewicht in zilver en rood goud had ik als losprijs betaald ». –
10: 3 Dat: nl. het silver ende roode gout dat hij geroofd heeft. dijn fiere
jonghe lijf: Sarcastische herhaling van haar woorden in 6: 3.
11:1-4 Thijsken tracht haar medelijden op te wekken. – 11: 2 die raven, die
voghelen: Vogels, in het bijzonder raven (de doodsvogels) eten het vlees
van lijken. – 11: 3 so menich (druk menic) clein vogelken: Een geraffineerde verwijzing naar de volstrekt andere situatie: in de traditie van het
liefdeslied vomit de zang van menich clein vogelken steevast de geluidsachtergrond van een amoureuze ontmoeting. Misschien mogen we aannemen dat Thijsken haar aan een dergelijke ontmoeting herinnert.
12:1-4 Haar sarcastische reactie. – 12:1 en laet u niet verlanghen: cf. 4: 2. –
12: 2 u radeken: Thijsken zal worden geradbraakt: zijn lichaam zal op een
horizontaal opgesteld wiel uiteen worden gereten en zo de raven ten proof
vallen. met rooskens ombehanghen: « rondom met roosjes versieren >>. Het
aanbieden van een kransje rozen stond gelijk met een liefdesverklaring.
Als Thijsken in 11: 3 op een amoureuze situatie heeft gezinspeeld, dient zij
hem hier cynisch van repliek.

29 Het voer een maechdelijn over Rijn
AL LXI
Lit.: Kalff, p. 390; FvD I, p. 781; He, p. 45 (tekst), p.193 (aant.).
Ruiterlied. Een jong meisje ontmoet 's avonds een ruiter die haar in bedekte
termen uitnodigt tot een avontuurtje. Zij vraagt haar moeder of zij in de
maneschijn de lammetjes mag gaan weiden. De moeder, die begrijpt waar het
haar dochter om begonnen is, vindt haar daarvoor nog veel te klein, en sluit
haar op in haar kamer, waarna het meisje uit het raam springt am bij haar
minnaar te komen. – De tekst in het AL is hier en daar corrupt; ook de
Duitse versie (te vinden o.a. bij EuB I, nr.125, p. 438-440) is niet overal duidelijk, wat Goethe de typering « Lieblich confus, deswegen Phantasie erregend >>
in de pen gaf.
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1:1-4 Deze strofe is waarschijnlijk te beschouwen als een gebrekkige (en
bovendien nog corrupte) bewerking naar het Duits. Daar luidt zij : Es fuhr
ein Maidlein iibern See, Wolt brechen den Veil and griinen Klee Mit ihr
schneeweissen Hiinde Der Sommer hat schier ein Ende, ja Ende. Bloemen
en klaver plukken aan de overkant van het meer past veel beter in de
context dan op een winternacht de Rijn oversteken. – 1:1 Het: « er ». –
1:3 snee witte handen: Dit is in de verhalende liederen een traditioneel
epitheton van een mooi meisje. – 1:4 Vermoedelijk corrupt. Moet men
interpreteren: « in de winter, tot haar schande (en dat kwam haar te staan
op het verlies van haar eery >> ? Emendatie in Des winters hebben wij niet
aangedurfd. Terwille van de melodie moet in elke strofe de derde regel
worden herhaald evenals het laatste woord van de vierde regel, voorafgegaan door la.
2:1 Met dien: « tegelijkertijd », « tom >>. een ridder: Deze aanduiding past
in het genre van de pastourelle (zie de aant. bij 4: 4), maar omdat hij in
5: 4, 8: 3 en 9: 3 wordt aangeduid als lantsknecht zullen wij ons hem eerder moeten voorstellen als een bereden krijgsman (soldaat), m.a.w. als
een ruyter. In de 16e-eeuwse volksliederen spelen ruyters vaker de verleidersrol. – 2: 2 tot dier stede: « daar ». – 2: 3 reyne: « zuivere maagd >>.
3: 1 Waerom: druk Om; zij herhaalt zijn vraag als inleiding tot haar antwoord.
– 3: 2 Dat doet dat: « dat komt doordat >>; boel: « lief », « minnaar >>; hae:
« heb ». – 3: 3 met herten meyne: « van harte bemin >>. – 3: 4 ja alleyne:
Alleen hier is de herhaling van het slotwoord, voorafgegaan door ja, in de
tekst aangegeven.
4: 1 machdelijn: Misschien een zetfout voor maechdelijn. – 4: 2 Ic sonde:
« dan zou ik »; leyen: « brengen >>; daer rooskens staen: « (naar een plekje)
waar roosjes staan ». Rooskens lesen (<< plukken ») is een bekende aanduiding van het liefdesspel in de natuur. Het wordt niet geheel duidelijk (en
die onduidelijkheid zou wel eens opzet van de dichter kunnen zijn) of het
meisje dit 66k begrijpt. Is ze naief en op slag verliefd, of weet ze waar het
hem om te doen is? – 4: 3 aen gheender groender heyden: « op dat groene
(heide)veld daar ». De heide (vaak in de betekenis « het vrije veld >>) is
het traditionele landschap van de verhalende liederen. – 4: 4 Dit vers vormt
een reminiscentie aan het genre van de pastourelle, een lied waarin de
ontmoeting van een ridder en een herdersmeisje wordt beschreven (cf.
6: 3).
5:1 Crijchsman: druk Crijschman. – 5: 2 ontsie: « ben bevreesd voor »; toren:
« boosheid >>. – 5: 3 wilt: « wil het ». – 5: 4 Oft ic: « of ik het >>; lantsknecht: cf. de aant. bij 2:1. mach waghen: « het erop kan wagen >>.
6:1-4 Ook bier kan men twijfelen: is het meisje nalef, of tracht zij haar
moeder om de tuin te leiden? – 6: 2 inder mane schijn: « als de maan
schijnt ».
7:1 wel: De emendatie veel is mogelijk, maar niet noodzakelijk. – 7: 2 noch:
druk uoch. – 7: 3 Tsoheyme: « thuis >> (Duitsgetinte vorm). – 7: 4 Groen
is de kleur van de hoop, een passende kleur voor een jong meisje dat van
een minnaar droomt.
8: 2 wederspoet: « verdriet ». – 8: 3 mach mi werden: « moge(?) mij ten
deel vallen ». – 8: 4 desghelijcx: « iemand als hij ».
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9: 1 haer dore: De deur van het meisje. – 9: 2 spranck: << sprong >>. – 9: 3
haven: << hebben ».
10: 1-4 Epiloog van de zanger. – 10:1 eerstwerf: t< voor de eerste keer ». –
10: 2 vroom: << dapper >>; lantsknecht: Zoals in andere liederen bestaat ook
hier de mogelijkheid de lantsknecht uit de epiloog te identificeren met de
lantsknecht uit het verhaal. is hi ghenaemt: << wordt hij genoemd ». De
formule handhaaft de anonimiteit. – 10 : 4 Van: << door >>; gedronghen:
« ertoe aangezet ».

30 Het quam een ruyterken uut Bosscayen
AL LXVI
Lit.: Kalff, p. 319; FvD I, p. 422.
Ruiterlied. Een ruyterken komt de kroeg binnenzeilen en tracht een meisje te
« versieren ». Het wil niet lukken, en daarom probeert hij het maar bij een
ander. Maar niet voordat hij eerst in fraaie cliches zijn liefdesverdriet heeft
geklaagd (hoewel het sop de kool niet waard is).
tracht in de kroeg een meisje op te pikken. – 1:1 Het
een ruyterken uit Bosscayen: De term ruyterken roept
er
kwam
>>;
quam: <<
het beeld op van een « losse jongen », een zwervende soldaat die in elke
stad een ander liefje vindt en het met de moraal niet te nauw neemt. In
Bosscayen zien wij een fantasienaam waarmee ogenschijnlijk een ver land
(te associeren met Biscaye?) wordt aangeduid, maar in werkelijkheid het
bosschage: het bos, of de bosjes, waar het ruyterken zijn amoureuze avontuurtjes zocht. –1: 2 inden wijn (men zinge al inden wijn): << in de kroeg ».
– 1: 3 Ou, segt ou: << he daar, zeg eens, he >>; en salmen hier niet naien:
« wordt hier niet genaaid », « valt hier niets te naaien » (het woord naaien
had in het Middelnederlands evenals thans dikwijls een obscene betekenis).
– 1 : 4 Ook dit is waarschijnlijk dubbelzinnig, al laat zich de betekenis
slechts raden. – 1: 5 Noch hebbe ick: « ik heb nog »; eenen gulden fijn:
« een mooi goudstuk ». –1: 7 Wildy: << als je ... wilt »; mijn boelschap zijn:
« mijn liefje zijn ».
2:1-8 Het lukt hem niet haar over te halen. – 2:1 Hij voelt zich als een
schipper die tracht een in de wind gelegen haven aan te lopen. den: druk
den den. – 2: 2 « als iemand die van schepen (van de navigatie in het
amoureuze) geen verstand heeft ». – 2: 3 « je hebt je zinnen niet op mij
gezet », « je geeft om mij geen zier ». – 2: 4 « ik geloof dat je liever van
mij of bent >>. – 2: 5 Na dat nu aldus: << omdat het nu eenmaal zo ... ». –
2: 6 een goet verdrach: << een goede overeenkomst »; verdrach kan ook
« vrijstelling », « kwijtschelding » betekenen. – 2: 7 « kies maar een ander,
is mijn raad ». – 2: 8 dien (misschien te emenderen in die): << (jij) die »;
te minnen plach: << placht lief te hebben ».
3:1-8 Hij wil het bij een ander meisje proberen. – 3:1 den boghe hantieren:
« met de boog omgaan >>. – 3: 2 tot: << voor ». – 3: 3 na tspeels manieren:
« zoals dat bij het spel kan gaan >>. Met het spel is een wedstrijd in het
boogschieten bedoeld, een schuttersfeest. – 3: 4 ten selven toghe: qvoor

1:1-8 Een

ruyterken
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hetzelfde schot >>. toghe hangt samen met tien «trekken >>, het spannen
van de boog. – 3: 5 desghelijcx: « hetzelfde ». – 3: 6 als stof: Stof fungeert
meestal als zinnebeeld van de vergankelijkheid; hier treedt het begrip
« wisselvalligheid >> meer op de voorgrond. – 3: 7 Ook de wind is een symbool van wisselvalligheid en onbetrouwbaarheid; mi aenghevlogen: «op
mij afgevlogen » (« voelde ik een bevlieging voor je >> ?). Het beeld van
2 :1-2 wordt in dit vers gevarieerd. – 3: 8 oorlof: « afscheid ».
4: 1-8 Hij klaagt zijn verdriet bij zijn vrienden. – 4:1 moet: c moet het ». –
4: 3 plaghen: « kwellingen >>. Venus kwelt de minnaar met liefdesverdriet
als hij zijn geliefde niet kan krijgen. – 4: 4 Ic en weet: « ik weet niet ». –
4: 6 begheven: « in de steek gelaten >>; seer onwaert (te verbinden met
Heeft mi) : « koestert minachting voor mij >>. – 4: 7 Dies: « daarom >>;
beswaert: « zwaar » (van droefheid). – 4: 8 Met deze nuchtere uitspraak
wordt het liefdesverdriet uit 4: 3-7 gerelativeerd : hij heeft maar gedaan
alsof.
5:1-8 Liefhebben is een kwelling. – 5:1-2 Hi ... Die: In het moderne Nederlands is de omgekeerde volgorde gebruikelijk: « wie ... die >>. – 5: 2 zijn
sinnekens ... lecht: « zijn zinnen ... zet ». – 5: 3 hanget ... sonder worghen:
Waarschijnlijk is bedoeld dat de ongelukkige minnaar als een gehangene
is die maar niet uit zijn lijden verlost wordt doordat de strik hem worgt;
vanwege de mogelijke parallellie met 5:4 zou men ook kunnen denken
aan « hangen zonder echt ite worgen >>. – 5: 4 « als iemand die strijd voert
maar niet werkelijk vecht >>. – 5: 5 Wient ick claghe: « bij wie ik mij er
ook over beklaag ». – 5: 6 haren padt: « haar (eigen) weg >>. – 5: 7 Cf.
2: 3. – 5: 8 in drucke: « in een toestand van neerslachtigheid >>, veroorzaakt
door liefdesverdriet; wat acht si dat: « wat kan haar dat schelen ».
6:1-8 Epiloog van de zanger, die zich ook als een ruyterken voorstelt. – 6: 2
van ghelde bloot: « platzak ». – 6: 3 << als de boze tongen van de afgunstige
roddelaars hun werk niet hadden gedaan >> (zie hiervO6r, Dl. II, p.xviii).
– 6: 4 Hi lagghe: « dan zou hij (nu) liggen ». – 6: 5 Daer hi toe droech:
« die hij ... toedroeg ». – 6: 6 « die kan nooit de zijne worden >>. – 6: 7
« hij zou zichzelf van zijn verdriet hebben bevrijd >>. Waarschijnlijk is bedoeld dat hij wel succes in de lief de zou hebben gehad, maar ... – 6: 8
geeft hi die wijt: « geeft hij er de schuld van ».

31 Het soude een fier Margrietelijn
AL LXVII
Lit.: FvD I, p.164; Koepp, p.112; He, p. 52 (tekst), p.195 (aant.).
Ballade. Fiere Margrietken wordt uitgezonden om wijn te kopen. Een ruyter
weet haar te bewegen met hem mee te gaan naar de kroeg. Hij voert haar
dronken en verkracht haar. Als zij de volgende morgen de hulp van haar
broers dreigt in te roepen, propt hij een witte bal in haar mond en werpt haar
in de Dijle. Dan geschiedt er een wonder: zij drijft tegen de stroom in naar
de Sint-janskapel. – Dit lied is een wereldlijke versie van de legende van de
zalige Margaretha van Leuven, wier dood op 2 september wordt herdacht (zie
174

Acta Sanctorum, Sept. I, p. 582-595). Volgens deze legende werd Fiere Margrietken (zoals zij in de volksmond werd genoemd) op 2 september 1225 bij
Leuven door rovers verkracht en vermoord; haar lijk werd in de Dijle geworpen, maar dreef stroomopwaarts de stad binnen, tot bij de St.-Pieterskerk, waar
zij levend uit het water kwam.
1:1-4 Margrietken wordt 's avonds uitgestuurd om wijn te halen. – 1:1 Dit
vers laat zich het best vertalen met: « er zou een meisje, geheten Dapper
Margrietje ... >> (Margrietelijn is een bijvorm van Margrietken). – 1: 2
Ghister avont: De oude legende wordt gepresenteerd als het laatste nieuws.
spade << laat >>. – 1: 3 gaen om wijn: << wijn gaan halen >>. Wijn werd per
kan verkocht in de kroeg. – 1: 4 « dat werd haar ongeluk >>. Bij het zingen
moet het laatste woord van elke strofe worden herhaald, voorafgegaan
door ja. In de strofen 2 en 10 is deze herhaling in de tekst aangegeven.
2:1-4 Zij wordt aangesproken door een ruyter. – 2:2 Eenen ruyter: <<een
soldaat >>. De maatschappelijk niet gebonden ruyter speelt in de verhalende
liederen dikwijls de rol van een verleider. – 2: 4 « doe nu wat ik graag
wil >> (nl. dat je met mij slaapt).
3: 1-4 Zij weigert, uit angst voor de gevolgen. – 3 :1 Uwen: druk Vweu.
moerken: « moeder »; schelden: << een standje geven >>. – 3: 3 « als ik
–3:2
dan mijn frisse wijn uitgiet (als wij hem opdrinken) >>. Het is ook mogelijk
Storte op te vatten als « laat vallen », « mors >>. De uitdrukking is dubbelzinnig: den coelen wijn scenken betekent « het liefdesspel spelen >>; den
coelen wijn storten duidt vermoedelijk aan dat een meisje haar eer verliest.
– 3: 4 « ik zou er alleen voor opdraaien >>; hem ghelden betekent « ervoor
(nl. voor de wijn) betalen >>, maar ook « ervoor boeten » (voor de gevolgen
van een nacht met de ruyter).
4: 1-4 Hij tracht haar over te halen. – 4:1 En sorghet niet: << wees niet bezorgd >>. – 4: 2 « maar denk aan jezelf, aan je eigen plezier ». – 4: 3 « de
kroegbaas is ons beiden welgezind ». – 4: 4 borghen: << op krediet leveren ».
5:1-4 Hij verkracht haar, waarschijnlijk na haar eerst dronken te hebben
gevoerd. – 5:1 in sinen witten armen: Een telkens terugkerende formule
in ballade-achtige liederen. – 5: 2 « in het diepste geheim », « stiekem ». –
5 : 4 « daar bevredigde hij toen zijn verlangen >>; sinen: druk sinnen.
6:1-4 De volgende morgen wil het ongelukkige meisje met haar wijnkan naar
huis. – 6:1 ontrent: << omstreeks », « kort na ». – 6: 3 die moeyaert: << het
fraaie heerschap >>; loech: << lachte ». – 6: 4 teynden mijn voeten: « aan mijn
voeteneind ». Drukken deze woorden zijn onverschilligheid uit, of kwetst
hij haar door te doen alsof hij begrijpt dat zij opnieuw wil drinken?
7:1-4 Zij dreigt: haar broers zullen haar wreken. – 7:1-2 De wijnkan waarvan hij spijt zal krijgen, fungeert hier als het symbool van de verkrachting,
maar vermoedelijk ook als het corpus delicti. – 7: 3 drie ghebroeders stout:
De drie dappere broers die de eer van hun zuster zullen wreken, vormen
een traditioneel motief in de balladen.
8:1-4 Hij spot met haar dreigementen. – 8: 2 « met hen heb ik medelijden >>.
– 8: 4 << met Grietje de spot drijven, mijn spelletje spelen >>. Misschien heeft
Met Grietken ook ongeveer de waarde van « met het (domme) grietje ».
9: 1-4 Hij werpt haar in de rivier. – 9:1 eenen snee witten bal: Zijn bedoeling
is duidelijk: hij wil haar beletten om hulp te roepen als zij dreigt te ver175

drinken. Maar waarom gebruikt hij daarvoor een Witte bal? Een prop
beddegoed? – 9: 2 stackse: « propte die (bal) » . – 9: 3 schootse: « sleepte
haar »; eenderen: « een ». – 9: 4 schootse: « wierp haar >>, « liet haar vallen >>; Dijle: rivier die de stad Leuven doorsnijdt.
10: 1-4 Het verdronken (of bewusteloze?) meisje drijft stroomopwaarts tot
een aan Sint-Jan gewijde kapel. – 10:1 quam si ghedreven uut: Waarschijnlijk is hiermee bedoeld dat zij aanspoelt bij de kapel. Ook een andere
mogelijkheid verdient overweging: « dreef zij (de stad, het dorp waar de
herberg zich beyond) uit >>; dit zou niet in overeenstemming zijn met de
legende, waarin Fiere Margrietken de stad Leuven komt binnendrijven. –
10: 2 sint Jans cappelle: Voor zover wij hebben kunnen nagaan worth in
de legende van Fiere Margrietken nergens een Sint-Janskapel genoemd,
wel de kerk van Sint-Pieter te Leuven, waar zij vereerd wordt in een kapel
die een uit Leuven geboortige Antwerpenaar in 1535 te harer ere liet inrichten. – 10: 3-4 Deze verzen herinneren aan een detail in de legende,
waar de hertog van Brabant en zijn echtgenote uit het raam van hun kasteel Fiere Margrietken stroomopwaarts in de Dijle zien drijven.

32 Het wayt een windeken coel uuten oosten
AL LXIX
Lit.: Kalff, p. 315; FvD I, p. 391; He, p. 53 (tekst), p.195 (aant.).
Liefdesklacht. Een verlopen student keert terug naar de straat waar zijn
vroegere geliefde woont. Hij wil trachten haar weer voor zich te winnen.
Neergestreken in een kroeg drinkt hij de ene beker na de andere, nu eens verzekerend dat hij zeker bij haar zal slapen, dan weer verzuchtend dat hij pas
gelukkig zou zijn als zij van hem hield en hij niet van haar. – Onze interpretatie van dit lied wijkt of van die van Kalff, voor wie er twee, en van die van
Hellinga, voor wie er drie liefjes in het spel zijn.
1:1-4 Het is zomer; de natuur verlokt tot het bedrijven van de liefde. Maar
voor de « ik » die in dit lied aan het woord is, is er niemand die zijn liefdesverdriet kan wegnemen. Op vrouwen valt geen staat te maken. – 1: 2
lustelijc: « liefelijk ». – 1: 4 Dit spreekwoord betekentsongeyeer: « het gemoed van de vrouw is wisselvallig », een beroemde topos in de middeleeuwse litteratuur (cf. Vergilius, Aeneis IV, 569-70: « varium et mutabile
semper femina >>).
2: 1-4 Hij wil de plaats bezoeken waar zijn geliefde placht te wonen, om
daar aan vroeger te denken. God verlene haar zijn gunst! – 2:1 vermeyden:
eigenlijk « zich in de natuur ontspannen », « zich in de natuur aan liefdesgenot overgeven ». Hier heeft deze traditionele « optimistische >> term een
bittere bijklank: voor hem lijkt immers geen liefdesgenot meer weggelegd.
– 2: 2 De formulering lijkt te suggereren dat zij nu elders woont. Misschien
is er een andere opvatting geoorloofd: « waar zij woont die mijn geliefde
placht te zijn ». – 2: 3 om den tift voorleden: « over de verleden tijd >>,
« aan vroeger ».
3:1-4 Hij was student, maar door toedoen van de vrouwen is hij van de
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rechte weg afgeraakt. Nu wil hij van de dwalingen zijns weegs terugkeren.
– 3 :1 clercxken: « student ». Studie voor een geestelijk ambt sloot een lief desverhouding geenszins uit. is lach ter scholen: « ik studeerde aan de
universiteit >>. Vermoedelijk mogen we hieruit afleiden dat hij enkele jaren
in een andere stad (Leuven, Parijs, Keulen?) heeft gewoond, en nu terugkeert naar de stad van zijn jeugd. – 3: 3 Bolen: « verdwalen >>, « dwalen »
(in spirituele of amoureuze zin). – 3:4 Weder te keeren: Wil hij terugkeren naar zijn vaderstad, tot de studie, of naar zijn vroegere geliefde?
Deze drie mogelijkheden kunnen opzettelijk zijn geimpliceerd.
4: 1-4 Nu pas wordt duidelijk waar hij zich bevindt: in de kroeg. We hebben
te doen met een dronkemansverhaal. – 4:1 Dit: « deze (beker) hier >>; dat:
« die (beker) daar >>; vaten: « aanpakken >>. – 4: 2 een die alder lief ste
mijn : « een die mijn allerliefste is », « mijn geliefde >>. Het is mogelijk met
4: 2 een nieuwe zin te laten beginnen, die doorloopt in 4: 3. – 4: 3 drinct
ghi bi maten: «drinken jullie met mate >>. Een typische dronkemansraad,
gericht tot mededrinkebroers. – 4: 4 dat u misquame: « dat het u slecht
zou bekomen >>; waer mi leedt: « zou mij spijten ».
5:1-4 « ik herinner mij nog een uitverkoren liefje >>. Het lijkt ons aannemelijk
dat hij hiermee het meisje bedoelt waarover hij in str. 2 heeft gesproken en
waarop hij str. 4 een dronk heeft uitgebracht. In onze interpretatie krijgt
Noch weinig nadruk. Volgens Kalff en Hellinga gaat het hier om een
ander, een meisje dat hij evenmin kan krijgen. – 5: 3 tis al verloren: « het
is alles tevergeefs >>. – 5:4 Crancken troost: « een armzalige (d.w.z. helemaal geen) leniging van mijn liefdesverdriet ».
6:1-4 Wat er ook gebeurt, eens zal hij bij haar slapen. – 6:1-2 Volgens
Hellinga bedoelt hij : « hier vlak bij is er een liefje dat ik wel zal krijgen ».
Uitgesloten is dit niet; het lijkt ons echter waarschijnlijker dat hij opnieuw
over de geliefde van str. 2 spreekt. De gesjeesde student wil terugkeren
naar zijn vroegere geliefde. Op weg naar haar toe is hij neergestreken in
de kroeg waar hij hoog opgeeft over zijn plannen. – 6:1 De straat waaraan
ook de kroeg gelegen is. – 6: 2 properen: « uitnemend >>. – 6: 4 « zo zeker
als een kraai een vogel is >>. Waarschijnlijk is dit een spreekwoordelijke uitdrukking geweest, maar het is niet onmogelijk dat hier een grapje verborgen zit. Volgens een bekende middeleeuwse traditie gold de kraai als een
bij uitstek monogame vogel.
7:1-4 Waren de rollen maar omgekeerd, dat ik haar kon afwijzen in plaats
van zij mij ! (cf. nr. 59, 5: 1-2). – 7 :1 Rijck: « machtige »; leven: « beleven ».
– 7: 3 So: « dan »; in vruechden: In de traditionele terminologie van de
liefde is vreuchde juist de psychische toestand die ontstaat als de gelieven
zijn verenigd.
8:1-4 Een droeve dronk besluit zijn lied (cf. nr. 59, str. 3). – 8:1-2 De terminologie (lot, cansse) is die van het dobbelspel. – 8: 2 « (het lot) waarvan
ik een kans (gelukkige worp met de dobbelstenen) moet of wachten >>. Dit
« rechtvaardigt » zijn verblijf in de kroeg: hij moet immers op het geschikte moment wachten om haar aan te spreken. – 8: 3
helaas »;
troost: cf. de aant. bij 5: 4; met alien: « volstrekt geen », of « bij alles (wat
ik doe) ». – 8: 4 druc: « verdriet ».
Ay lacen: <<
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Het viel een coelen douwe

AL LXXII
Lit.: Kalff, p. 282; FvD I, p. 321; Brouwer, p.193, 188; King, p. 33.
Dagelied. Het accent valt meer op de lyrische Ontboezemingen van de minnaar dan op de handeling. In plaats van een smartelijk afscheid vinden we
hier een lofzang op de geliefde. De minnaar zal haar als bewijs van zijn liefde
een symbolisch geschenk, nootmuskaat en kruidnagelen, aanbieden. – De tekst
vertoont in enkele strofen overeenkomsten met nr. 35. Het rijmschema van
str. 3-5 is veel minder strak dan dat van str.1-2.
1:1-8 De minnaar staat buiten, onder het venster van zijn geliefde; eerst
(1:1-5) spreekt hij voor zich heen, dan roept hij haar toe. – 1:1-4 Haar
venster staat open (zij verwacht hem) ; de frisse dauw is op haar neergedaald. De dauw die de slapende geliefde beroert, is in de liefdespoezie
dikwijls aanleiding tot de afgunst van de minnaar: de dauw, vermeteler
of gelukkiger dan hij, kan bij haar komen, hij niet. In de dageliederen is
de vrouw echter juist wel bereikbaar; het motief heeft hier een zwakkere
functie. – 1:3 huebscer: een Duitsgetint modewoord dat betekeniselementen van de (etymologisch verwante) adjectieven « hoofs », heus >> en
« hups » in zich verenigt. – 1: 5 « o verrukkelijk omhelzen >>. De interpretatie o liefelijke onbevangene (ongerepte?) >> , die ruimte zou laten voor
het aannemen van een geraffineerd poetisch spel met Ghevangen in 1: 4,
lijkt minder waarschijnlijk.
2:1-8 Op de lyrische beginstrofe volgt een korte narratio van de verteller. –
2:1 beheynde: bij de hand ». – 2: 3 op een eynde: eindelijk >>, « tenslotte >> ( ?). – 2: 5 biden ander: « bij elkaar >>. – 2: 6 « de tijd duurde hun
niet lang ». – 2: 7 opter tinnen lath: leunde over de borstwering » (van
het kasteel) – 2: 8 hief op: hief aan »; hi sanck: nl. het lied waarmee
hij de nieuwe dag aankondigt. De syntactische constructie, twee hoofdzinnen die elkaar zonder voegwoord opvolgen, is typisch voor de stijl van
het dagelied en de ballade.
3:1-8 De minnaar spreekt. Zijn poging tot omkoping van de wachter (een
traditioneel motief in de dageliederen) gaat weldra over in een lofprijzing
van de geliefde. – 3: 2 loon: « beloning » (voor het zwijgen van de wachter) . – 3: 3 « zij schijnt mij een ideale vrouwengestalte toe >> ?). – 3: 4
« van wie mij geen verdriet te wachten staat >> (hae « heb » is een veel voorkomende Duitsgetinte vorm). – 3: 6 breket mijnen sin: « overweldigt mijn
gemoed ».
4: 1-8 Lofprijzing en heilwens. – 4: 3-6 valcken oogen, witte wanghen, rooden
mont: conventionele trekken van het portret van de schone vrouw in de
middeleeuwse lyriek. – 4: 4 morghen sterre: Ook dit is een traditioneel
beeld. De morgenster is de planeet Venus die het liefdesgeluk op aarde
beinvloedt; Venus verbleekt als de zon opkomt, maar wordt weer zichtbaar bij zonsondergang – beide aspecten kunnen hier functioneel zijn. – 4: 5
heeft: druk heef.
5:1-8 De minnaar neemt zich voor, zijn geliefde een geschenk aan te bieden.
Deze strofe, met het beeld van de twee bomen, was poetisch gemeengoed:
zij komt met variatie in verscheidene Nederlandse en Duitse volksliederen
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voor (cf. hierachter, nr. 49, str. 8-9). Nootmuskaat en kruidnagelen waren
in de 16e eeuw nog uiterst kostbare specerijen, afkomstig uit de geheimzinnige Orient. Beide kruiden waren gezochte bestanddelen bij het bereiden
van een liefdesdrank. De zoete nootmuskaat en de bittere kruidnagelen
drukten oorspronkelijk uit dat in de liefde van de schenker zoete vreugde
en bitter verdriet vermengd waren. Hier lijkt deze erotische symboliek vervaagd (de naghelen zijn goet i.p.v. bitter). – 5: 6-8 Moeilijk te vertalen:
het geschenk zal haar in een opgewekte stemming brengen.

34 Het daghet inden oosten
AL LXXIII (zie hiervelOr, Dl. I, p.XIV)
Lit.: Kalff, p.148; FvD I, p.119; Koepp, p. 85; Meier III, p.154; He, p. 57
(tekst), p.196 (aant.).
Ballade. Bij het aanbreken van de dag gaat een minnaar op weg naar een
tweegevecht met een rivaal; hij laat zijn geliefde, onkundig van het duel,
slapend achter. Zijn rivaal komt als overwinnaar uit de strijd. Het meisje
weigert zich door hem te laten schaken, en beweert dat zij in de armen van
haar geliefde ligt. Schamper antwoordt hij dat zij dan maar naar de linde
moet gaan (waar het duel heeft plaatsgehad). Daar vindt zij het lijk van
haar minnaar. Zij verwijt de dode dat hij het tweegevecht heeft uitgelokt door
zich te beroemen op haar liefde. Tevergeefs tracht zij op haar vaders kasteel
iemand te vinden die bereid is haar te helpen de dode te begraven (en daarmee de wraakplicht op zich te nemen). Alleen begraaft zij haar minnaar,
waarna zij zich terugtrekt in een klooster. – Een verhaalstof, omvangrijk genoeg voor een novelle, is in dit lied geconcentreerd in veertien vierregelige
strofen, waarvan bij het zingen telkens de laatste twee verzen worden herhaald
(de tekst in het AL herhaalt alleen het derde vers, maar dit is kennelijk de
aanduiding van een tweeregelig refrein). – Uit verschillende gegevens (zie
Meier III, p.157-160) blijkt dat er reeds omstreeks 1400 een Middelnederlands
lied met dezelfde beginregels heeft bestaan. Van de inhoud daarvan kunnen
wij ons een voorstelling maken aan de hand van een corrupt overgeleverde
Hoogduitse versie in een handschrift van 1439. Deze versie is nog veel meer
een dagelied dan een ballade : de rivaal verschijnt onder het venster; het
meisje wijst hem af, zeggend dat zij in de armen van haar minnaar ligt; hij
rijdt weg met de verzekering dat zij berouw zal krijgen; een jaar nadien wacht
zij vergeefs op haar minnaar; zij klaagt haar verdriet bij de wachter; deze
brengt haar bij het doorstoken lijk van haar geliefde, dat zij begraaft. Gesteld
dat dit Duitse dagelied een betrouwbare afspiegeling van de inhoud van de
Middelnederlandse versie van omstreeks 1400 geeft, dan moeten motieven als
het duel bij de linde en de poging van het meisje een wreker te vinden, eerst
later in de tekst zijn opgenomen. Gewoonlijk worden deze motieven juist als
argumenten voor de hoge ouderdom van de ballade aangevoerd. Wij geloven
echter eerder in een vijftiende- of zelfs zestiende-eeuwse dichter-bewerker die
het verhaal bewust archalserend in een ridderlijk milieu heeft willen situeren.
De rivaal, die door het meisje in 3: 2 met Stout ridder wel gemeyt wordt aan179

gesproken, heeft trekken van een ruyter, de traditionele avonturiersfiguur uit
de jongere dageliederen. De situering van het gebeuren in en bij een kasteel
lijkt niet het werk van een dichter die met het leven op een kasteel vertrouwd
was. – In de vorm waarin het lied in het AL is overgeleverd, is het lang
populair gebleven: Bredero schreef een Spel, op 't oudt lied: Het daget uyt
den Oosten; Hooft inspireerde zich op deze ballade bij het dichten van < Sal
nemmermeer gebeuren > . Er bestaat een vertaling in het Nederduits die vermoedelijk nog uit de zestiende eeuw dateert. – Door de implicerende verteltrant behoort deze schijnbaar simpele tekst tot de weerbarstigste in het AL.
Bij onze aantekeningen hebben wij ons voordeel gedaan met de onlangs gepubliceerde interpretatie van Dr. F. Lulofs (< Non-conformisme in de Reynaert? >, in: Non-conformisten; lezingen voor de School voor Taal- en Letterkunde te 's-Gravenhage in het cursusjaar 1970-1971, Wassenaar, 1972, p.
30-62; spec. p. 49-57), die overigens op enkele belangrijke punten afwijkt
van de onze. Men vergelijke ook W. Schmidt and H. Wucherpfennig, < Die
Volksballade vom Totenamt >, in: Neuphilologische Monatschrift 9 (1938),
p. 365-383.
1:1-4 Wie is er in deze strofe aan het woord? Volgens de gangbare opvatting
( vertegenwoordigd door o.a. Hoffmann von Fallersleben, Kalff, Van Duyse,
Koepp en Lulofs) horen wij hier de rivaal die zich na het tweegevecht
waarbij hij de minnaar van het meisje heeft gedood, naar haar venster
begeeft. Hij verzucht in 1: 3-4 dat zijn geliefde nog niet weet dat hij nu
genoodzaakt is, het land te verlaten. Voor deze opvatting pleit, dat str. 2 er
goed bij aan lijkt te sluiten (hij zou haar willen meenemen als zijn vijanden
dit niet zouden beletten). Een bezwaar is echter dat het tweegevecht (dat
volgens oud gebruik bij zonsopgang plaatsvond) dan voor het aanbreken
van de dag moet worden gedacht. Voor zover ons bekend vindt men alleen
bij Meier een interpretatie waarbij in str.1 het meisje spreekt, kiagend dat
haar minnaar niet weet dat zij de ridder zal moeten volgen naar zijn land.
Maar uit str. 3 blijkt dat zij dit laatste geenszins van plan is. Hellinga en
ook Bax (Gesch. letterk. d. Ned. III, p. 248-249) lezen str.1 als een klacht
van de minnaar die op weg gaat naar de plaats van het tweegevecht. Deze
laatste interpretatie heeft onze voorkeur. Uitgesproken door de minnaar
krijgen de beginverzen naar wij menen veel meer relief dan bij de gangbare
opvatting het geval is. Hij ziet de dag aanbreken die misschien zijn laatste
zal zijn. Zijn geliefde weet niets van het gevecht op leven en flood dat hem
te wachten staat. Hij laat haar slapend achter. – 1: 2 lichtet overal: « wordt
overal licht » (dit suggereert een tijdsbepaling vlak voor zonsopgang). –
1: 3 luttel: « weinig >>. – 1: 4 Och: tussenwerpsel; de rest van 1: 4 sluit aan
bij 1: 3.
2:1-4 Alle commentatoren zijn het erover eens dat in str. 2 de rivaal spreekt,
nadat hij de minnaar van het meisje heeft gedood. Als wat voor man moeten wij ons deze rivaal voorstellen? In 3: 2 wordt hij door het meisje aangesproken als ridder. Op grond van de veronderstelde hoge ouderdom van
de ballade heeft men bij dit woord altijd gedacht aan een ridder zoals er
in de middeleeuwse ridderromans zo veel worden getekend, een bereden
krijgsman met een aanzienlijke status, die zich in de strijd en in de lief de
gedraagt volgens een bepaalde erecode. Maar in zestiende-eeuwse liederen
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is ridder ook de gebruikelijke aanspreekvorm van een ruyter. Ruyters waren
de gedeclasseerde opvolgers van de twaalfde- en dertiende-eeuwse ridders.
Hoewel zij iets van het prestige van de ridders hadden geerfd, blijkt nergens dat zij zich volgens de ridderlijke erecode van enkele eeuwen terug
gedroegen, integendeel: zij spelen in de liederen dikwijls de rol van amoureuze avonturiers, verleiders van onschuldige meisjes, schuinsmarcheerders.
Wij zijn van mening dat de tekst aanleiding geeft tot de veronderstelling
dat de rivaal als een ruyter gezien moet worden. Zijn woorden in str. 2
dragen het karakter van een irrealis : « Ach waren het maar allemaal mijn
vrienden, die mijn vijanden zijn! Dan zou ik u meenemen naar het buitenland, mijn geliefde, mijn liefje... ». Hij heeft een man gedood bij een duel.
Tweegevechten waren bij de wet verboden; dus moet hij nu aan gerechtelijke vervolging (en aan de wrekers van zijn slachtoffer) zien te ontkomen.
Neemt hij zijn geliefde mee op zijn vlucht? Dat zou een ridder in een
ridderroman vermoedelijk hebben gedaan. Deze « ridder >> voelt er niets
voor zijn risico nog te vergroten door zich 66k nog aan een ontvoering
schuldig te maken. Hij doet wat de ruyters in de laat-middeleeuwse lyriek
vaker doen : hij laat het bij fraaie woorden en neemt de benen.
3:1-4 Het meisje wijst hem af. De situatie (een meisje wijst een vrijer die
aan haar venster verschijnt, af met het argument dat zij in de armen van
haar minnaar ligt) is traditioneel (cf. nr. 64). – 3 :1 Dats waer: « waar ...
dan wel >>. Misschien valt aan de formulering een aanwijzing ten gunste
van onze interpretatie te ontlenen: als de rivaal een « echte >> ridder was
geweest, dan zou zij wel geweten hebben waar hij haar heen zou voeren
( naar het kasteel waar hij thuishoorde). Waarheen zou zij een zwervende
avonturier moeten volgen die nergens thuis was? – 3:2 Dit is de gebruikelijke aanspreekwijze van een ruyter; wel gemeyt (eigenlijk « vrolijk ») is
een vererende toevoeging. – 3:4 In de zestiende eeuw was het volkomen
normaal dat een meisje 's nachts haar minnaar bij zich ontving; de « Kiltgang >> was de gebruikelijke procedure die uiteindelijk tot een huwelijk
leidde (zie hierv66r, Dl. II, p. XXvI ). Zij roept de man die onder haar
venster staat dus toe dat zij << in alle eer en deugd >> met haar minnaar in
bed ligt.
4: 1-4 Hij logenstraft haar woorden. – 4: 2 Bilo: een (bastaard)vloek; ghi en
segt niet waer: « gij liegt ». – 4: 3 ter linde groene: De linde was sinds
onheuglijke tijden de traditionele plaats voor een tweegevecht. – 4: 4 Versleghen: « verslagen », « ( ge ) dood >>; leyt: « ligt ».
5:1-4 Het meisje gaat naar de linde. – 5:1 nam haren mantel: Een voorname
vrouw behoorde buitenshuis een mantel te dragen. Terecht veronderstelt
Lulofs dat de mantel hier en in 8:1 dient als een teken van haar waardigheid. Daarbij komt naar onze mening nog een ander aspect: de mantel
fungeert op beide plaatsen als « gelegenheidskleding >>, passend bij de ernst
van de situatie. – 5: 2 ghinc eenen ganck: « begaf zich >> (de woordkeus
drukt misschien uit dat zij een zware gang ging). De poorte in 8: 3 en de
aanwezigheid van edelen in str. 9 en 10 suggereren dat de dichter het verhaal in en bij een kasteel heeft gesitueerd. Maar hij heeft zich geen scherpe
voorstelling van dit kasteel gemaakt (hetgeen o.i. pleit teken de veronderstelde hoge ouderdom van de ballade), want hoe zou de dochter des huizes
in alle vroegte en kasteel hebben kunnen verlaten (de poort die in 8: 4
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open staat, moet op dit moment nog gesloten zijn geweest) ? Het is ook
moeilijk voorstelbaar dat de rivaal, terugkerend van het tweegevecht, door
het venster met haar kan praten als men aan een ommuurde burcht denkt.
6: 1-4 Zij spreekt tot de dode. – 6: 2 Versmoort: badend >> (eigenlijk verdronken >>). – 6: 3-4 Haar eerste reactie is een bitter verwijt. Het gevecht
had voorkomen kunnën worden. Haar geliefde heeft gedaan wat een hoof se
minnaar onder geen beding mocht doen: hij heeft zich beroemd op zijn
liefde. Bovendien heeft hij zich aan hooghen moet schuldig gemaakt, door
zijn rivaal uit te dagen, of zich door deze te laten uitdagen. Had hij zijn
mond maar gehouden, dan had zij wel raad geweten met die verliefde
ruyter (zie str. 3) !
7: 1-4 Zij beklaagt haar droevig lot. – 7: 2 te troosten plach: << met uw liefde
gelukkig maken ». 7: 3-4 Mag men uit deze verzen afleiden dat zij beseft
dat haar kansen op een huwelijk nu voorgoed verkeken zijn? Misschien,
maar het is ook mogelijk dat zij niet meer wil uitdrukken dan dat zij haar
liefde nooit aan een ander zal schenken.
8:1-4 Zij gaat naar haar vaders kasteel. – 8:1 Zie de aant. bij 5:1. – 8: 3-4
De poort van het kasteel (zie de aant. bij 5: 2), die in str. 5 vermoedelijk
nog gesloten was, staat nu open: het is inmiddels klaarlichte dag geworden.
9:1-4 Zij vraagt wie van de op het kasteel aanwezige edelen de dode wil
helpen begraven. Het helpen begraven van het slachtoffer van een gewelddaad betekende dat men de plicht aanvaardde, de dode te wreken. – 9:1-2
Vermoedelijk duiden de begrippen heere en edel man hier geen stands- of
rangverschil aan; wij interpreteren de uitdrukking als een hendiadys.
10: 1-4 De edelen zwijgen; zij zijn niet bereid de dode te wreken; het meisje
verlaat wenend het kasteel. Opmerkelijk is dat ze nu pas huilt. Waarom
wil niemand de wraak op zich nemen? Lulofs veronderstelt dat de « ridder >>
(uit 3: 2) de « officiele verloofde >> van het meisje was, en dat de edelen
op het kasteel zijn daad als rechtmatig beschouwen. Maar waarom is hij
dan bang voor zijn vianden (2 : 2) ? Zonder de mogelijke juistheid van
Lulofs' interpretatie uit te sluiten, zijn wij toch eerder geneigd te geloven
dat niemand van de edelen ervoor voelt de voortvluchtige ridder >> te
achtervolgen en in een gevecht met hem verwikkeld te raken.
11:1-4 Zij gaat terug naar de linde en kust de dode ten afscheid. 11:2
voor den mont: « op zijn mond ». – 11: 3-4 « in een korte tijd vele malen ».
– 11: 4 menigher: druk mengher.
12: 1-4 Zij begraaft hem met zijn zwaard. Dit is een reminiscentie aan een
vorm van begraven (een « noodbegrafenis ») die in verscheidene ridderromans wordt beschreven. Het zwaard had een magische functie: het beschermde het graf dat ermee gedolven werd. – 12:3 snee Witten armen:
Een stereotiepe uitdrukking in de balladen; cf. 14: 3.
13:1-4 Zij besluit in een klooster te gaan. Naar Lulofs' mening stond haar
geen andere mogelijkheid open : « Voor haar is nu een huwelijk uitgesloten ». Maar zou dit door zestiende-eeuwse lezers als evident zijn aangevoeld? Zouden die in deze strofe niet het gebruikelijke slot van een droevig
liefdesverhaal hebben gezien? – 13:1 gaen: druk gaeu. – 13:2 een cleyn
cloosterkijn: Zij moet genoegen nemen met een klein, arm klooster. Om
als non tot een rijke abdij te worden toegelaten, was een aanzienlijke
bruidsschat >>, in de vorm van een schenking, vereist. In de interpretatie
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van Lulofs past dit goed : zij had haar « officiele verloofde » afgewezen;
nu kon ze niet langer op de medewerking van haar familie rekenen. Maar
ook bier vraagt men zich af : zou de keuze van een klein klooster niet alleen
haar verlangen naar wereldverzaking, na haar smartelijke liefdeservaring,
uitdrukken? – 13 : 3 wifien: << nonnensluier ».
14: 1-4 Haar leven in het klooster. – 14: 2 « zong zij (in het koor) bij de misviering ». – 14: 3-4 Aangezien het luiden van de misbel niet aan vrouwen
was toegestaan, moeten wij aanemen dat met het belleken de klok van de
kloosterkerk bedoeld is, die geluid werd bij de kerkelijke getijden. Dit behoorde tot de taak van de kosteres, die in de kloostergemeenschap een belangrijke positie innam. Ook de voorname jonkvrouwe Beatrijs, de hoofdpersoon van de beroemde Mnl. Marialegende, bekleedt in haar klooster
het kostersambt.

35 Het viel eens hemels douwe
AL LXXIV
Lit.: Kalff, p. 283; FvD I, p. 323; He, p. 59 (tekst), p.196 (aant.), Eos, p. 497.
Dagelied met meilied-motieven. De minnaar biedt zijn geliefde voor de dageraad een mey aan; zij ontvangt hem in haar kamer. De wachter waarschuwt
de gelieven als de dag aanbreekt. – Kalff beschouwt str.1-3 als een op zichzelf
staand meilied; daarvoor pleit dat het rijmschema in str. 4-7 minder strak
wordt toegepast. Nr. 35 is sterk verwant met nr. 33; str. 2-3 komen, met varianten, ook voor in een ander (mei)lied; zie FvD I, nr. 73, p. 341 en verg. Kalff,
p. 287-290.
1:1-8 Een meinacht, kort voor zonsopgang. De minnaar staat onder het
venster waarachter zijn geliefde slaapt. Hij hunkert naar de vervulling van
zijn verlangen. – 1:1 eens hemels douwe (eens misschien to emenderen in
een) : « een dauw uit de hemel ». Over het motief van de dauw zie de
aant. bij 1:1-4 van nr. 33. – 1: 2 Voor: t (buiten) voor (het raam) ».
Wellicht is bedoeld dat de dauw het kozijn heeft bevochtigd. – 1:4-5 staet
int herte mijn, bout ... bevangen: vaste uitdrukkingen ter aanduiding van
de macht van de geliefde over het hart van de minnaar. – 1: 6 doorwont:
de blik van haar ogen heeft zijn hart als met een piji doorboord. – 1: 7
Och mocht: druk Mocht (emendatie o.g.v. de melodie). troost: « vervulling van (mijn) liefdesverlangen ». – 1: 8 so waer ic: (< dan zou ik ... zijn
(worden) »; ghesont: Onvervuld liefdesverlangen werd als een ziekte beschouwd.
2:1-8 De winter is voorbij. In de middeleeuwse litteratuur wordt dikwijls
verband gelegd tussen de lente en de liefde: de zich verjongende natuur
doet ook de lief de ontluiken. – 2: 2 virtuyt: << wonderbaarlijke kracht ». –
2 . 4 cruyt: << gewas », « groen ». – 2: 5 gheenen: << ginds >>. Het groene dal,
waar de nachtegaal (de liefdesbode) en andere vogels zingen, is de ideale
situering voor een middeleeuwse liefdesscene.
3:1-8 Hij wil haar een mey aanbieden, een bloeiende tak of struik, symbool
van de lente en tegelijkertijd liefdesverklaring. – 3:1-2 houwen voor:
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waarsch. « omhooghouden voor >> (het venster) , niet « afhouwen >>. – 3: 3
scencken mijn lief trouwe: q mijn lief van mijn trouw verzekeren >>. – 3: 8
« hij (de mey) ziet er zo prachtig uit ».
4: 1-8 Ook in dit lied wordt de handeling slechts kort aangeduid (cf. nr. 33,
str. 2). – 4:1 beraden: q genegen >>, « gewillig >>, misschien ook « bij de
hand ». – 4: 2 lief: ter wille van de melodie zou men kunnen emenderen
in liefken. – 4: 6 Een corte wijle: q korte tijd ». Uit Forsters vertaling
in Eos, p. 498, blijkt dat hij 4: 6 met het volgende verbindt: « Only a short
while after the watchman on the wall began to sing a song ».
5:1-8 Het lied van de wachter. – 5 :1 inne: q binnen >>. – 5: 2 « die moet snel
maken dat hij wegkomt >>. Het gebruik van Duitse woorden moet hier
waarsch. als een modeverschijnsel, niet als een stellige aanwijzing voor een
Duits origineel, worden beschouwd. Misschien droeg dit Duitsgetinte vers
bij tot de « couleur locale >> van het dagelied. – 5: 7 keeren: q terugkomen » (hij zinspeelt op een volgende nachtelijke ontmoeting).
6: 1-8 De minnaar spreekt tot de wachter. – 6: 2 laet ... staen: q staak >>. –
6: 4 bevaen: q omhelsd ». – 6: 5-6 wijst terug naar 1: 5-6. – 6: 7 goet gepresen: q goed (dapper), geacht ». – 6: 8 « verraad het aan niemand >> (dat
ik bij haar geweest ben).
7: 1-8 De wachter dringt aan. – 7: 2 « vertrekken is nu eenmaal onvermijdelijk >>. – 7: 3 dageliet: het lied waarmee de wachter de dag aankondigt. –
7: 4 Wacht u: « pas op >>; ruyter: hier waarsch. « ridder ».

36 Hier zijn drie lichte geladen
AL LXXVI
Lit.: Kalff, p. 305, p. 345; FvD I, p. 360.
Meilied. Drie vrolijke zangers, leden van de Ieperse rederijkerskamer De
vertellen hoe zij in het
Korenbloem, brengen de meiboom de stad binnen.
bos, waar zij de boom kapten, aan hun liefjes hebben gedacht. Konden zij die
liefjes maar overhalen om met hen mee to gaan, naar buiten ! Maar eerst zal
er in de stad om de meiboom worden gedanst. – Dit meilied moet blijkens de
verbluffend knappe rijmtechniek het werk zijn van een begaafd dichter, vermoedelijk de << factor » van De Korenbloem.
Zij

1:1 drie lichte geladen: Hier wordt gespeeld met drie betekenissen: (a) « drie,
die een lichte last dragen >> (nl. de meiboom), (b) « drie vrolijke jongens »
(lichtgeladen betekent ook « lichtzinnig », « frivool »), en (c) « drie leden
van de Lichtgelaen >> (een bijnaam van de Ieperse rederijkerskamer De
Korenbloem; cf. de aant. bij 6: 5). –1: 2 den mey: De drie vrolijke zangers
hebben naar oud gebruik een meiboom uit het bos gehaald, die zij nu als
een symbolische liefdesverklaring voor hun geliefden bestemmen. Straks
zal deze boom, geplant op het stadsplein, het middelpunt vormen van de
–1: 6 des meys engien:
meidans. –1:
« het kunstwerk van de mei ». Men kan hierbij denken aan de bloeiende
boom die door de meimaand is « gemaakt », of aan c1e kunstige versiering
waarmee de meiboom werd opgetuigd. – 1: 7 lustelijck gehouwen: q vrolijk
4 << aanvaardt onze intocht in dank >>.
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gekapt >>. – 1: 8 Met het dal van melodien (« van vreugde >>, in tegenstelling tot « tranendal >>) wordt de liefelijke natuur bedoeld, het geldealiseerde
landschap waar zij de meiboom hebben gekapt. – 1: 9 « weg met het afgunstige gestook van de nijders!>> (zie hierv6Or, Dl. II, p. XVIII). – 1:10-11
« gij (de nijders) kunt met aanzien dat er jets in deugdzaamheid gebeurt ».
– 1:13 Quade tongen: nl. van de nijders; benien: benijden ».
2: 1-8 Zij vertellen van hun expeditie. – 2 :1 Op: bij », « aan >>; fonteyne:
« bron ». Een bron vormt meestal het centrum van het ideale landschap
(de locus amoenus). – 2: 2 huyden: heden », « vandaag ». – 2: 3 Cypresse:
Deze bomen waren in de omgeving van Ieperen zeker niet inheems; zij
behoren echter traditioneel bij het ideale landschap. majoleyne: marjolein ». – 2: 4 ander cruyts: andere planten », « ander groen >>. – 2: 5 Om
hooren: « om te luisteren naar » (te verbinden met 2: 6). – 2: 6 Het zingen
van vogels brengt de mens in een gelukkige stemming en roept amoureuze
gedachten op. – 2: 7 Met diens dat: meteen >>. – 2: 8 dwanc: zijn wil
oplegde >>. – 2: 9-11 Zij verlangen naar de omhelzingen waarmee hun geliefden zullen bedanken voor de mey. – 2:12 Dat vischsop (druk bischop)
stranck: eigenlijk « de sterke pekel >>; met sinte Jorijs vischsop begoten sijn
is een uitdrukking voor verliefd, minziek zijn >>. – 2 :13 in desen ganck:
« tot deze tocht » (naar het bos).
3: 1-13 Zij zouden hun geliefden willen meenemen naar het bos. – 3:1 wilde
dieren (geen verscheurende beesten) bevolken het paradijselijke landschap.
– 3: 2 die groene vrucht: « het jonge groen ». – 3: 3 veel van manieren:
« van allerlei soorten ». – 3: 4 van der lucht: uit de hemel », « boven onze
hoofden >>. – 3: 5 gecrigen: daarheen meekrijgen ». – 3: 6 die: « haar die »;
aenstaet: behaagt ». – 3: 7 stille swijghen: In gezelschap van de geliefde
zwijgend naar het zingen van de vogels luisteren was naar middeleeuwse
opvatting een van de edelste vormen van liefdesgenot. – 3: 8 « in eerbaarheid, zonder kwade bedoelingen ». – 3: 9 vroulijc saet: vrouwe >>, geliefde >>. – 3:10 « volg onze raad op >>. – 3:11 « ga met liefde (met ons
mee) ». – 3:12 waet: Vermoedelijk een bijvorm van wacht: « wie zich goed
in acht neemt ». – 3:13 misdaet: slechtheid ».
4: 1-13 Hun bedoelingen zijn eerbaar, hun liefde is groot. – 4: 3 ruyten:
« kwinkeleren ». – 4: 4 behout (druk behoet) : bescherming » (« wij zouden goed op u passen »). – 4: 7 troost: « vervulling van ( ons) liefdesverlangen ». – 4: 8 is u bereet: «. staat u ten dienste >>. – 4: 9-12 « geen liefde
in ons doorzengde ooit zo heet ons hemd » (misschien wordt aan de
liefdespijl gedacht). – 4:11 Also: « zoals ». – 4:13 « moge ons geheim in u
blijven, door u bewaard worden >> (de gelieven moesten hun liefde voor de
buitenwereld verbergen).
5:1-13 Gebed en heilwens. – 5:1 van schade: « voor ongeluk >>. – 5: 2 Door
wien: « door wiens (Gods) wil >>. – 5: 5 wil: moge >>; ons: voor ons »;
Kaerle: Karel V, de landsheer. – 5: 6 « de vorstelijke beer >>. – 5: 9 « verschuil u heerlijk >> (eigenlijk bevallig »). – 5:10 haren: Maria's. – 5:11
« tegen rampspoed ». – 5 :12 dat: opdat >>. – 5:13 salich broot: Bedoeld
is de hemelse zaligheid
6: 1-13 Het feest kan beginnen. – 6:1 stede: stad >> (Ieperen). – 6: 2 « de
eerbare vroedschap », – 6: 3 ghemeynte: yolk >>. – 6: 5 Rosiers ende
Vruechdeners: Hiermee worden de leden van twee andere leperse rederij185

kerskamers aangeduid. – 6: 6 jongers: « jongens >>; fijn: « vrolijk >>. – 6: 7
Trect om: « trek in een rondedans om ». – 6: 8 aenschijn: « gezicht >>. – 6: 9
« ons werk (het binnendragen van de meiboom) is voor jullie » (eig. « van
jou » ) . – 6 :10 fenijn: « afgunst ». – 6 :11 in dit termijn: « nu ».

37 Het vlooch een so cleynen wilt vogelken
AL LXXVII
Lit.: Kalff, p. 291; FvD I, p. 344; He, p. 61 (tekst), p.197 (aant.); King, p. 42.
Dagelied. Een lantsknecht roept onder het venster van zijn liefje; zij belooft
hem binnen te laten als hij 's nachts bij haar komt. De wachter, die het gesprek
heeft afgeluisterd, wordt omgekocht. De minnaar vertrekt, verlangend naar de
nacht; het meisje dringt aan op geheimhouding. – Helaas heeft het AL dit
lied in bedorven vorm overgeleverd : emendaties zijn onvermij delijk. Kalff
citeert op p. 291-292 het Duitse origineel naar het Ambraser Liederbuch van
1582 (nr. CCI) ; aan de hand van deze Duitse versie heeft FvD gepoogd de
Mnl. tekst te restaureren. Wil men het lied naar de redactie in het AL zingen,
dan herhale men de slotregel van de str.1, 2 en 3, en late de laatste twee regels
van str. 5 en 7 achterwege.
1:1-6 De minnaar staat onder_ het venster van zijn geliefde en roept haar
toe hem binnen te laten. – 1: 1-2 Het beeld van het cleynen wilt vogelken
dat het venster van het meisje binnenvliegt, is een variant van het dauwmotief waarmee de dageliederen nr. 33 en nr. 35 openen. Waarschijnlijk
moet het vogeltje hier worden opgevat als een beeld van de minnaar, die
zichzelf ziet als een vogel die na een nachtelijke tocht eindelijk bij zijn bestemming (het nest) komt. – 1: 2 Tot ... in: « binnen »; FvD voegt na 1: 2
twee verzen toe: het clopter also liselijc / met sinen snavelkin: . – 1: 3 mijn
alder liefste: FvD vervangt deze woorden door ende doet mi open, en laat
1: 4 vervallen. – 1: 6 « om jouwentwil ».
2:1-6 Het meisje geeft hem rendez-vous voor de komende nacht. – 2: 3 ter
halver middernacht: Of met deze uitdrukking (zie ook nr. 28, 8: 3) een
precies tijdstip werd aangeduid, hebben wij niet kunnen vaststellen. Hier
lijkt een vertaling met « vanavond laat » beter te passen dan « in het hoist
van de nacht ». – 2: 5 FvD voegt hierna een vers toe: ic wil u vriendlic
sluiten. – 2:6 snee Witten arme: traditioneel attribuut van een schone
vrouw. FvD emendeert al in den armen mijn.
3:1-6 De wachter verwijt het meisje dat zij de lantsknecht wander strate
heeft binnengelaten (een handige chantagepoging). – 3 :1 dat: Vermoedelijk is hiermee het gesprek bedoeld dat het meisje met haar minnaar heeft
gevoerd (str.1-2) . Op grond van in ghelaten in 3: 5 kan men echter ook
menen dat de wachter hier reageert op het nachtelijk samenzijn van de
gelieven waarvoor in str.1-2 de afspraak is gemaakt. Dan zou het in de
volgende strofen om een tweede liefdesnacht gaan. – 3: 2 hi lach (druk
lach) : « leunde » (over de borstwering van de muur) ; verhoorde: « hoorde >>, « luisterde ... of ». – 3: 3 ic waen ghi waert: « ik dacht dat gij ...
was >>. huebsce: De betekenis van dit woord, dat vaak met « hoofs »,
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« voornaam » kan worden weergegeven, neigt hier tot « fatsoenlijk ». – 3:4
maechdelijn: druk machdelijn. – 3:5 Ende ghi hebt (druk Endi si had;
ook bij FvD en He deze emendatie) : « en nu hebt ge >>. – 3, 6 De 16eeeuwse lantsknechten waren jonge mannen die door Europa zwierven en
als huurlingen dienst namen in de legers. Het woord kan ook « jongen >>,
« jonkman » betekenen. Hier lijkt een vertaling als « die soldaat die langs
's Heren wegen vagebondeert » het best te passen.
4: 1-5 Het meisje poogt de wachter om te kopen. – 4: 2 dat: nl. ons samenzijn; verholen: « geheim », « zonder dat iemand er van hoort >>. – 4: 3 So:
« dan ». – 4: 4 gouden: « goud »; vingherlijn: << ring >>. – 4: 5 daer toe:
« bovendien »; cranselijn: « hoofdband >>, waarschijnlijk van edel metaal.
FvD emendeert dit vers: ende een cranselijn van silver. – 4: 6-7 Zij verzucht
dat het nog zo lang duurt voor zij haar minnaar kan ontvangen.
5:1-7 Ook de lantsknecht verlangt naar de nacht. Hij beroemt zich op zijn
succes bij het meisje. – 5: 2 Het wert: « of het wordt ». – 5: 3 so huebscen
maechdelijn: « zo'n voornaam, edel meisje ». – 5: 4 « een liefdesnacht beloofd ». – 5: 7 « een van droefheid bevrijd gemoed >>. – 5: 8-9 In de context
zijn deze verzen niet ondenkbaar; men kan er met enige fantasie in lezen
dat de lantsknecht zich voorneemt de wachttijd in de kroeg te korten. Hij
wil drinken op het soldatenleven en zijn wapenbroeders: « ter wille van
alle lantsknechten (zoals ik) ga ik mijn geld en mijn bezit verbrassen ». In
de melodic is echter voor 5:8-9 geen plaats; FvD en He hebben deze
verzen dan ook weggelaten in hun edities.
6: 1-5 Het meisje herhaalt haar toezegging, maar bezweert haar minnaar
hun verhouding geheim te houden. FvD laat deze strofe, in sterk gewijzigde vorm, door de lantsknecht uitspreken. – 6:1 Mer: Dit woord heeft hier
weinig betekenis, het vult de opmaat. – 6: 5 ende hebben: druk daer op
(deze emendatie ook bij FvD en He). Het is mogelijk ende hebben te verbinden met willet in 6: 3; huebscen kan dan beter worden vertaald met
« hoofs >> (de hoof se gedragsregels legden de minnaar zwijgplicht op omtrent
zijn liefde). – 6: 6-7 Deze verzen kunnen onmogelijk door het meisje worden uitgesproken. Men zou er een antwoord van de lantsknecht in kunnen
zien. Wij geven er echter de voorkeur aan, bier de zanger aan het woord
te laten komen met een « refrein >>, dat terugkeert in 7: 8-9.
7:1-9 Epiloog van de zanger, die zich 66k als een lantsknecht aandient (en
die ook een liefje heeft). – 7: 3 vrome: << dappere ». – 7: 6 sceynde: « verderve >>; niders: << van de jaloerse roddelaars» (zie hiervO6r, Dl. II, p.XVIII).
– 7: 8-9 Deze verzen passen niet in de melodic; cf. 5: 8-9.

38 Het reghende seer ende ick worde nat
AL LXXIX
Lit.: Kalff, p. 391; FvD I, p. 787.
Ruiterlied. Een ruyter klopt 's nachts aan het raam van zijn liefje. Hij brengt
een deel van de nacht bij haar door, maar wil dan ongemerkt vertrekken. Zij
barst in snikken uit; hij belooft haar een brief te schrijven en haar tot zijn
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vrouw te maken. Maar als zij hem bekent dat zij zwanger is en niet weet wie
de vader van haar kind is, lijkt hij die trouwbelofte vergeten, ook als zij
zweert dat het kind van hem moet zijn. – De interpretatie van dit lied is
moeilijk; wij geven onze verklaring van str. 6-8 graag voor een betere.
1:1-4 Klacht van de ruyter (zie voor dit begrip hiervO6r, Dl. II, p. XXIV ),
na de liefdesnacht. – 1: 2 boel: << lief >>; te nacht: << vannacht >>. – 1: 3 De
melodie vereist dat de beginwoorden van het derde vers tweemaal worden
gezongen. Hetzelfde is het geval in 2: 3 en in 3: 3; in de overige strofen is
de herhaling (op enigszins andere wijze) in de tekst aangegeven. – 1: 4
Rijc: << machtige >>; ick bi die: druk ick die.
2: 1-4 De ruyter klopt aan het raam van zijn Belief de en vraagt binnengelaten
te worden. – 2:1 voor: << aan >>, « tegen >>. – 2: 3 ghestanden: << gestaan ».
Om de tekst onder de melodie te laten passen kan men zingen Ic hebbe
hier, is heb hier so lange ghestanden. – 2: 4 Mi dunct: << ik geloof >>; vervrosen: << bevroren ».
3:1-4 Het meisje ontvangt de ruyter in haar bed. – 3:1 In de Middeleeuwen
sliep men naakt; het meisje trekt een hemd aan om de ruyter binnen te
laten. – 3: 2 fijn: << schoon ». – 3: 3 Men zinge: In haren arm, in haren
blancken armen. – 3: 4 Hiet ... zijn: q heette >>.
4: 1-4 Midden in de nacht wordt zij wakker van het gekraak van de beddeplank; zij begrijpt dat de ruyter haar stiekem wil verlaten. – 4:1 ontrent:
« omstreeks ». – 4: 4 haer docht: q zij meende ».
5:1-4 Hij belooft haar een brief te schrijven en zelfs met haar te trouwen.
5: 3-4 En trouwen dy Tot eenen wijve: q en je tot mijn vrouw maken door
een huwelijk ». – 5: 4 certeyn: q beslist ».
6:1-4 Het meisje is niet overtuigd door zijn beloften. Zij bekent dat zij
zwanger is en niet weet wie de vader van haar kind is. – 6:1 ghelooft:
« belooft »; ghi hout mi cleyn: q je behandelt me als minderwaardig ».
6: 2 Zij verwijt hem dat hij zijn belofte niet garandeert met een liefdespand: « je biedt me helemaal niets aan >>. – 6: 3 draghe: q draag », « verwacht ».
7: 1-4 Hij reageert onverschillig. – 7: 3 « of geef het aan mij >>. Van een
huwelijk is geen sprake meer. Het is duidelijk dat de ruyter in geen velden
of wegen te bekennen zal zijn als het kind ter wereld komt. En wat zou
een zwervende huursoldaat met een pasgeboren kind moeten doen? Hij
kon het ten hoogste te vondeling leggen of het verkopen aan een bedelares
die het « als lokvink voor aalmoezen » (zie Enklaar, Varende luyden, Assen
1956 2 , p.106) zou gebruiken. – 7:4 gheselle: q metgezel » (maar waarom
zou die zich met het kind willen belasten?). dat kint dat moet ghehouden
zijn: q voor dat kind moet gezorgd worden » (een vrijblijvende uitspraak).
Men kan ook aan een andere opvatting denken. Een houdkind is een
« voedsterling », een « pleegkind >>. Bedoelt hij jets als : « (voordat ik het
aanvaard) moet het als pleegkind opgevoed zijn >> ?
8: 1-4 Het meisje zweert dat geen andere man (vaker?) bij haar geslapen
heeft. Op het eerste gezicht lijkt zij te zweren dat zij nooit met iemand
anders dan de ruyter gemeenschap heeft gehad. Maar waarom heeft zij
dan in 6: 4 gezegd dat zij niet weet wie de vader van haar kind is? Anderzijds is het niet aannemelijk dat zij hier een meineed zou durven zweren.
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Dit brengt ons tot het vermoeden dat haar eed dubbelzinnig is. Niet meer
in 8: 3 kan ook betekenen « niet vaker ». Niemand heeft vaker bij haar
geslapen dan hij; dus moet hij wel de vader zijn. – 8:4 Dit vers tekent
het meisje: ze weet dat hij haar ontrouw is, en toch houdt ze van hem.
9:1-4 Epiloog van de zanger. – 9:1 eerstwerf sanck: << voor de eerste maal
zong >>. – 9: 2 een ruyter al vander banck: << een stamgast in de kroeg >>
(met de banck, ook der vreuchden banck, wordt de kroeg aangeduid).

39 Het ghinghen drie gespeelkens goet
AL LXXX
Lit.: Kalff, p. 442; FvD II, p.1057; He, p. 63 (tekst), p.197 (aant.).
Gespeelkenslied. Drie vriendinnen lopen 's winters barrevoets door het bos.
Een van hen huilt, de tweede is vrolijk gestemd, de derde vraagt zich of waartoe heimelijke liefdesrelaties leiden. Het droevige meisje vertelt dat haar lief
is doodgeslagen door drie soldaten. Kies dan een ander, raadt haar vrolijke
vriendin. Maar dat kan ze niet. Ze wil naar de plek waar haar dode geliefde
ligt. – Met de nrs. 72 en 76 behoort dit lied tot de « gespeelkensliederen »,
waarin een gesprek tussen twee of drie vriendinnen wordt weergegeven die
elkaar hartsgeheimen toevertrouwen. Waarom de drie vriendinnen in dit lied
barrevoets gaan wandelen is ons niet duidelijk.
gespeelkens: << vriendinnetjes >>. – 1: 2 Spaceeren: << wandelen >>. – 1: 3
bervoet: << barrevoets ». Waarschijnlijk typeert dit detail het soort meisjes

1:1

waarom het hier gaat. Misschien mag men er een teken van armoede in
zien; in dat geval heeft de dichter de drie vriendinnen als havelose meyskens willen tekenen, of als berooide meisjes van plezier. Maar het is heel
goed mogelijk dat de juiste betekenisnuance ons ontgaat.
2: 2 hadde huebschen moet: << was opgewekt gestemd ». – 2: 3 Het derde meisje
is nog onervaren in de liefde. – 2: 4 « wat de gevolgen zijn van een geheime
liefdesrelatie », misschien « wat geheime liefde betekent ». Een liefdesrelatie behoorde geheim te blijven, vooral als zij niet tot een huwelijk kon
leiden.
3:1-4 Het huilende meisje antwoordt: moet je dat mij vragen? – 3:3 drie
ruytersche knechten: « drie struikrovers ». Misschien mag men ook aan
« soldaten » denken; in de 16e-eeuwse huurlingenlegers nam veel maatschappelijk uitschot dienst.
4: 1-4 Waarschijnlijk spreekt hier het tweede meisje, dat alles van de vrolijke
kant bekijkt. – 4: 3 boel: « lief », « minnaar >>; suit ghi: <<moet je (dan
maar) », of « zul je (wel) ».
5:1-4 Het droevige meisje wil niets van een ander lief weten. Nooit zullen
haar ouders haar terugzien. – 5: 2 so wee: << zoveel pijn ». – 5: 4 Wij kunnen slechts gissen wat zij van plan is. Wil zij zelfmoord plegen, in een
klooster gaan, of besluit zij tot een zwerversleven?
6: 3 Zij wil naar de linde waar haar dode geliefde ligt. – 6: 3 ter linden
groene: De linde was bij uitstek de boom waaronder gelieven elkaar plachten te ontmoeten, en ook de plaats waar tweegevechten werden gestreden.
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Misschien hebben wij bier te doen met een reminiscentie aan de beroemde
ballade Het daghet inden oosten (cf. nr. 34, str. 4-5), waar het meisje het
lijk van haar minnaar ook onder de groene linde aantreft. – 6: 4 leyt: digt
(dood) ».
7:1-4 Epiloog van de zanger. – 7: 2 ruyter: Zie hierv6Or, Dl. II, p. XXIV.
7: 3 << hij was platzak ». – 7: 4 Dit vers kan zijn bedoeld als een wenk aan
de toehoorders: de zanger had dorst gekregen.

40 Ick wil te lande rij den
AL LXXXI II
Lit.: Kalff, p. 77; FvD I, p. 37; Koepp, p. 72; He, p. 65 (tekst), p.197 (aant.);
Meier I, p.1.
Ballade. Na drieendertig jaar keert de oude veldheer Hillebrant terug naar
Barnen, waar hij zijn vrouw Goedele heeft achtergelaten. Men waarschuwt
hem dat de grens wordt bewaakt door de jonge Hillebrant, zijn zoon. Als hij
die groene gaerde (het gebied rond zijn kasteel) binnenrijdt, komt hij tegenover zijn zoon te staan. De jonge man beledigt hem, zodat een gevecht onvermijdelijk is. De oude Hillebrant weet de overwinning te behalen en spaart het
leven van zijn zoon als deze zich bekend maakt. Om de jonge Hillebrant voor
schande te vrijwaren, laat hij zich als gevangene door hem meevoeren naar
het kasteel. Daar aangekomen leidt de zoon de grijsaard naar de ereplaats aan
tafel, naast vrou Goedele. Haar verbazing maakt plaats voor vreugde als de
vreemde gast haar echtgenoot blijkt te zijn. – In deze Middelnederlandse
versie van het << jongere Hildebrandslied >> klinkt een verre echo na van gebeurtenissen die zich in de vijfde en zesde eeuw hebben afgespeeld in NoordItalie. De herinnering aan de Oostgotische vorst Theoderik de Grote (Diederik
van Bern) leefde eeuwenlang voort in sagen en epische liederen waarin de
historische feiten geleidelijk aan steeds meer vervormd, geheroiseerd, werden
weergegeven. Uit de achtste eeuw dateert een Oudhoogduits lied waarin
Hildebrand, een veldheer van Theoderik, de centrale figuur is. Waarschijnlijk
had dit lied (het slot ervan is niet bewaard) een tragische afloop: de vader is
aan zijn eer verplicht een gevecht met zijn zoon aan te gaan en hem te doden.
In jongere versies, met name in de Oudnoorse Thidrekssaga uit de dertiende
eeuw, heeft dit tragische slot plaatsgemaakt voor een verzoening tussen vader
en zoon. Een nog jongere bewerking, in balladevorm, wordt vertegenwoordigd
door Hoog- en Nederduitse, Deense en Nederlandse versies. De tekst in het
AL, die een aantal archaische trekken heeft bewaard, berust misschien op
een Nederduits origineel. – Een adequate commentaar bij deze ballade zou
vele bladzijden vergen; wij hebben ons bij de toelichting tot de voornaamste
aspecten moeten beperken.
1:1-8 Hillebrant wil na een Lange afwezigheid naar Barnen terugkeren. – 1:1
te lande rijden (druk rijde): « naar mijn land terugkeren >>. In het oude
Hildebrandslied wordt verhaald dat Diederik van Bern ( = Verona) met
zijn veldheer Hildebrand door Odoaker uit hun land zijn verdreven, waarna
zij hun toevlucht hadden gezocht aan het hof van de Hunnenkoning Atilla. –
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1: 2 meester: « veldheer », « held >>. Misschien schuilt hierin een herinnering
aan de overlevering dat Hildebrand de leermeester van Diederik van Bern
was geweest. –1: 3-4 Te interpreteren als een verzoek of een bevel: « (laat
er iemand komen) die ... ». – 1: 4 Barnen: Verona, de stad van Theoderik
de Grote (Diederik van Bern). – 1: 5 « ik heb niets van hen (mijn familie)
vernomen >>. – 1: 8 Vrou Goedele: Hillebrants echtgenote, die in de Duitse
versies meestal Ute heet.
2: 1-8 Hertog Abeloen waarschuwt hem voor de jonge Hillebrant. – 2:2
Abeloen: Misschien bewaart deze naam een reminiscentie aan de Amelungen, het geslacht waartoe Theoderik de Grote behoorde. – 2:3 op der
mercken: « aan de grens », « in het grensgebied » (van het land van Barnen).
– 2:4 Apokoinou-constructie: Den jonghen helt fungeert als lijdend voorwerp bij Ghi reinter en als onderwerp bij is coen. Te vertalen met « en die
is dapper >>. – 2 : 7 onder twaelfven: « met zijn twaalven >>. – 2: 8 aengherandt: « aangevallen ».
3:1-8 De oude Hillebrant is niet van zins een gevecht uit de weg te gaan. –
3:1 mi aenranden: druk mi int aenranden. – 3: 2 evelen moet: « boosaardige
bedoeling >>. – 3: 4 « zodat het (schild) hem nooit meer van nut zal zijn ». –
3 : 6 « met een houw van mijn zwaard ». – 3: 7 Dat hijt: « (zo)dat hij
daarover »; zijn vrou moeder: « Mevrouw zijn Moeder >>. – 3: 8 Een jaer
reel: « wel een jaar lang >>; mach: « zal ».
4: 1-8 Diederik van Bern verzoekt hem het niet op een gevecht met zijn zoon
te laten aankomen. – 4: 2 joncheer Diederick: Vermoedelijk stond het
woord joncheer oorspronkelijk in plaats van den jongen in 4: 3, en luidde
4: 2 sprac coninc Diederick. – 4: 4 Met goeder herten: « van ganser harte ».
– 4: 6 « om mijnentwil » – 4: 7 Ende dat: Waarschijnlijk op te vatten als
« en zeg hem dat ... >>; rijden: « dOOrrijden », « het land ... binnenrijden ».
– 4: 8 « met evenveel genegenheid als hij mij verschuldigd is ».
5:1-8 Aan de grens van Barnen komt de oude Hillebrant tegenover den
jonghen te staan. Men zou kunnen veronderstellen dat hij niet begrijpt (of
niet zeker weet) dat de jonge man zijn zoon is. De tekst krijgt echter meer
relief als men aanneemt dat Hillebrant wel degelijk begrijpt wie hij voor
zich heel t. Doordat de jongen hem beledigt, is zijn eer in het geding; hij
kan niet anders dan het gevecht aangaan. – 5:1 Vermoedelijk wil de dichter suggereren dat Hillebrant zonder te antwoorden wegrijdt. – 5: 2 hi: nl.
de oude Hillebrant; die groene gaerde: « de groene tuin >> (?). Onder deze
aanduiding van het gebied rondom Hillebrants kasteel verschuilt zich de
naam die dit kasteel in de oude overlevering draagt: Garte of Rosengarten.
op ran: « binnenreed ». – 5: 3 in des mercken pleyne: « op de grensvlakte ».
– 5: 7 grijse: « grijsaard >>.
6: 1-8 De jonge man spreekt de oude op laatdunkende (geveinsd-meewarige)
toon aan. In het oude Hildebrandslied weigert hij, te geloven dat een terugkerende balling zulk een kostbare wapenrusting zou dragen. – 6:1 voert:
« draagt >>; louter: «blinkend >>. Hij houdt de oude man voor een fraai
uitgedoste (maar aftandse) veteraan. – 6: 3-4 mijn jonge herte: «mijn
persoon >>, « mij ». Hij beweert dat het schitterende harnas hem verblindt.
– 6: 5 sout ... blijven: « zou beter ... kunnen blijven >>; tsoheime: « thuis ».
– 6: 6 houden u ghemack: « van (uw) rust genieten ». – 6: 7 « met vrolijk
stemgeluid ». – 6: 8 loech: « lachte >>. Het is mogelijk dat Hillebrant hier
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probeert een gevecht te vermijden door de krenkende woorden van zijn
zoon als onschuldige scherts op te vatten.
7:1-8 De grijsaard geeft de jonge man te verstaan dat hij een ervaren krijgsman is. – 7 : 4 « daarover heeft men mij ingelicht », « daar weet ik van
mee te praten ». – 7: 6 Een plechtige eedsformule: « dat verzeker ik u op
mijn sterven ( op mijn heengaan) >>. – 7: 7 Het is ook mogelijk, de komma
na wel te plaatsen.
8:1-8 De jonge man antwoordt met bedreigingen. – 8:1 Een ruk aan de baard
van een tegenstander is een zeer ernstige belediging. – 8: 2 Ende daer toe:
« en bovendien (u in uw gezicht) ». – 8: 6 gevende zijn: << geven >>. De constructie drukt vermoedelijk een futuraal aspect uit. – 8: 8 Behoet God (God
ontbreekt in de druk) : « zo God ... behoedt ».
9: 1-8 De grijsaard laat zich niet imponeren; het gevecht begint. – 9: 2
« daarrnee heb ik in mijn levensonderhoud voorzien >>. – 9: 3 noyet mijn
dage: << nooit van mijn leven ». – 9: 4 Van ... verveert: << bevreesd voor ».
– 9: 5 lieten: << staakten >>. – 9: 8 verstaen: << vernemen ».
10:1-8 De jonge Hillebrant valt aan; de oude reageert honend. – 10:3 Mer
dat: << dat >>. – 10: 4 Nie: << nooit >>; vervaert: << bang ». – 10: 5 spranc te
rugge: << deinsde achteruit ». – 10: 6 vademen: Een vadem is de lengte die
een mens met uitgestrekte armen kan omvatten. wit: << ver >>. – 10: 7-8 In
het oude Hildebrandslied reageert de grijsaard met dezelfde woorden op
een geniepige aanval van de jonge man. Het sarren van de tegenstander
was een belangrijk onderdeel van de gevechtstactiek; het geringschattende
commentaar van de oude Hillebrant is hier niet alleen een staaltje van
bravoure, maar ook een doeltreffende schimpscheut: de jonge man was
immers inderdaad vaderloos opgegroeid, en hij moet dit als een schande
hebben ervaren.
11:1-8 De jonge Hillebrant weerlegt de beschimping. – 11: 3 heeren: << edellieden >>. – 11: 7 Wes: « wat ». – 11: 8 « dat ben ik nog aan het leren ».
De overmoed van de jongen maakt hier plaats voor een zekere bescheidenheid.
12:1-8 De oude Hillebrant weet zijn zoon te overwinnen. – 12:1 Het quam so:
« nu ging het zó ». – 12 : 2-5 Hij brengt zijn schild omlaag en duikt onder
de arm van de tegenstander door naar diens middel. Het is de vraag of
deze tactiek wel geheel conform de regels van het zwaardgevecht was.
Misschien is het Hillebrants bedoeling bloedvergieten te voorkomen. – 12: 5
smaelste: << het smalst >>. – 12: 7 te rugghe: << ruggelings ».
13 : 1-8 Hij geeft de overwonnene gelegenheid te biechten. – 13: 1-2 Dit spreekwoord komt naar betekenis ongeveer overeen met ons « Wie met pek omgaat worth ermee besmet >>. – 13: 2 heeft (druk heef) gaerne: « loopt
gemakkelijk ... op ». – 13 : 4 teghen dinen wederspoet: << tot je nadeel »
(men zou tot dinen wederspoet verwachten; de uitdrukking komt echter
vaker in deze vorm voor). – 13 : 7 dats bistu: << zodat, als je ... bent >>.
vanden wolven: De oorspronkelijke lezing is in de ongeveer contemporaine
Duitse versies van deze ballade beter bewaard (zie Meier I, p. 2 en p. 6).
Men vindt daar op de corresponderende plaats der wilffinger einer (ein
junger Wolffinger). Hillebrant en zijn zoon behoorden tot het geslacht der
Wolfingen. Wij veronderstellen dat Hillebrant bereid is het leven van zijn
zoon te sparen als deze een echte Wolfing is, dat wil zeggen : als hij zich
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als een Wolfing beschouwt en daarmee hem, de oude Hillebrant, als zijn
vader erkent. Het is niet duidelijk of de Nederlandse bewerker zijn Duitse
voorbeeld heeft begrepen. – 13: 8 « dan zult ge gered worden >> of « dan
zal uw leven gespaard blijven ».
14: 1-8 De jonge Hillebrant maakt zich bekend. – 14: 1-2 Als de vader met
wolven in 13 : 7 op de Wolfingen zinspeelt, begrijpt zijn zoon niet wat hij
bedoelt. – 14: 3 deghen: << held », « krijgsman ». – 14: 4 uut Griecken stout:
« uit dappere Grieken >> ( Griecken kan echter ook « Griekenland >> betekenen) . Theoderik de Grote en zijn mannen waren nominaal in dienst van
de Griekse keizer, zij waren burgers van het Griekse rijk.
15:1-8 De oude Hillebrant begroet hem als zijn zoon. – 15 : 5 « hij sloeg zijn
vizier op ». Waarschijnlijk had hij al eerder, vlak na de overwinning, de
helm van zijn zoon losgegespt.
16: 1-8 De jonge man toont berouw; de oude wil bier niet van horen. – 16: 6
der wonden: « met die wonden >>. – 16: 7 scheyden: « vertrekken >>. – 16: 8
sterc: « moge ... sterken >>; vaert: « tocht ».
17:1-8 Om zijn zoon de schande te besparen als overwonnene terug te keren,
laat de oude Hillebrant zich als een gevangene door hem meevoeren. –
17: 6 een die quaetste man: « een van de slechtste mensen >>. – 17 : 8 « uit
een moeder geboren werd ».
18: 1-8 Zij trekken naar het kasteel. – 18:1 viel: « gebeurde >>. – 18: 2 « omstreeks het avonduur >>. – 18: 4 Cf. de aant. bij 5: 2. – 18: 6 cranselijn
(druk craselijn) : « krans >> (vermoedelijk als overwinningsteken). – 18: 8
neven zijnder siden: « naast hem >>.
19: 1-8 De jonge Hillebrant geeft de gevangene de ereplaats aan tafel. – 19: 2
« zonder kwade trouw ». – 19: 4 Boven hoer: « op een hogere (voornamere)
plaats dan de hare >> (vermoedelijk aan haar rechterhand). – 19: 6 « het
komt mij zeer vreemd voor », « ik begrijp niet ».
20: 1-8 Hij onthult de naam van de gevangene. – 20: 3 « ginds op het groene
veld ». – 20 : 4 verslaghen: « gedood ».
21:1-8 Goedele begroet haar echtgenoot. – 21: 5 scheyden: nl. van het kasteel
aan de grens naar Verona. – 21: 8 << daar kent men ons heel goed >>.

41 Ick quam tot eenen dansse
AL LXXXV
Lit.: FvD II, p. 944; He, p. 69 (tekst), p.198 (aant.).
Vrouwenklacht. De « ick » van dit lied ontmoet een jonge vrouw die hem
deelgenoot maakt van haar verdriet. Men heeft haar met een oude man laten
trouwen, die zowel in bed als aan tafel haar weerzin opwekt. In de laatste
strofe horen wij haar op een later tijdstip. Haar eerste echtgenoot is gestorven;
zijn jonge opvolger slaat haar, zodat ze terugverlangt naar de oude man... –
Een Duitse versie van dit lied, afgedrukt bij FvD II (p. 945-947), is minder
kernachtig en mist de verrassende draai aan het slot (de nieuwe echtgenoot
is daar wel naar haar zin).
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1:1-7 De zanger vertelt dat hij bij het dansen een droevig meisje heeft ontmoet. – 1: 3-4 « daar zag ik iemand (een vrouw) die zeer bedroefd was ».
– 1: 5-6 boot ... Min groete: « groette haar >>; si loondes mi: c zij beloonde
mij daarvoor >> (nl. door een gesprek met hem aan te knopen).
2:1-7 Zij vertelt hem dat men haar na de dood van haar moeder heeft uitgehuwelijkt aan een oude man. – 2 :1 moerken: c moedertje >>. – 2: 2 « die
mij (altijd) goede raad gaf >>. – 2: 3 Een ander: c een andere (verzorger) »
i.p.v. haar moeder; verworven: «gekregen», « verkregen >>. – 2 : 4 des:
c daarom ». – 2: 5 Si: Te vertalen met « ze >>; bedoeld zijn waarschijnlijk
de familieleden die het huwelijk met de oude paai tot stand hebben gebracht. – 2: 6 c om der wille van het (lieve) goedje », « om onder de pannen te zijn ».
3: 1-7 Zij beschrijft hoe hij 's avonds bij haar bed verschijnt. – 3 :1 So: « nu
eens >> (correspondeert met 4:1 Dan). – 3: 3 schoen: c schoenen >>. – 3: 5
masselen: c vlekken >>; beyn: « benen >>. – 3: 6 verwermen: c opwarmen >>
(ook in sexuele zin).
4: 1-7 Ook zijn vraatzucht wekt haar weerzin op. – 4:1 Dan: c dan weer >>. –
4: 2 van als: c van alles ». – 4: 4 dan hijs behoeft: « (veel meer) dan hij
opkan ».
5: 1-7 Zij klaagt dat zij gedwongen is, haar leven zo te verspillen. – 5:1 Dit:
druk: Die. – 5:1-2 ghespele (ghespeelken): « vriend >>. – 5: 4 verslieten:
« slijten », « verspillen >>. – 5: 6 c toch moet ik met hem naar bed >> (tussenzin). – 5 : 7 « die sexueel plezier noch liefdesgeluk kan opwekken ».
6: 1-7 Ook in deze strofe is de vrouw aan het woord, maar op een later tijdstip dan in str. 2-5. We horen haar hier na de dood van de oude man, als
ze met een ander getrouwd is (met de ick uit str.1 ? Het is niet onmogelijk!). Een dergelijke verspringing van de tijd, zonder dat dit in de tekst
wordt aangeduid, komt in de middeleeuwse lyriek dikwijls voor. – 6: 3 De
parallellie met 2: 3 is zeker niet toevallig. – 6 : 4 c hij geeft me zoveel
slaag ». – 6: 5 op: « aan ». – 6: 6 zijns ghelijck: <demand als hij >>. – 6: 7
« nooit zou ik van hem scheiden ».

42 Ic had een alderliefste
AL LXXXVI
Lit.: Kalff, p. 293; FvD I, p. 335; He, p.71; Eos, p.494.
Dagelied. Een jongeman weet door te dringen tot in de kamer waar zijn geliefde slaapt. Zij schenkt hem haar wederliefde. De wachter dreigt hen te verraden, maar wordt omgekocht. – De interpretatie van str. 2 is problematisch.
1:1-8 De minnaar vertelt hoe hij na een nachtelijke tocht bij het huis van
zijn geliefde kwam. – 1:1-2 Waarschijnlijk een contaminatie van Ic had
een alder liefste (« een geliefde >>) en die alder liefste Die is met ogen aensach (<< ooit aanschouwde »). – 1:4 dach: c dageraad » (toch zal hij wel
voor zonsopgang bij zijn geliefde zijn gekomen, blijkens 6: 8). – 1: 6 al
totter tijt : « tot het afgesproken tijdstip » (Forster, Eos, p. 496 vertaalt:
c until the time was ripe »). – 1: 8 trou salich: c lieve >>; wijf: c vrouw ».
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2:1-4 De verteller neemt het verhaal over met een raadselachtige mededeling:
de minnaar klopt aan met een hamer, zo zachtjes dat de planken van haar
kamer losspringen. Forster (Eos, p. 478) interpreteert dit als een burlesk
detail; hij vermoedt dat met hamere de deurklopper bedoeld is. Misschien
heeft de dichter in deze verzen de onstuimigheid van de minnaar op komische wijze willen tekenen : in plaats van lijselijck te kloppen, bonkt hij
dreunend op de deur. – 2: 7 bi mijnder trouwen: « op mijn woord van eer ».
3:1-8 Het meisje ontvangt haar minnaar. – 3:1 Men sliep in de Middeleeuwen (en nog lang daarna) in het algemeen naakt. – 3: 2 « naar de deur
ging zij » (dat is steunpronomen als een bepaling voorafgaat). – 3: 5-8
Kalff laat deze verzen door de minnaar spreken; wellecom in 3: 5 is dan
vreemd. Anderzijds lijkt mijns herten bruyt in 3: 6 eveneens vreemd als het
meisje dit zou zeggen, (cf. Forster in Eos, p. 495, noot 12). Wij hebben
gekozen voor een noodoplossing: in 3:5 laten wij het meisje, in 3:6-8 de
minnaar aan het woord. – 3: 7 genoechte hanteren: «plezier maken »,
« het spel van de lief de spelen ».
4: 1-8 De wachter heeft alles gehoord; hij chanteert de gelieven. – 4:1 verhoorde: « had gehoord >>. – 4: 2 Op hoogher tinnen: « hoog op de muur ».
FvD voegt toe: hi lach. – 4: 3 frisch: « flink >>; jongelinc: druk ion iongelinc. – 4: 4 FvD voegt toe: te nacht. – 4: 6 De wachter noemt zijn prijs:
een paar laarzen of beenkappen (misschien kousen) en een paar schoenen.
– 4: 7 van hem clappen: « over hen rondvertellen », « hen verraden ».
5:1-4 Waarschijnlijk horen wij bier de minnaar (zie echter de aant. bij
6:1-4). – 5:4 vingherlijn: « ring >> (een gebruikelijk geschenk of betaalmiddel in volksliederen). – 5: 5-6 Het opbinden van het haar moet hier
vermoedelijk worden geInterpreteerd als een lokkend voorspel tot wat volgen gaat (cf. nr. 4, 2: 4). In andere liederen is opgebonden haar een teken
dat een meisje vrouw geworden is of, negatief geformuleerd, haar maagdelijkheid heeft verloren. – 5: 8 eere: « staat van maagdelijkheid >>.
6: 1-4 Is het waarschijnlijk dat de minnaar een bode naar de wachter zendt?
Of had hij een handlanger? Er is veel voor te zeggen Hi in 6:1 en hi in
6: 3 te emenderen in Si, resp. si; de bode is dan een lid van het huispersoneel, vertrouweling van het meisje. Aanvaardt men deze emendatie, dan is
in 5:1-4 het meisje aan het woord. – 6: 5 hief op: « hief aan >>. – 6: 6 FvD
emendeert: ende soetelick si sanck. – 6: 7 Rijc: « machtige ». – 6: 8 Het
valt op dat er niet over een afscheid wordt gesproken.
7:1-8 Epiloog van de zanger. – 7: 2 ruyter: zie hiervO6r, DUI, p. XXIV;
Forster vertaalt « a smart trooper ». – 7: 4 al inden wijn: « in de kroeg ».
– 7: 6 « ter ere van zijn geliefde ». – 7: 7 sceyn: « verderve >>; dees: « deze »;
nijders: « de jaloerse kwaadsprekers >> (zie hierv6Or, Dl. II, p.XVIII).
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43 In mijnen sin hadde ick vercoren
AL LXXXVIII
FvD I, p. 456.
Liefdesklacht. De minnaar hunkert naar troost. Als zijn geliefde eens zou beseffen wat hij om harentwil moet lijden!
1:1 sin: « gedachten », « hart »; vercoren: « uitverkoren ». – I : 2 De melodie
vereist een tweelettergrepig woord voor maechdeken; wij hebben in de
tekst onder de muziek suyver toegevoegd. – I: 4 Ter werelt wijt: « in de
hele wereld >>; na mijn behaghen: «die mij (meer) aanstaat ». – 1: 5
waghen: « op het spel zetten ». – I: 6 << zowel mijn leven als mijn bezittingen >>. – 1: 7 troost: « genezing, leniging van liefdesverdriet >> (trueren);
aen haer bejaghen: « van haar verkrijgen ». – 1: 8 So waer ick vro: « dan
zou ik verheugd zijn >>; daer: « terwiji ».
2: 1 Haer minne: « mijn liefde voor haar >>; quelen: « lijden ». – 2: 2 ducht:
« vrees »; dat besterven sal (terwille van het rijm en de melodie kan men
emenderen in dat sal besterven) : « daaraan zal sterven >>. – 2: 3 niet vervelen: «niet onaangenaam zijn >>, « een groot genoegen doen >>. – 2: 4
Mocht ic: « als ik ... zou kunnen >> (cf. 1: 7). – 2: 5 Die nijders tonghen:
« de jaloerse kwaadsprekers met hun geroddel >> (zie hiervO6r, DUI,
p.XVIII). bederven: « in het verderf storten ». – 2: 6 « daar ben ik nu achter
gekomen ». – 2: 7 erven: « opnemen », « een plaatsje geven ».
3: 1 « ik durf haar mijn liefde niet openbaren ». – 3: 2 Aldus: « daarom >>;
quale: « liefdesverdriet », « melancholie >>. – 3: 3 « noch haar uit mijn naam
(mijn liefde) te doen meedelen » (sluit aan bij 3:1). – 3: 4 niet altemaele:
« volstrekt niets » (« daarom is er voor mij geen enkel uitzicht >> ?). – 3: 5
die principale: « de allerbelangrijkste », << de uitverkorene ». – 3: 6 versuchten: « zuchten » (van liefdesverdriet). – 3: 7 die cuyssche smale: « dat
eerbare, liefelijke meisje >> (traditionele uitdrukking van een schone vrouw).
4: 1 oft si dat wiste: « als ze dat eens zou weten (beseffen) »; die suyver juecht:
« dat ongerepte, reine jonge meisje >>. – 4: 2 Tghequel: « de liefdespijn ». –
4: 3 loonen: « belonen »; bi haerder duecht: « door haar goedheid », « door
haar gunst ». – 4: 4 beteren: « (mij) genezen » (van de liefdesziekte). –
4: 5 Mer lacen: « maar helaas >>; dat staet daer besiden: « daarop is geen
kans », « daarvan is geen sprake ». – 4: 6 so: Gaat vooraf als het onderwerp
op de persoonsvorm volgt; boet: « genezing ». – 4: 7 met haer verblijden:
« met haar gelukkig zijn » (in het bijzijn van de geliefde maakt de liefdesziekte plaats voor vreugde).
5: 1 Dat gepeys van haer (druk huer) : « de gedachten die zij aan mij wijdt ».
Mogelijk is ook: « het voortdurend aan haar denken ». verhooghen: « gelukkig worden ». – 5: 2 « wat zou ik graag opgewekt willen zijn >>. – 5: 3
In spijt van: « ... ten spijt >>; ooghen: « bespieden >>, « in de gaten houden ».
– 5: 4 al: « alien ». – 5: 5 vaten: « beseffen », « (voor mijn smart) begrip
tonen ». – 5: 6 wifilijck bloet: « schone vrouw >>. – 5: 7 te baten: « te hulp >>.

196

44 Ick hebbe ghedraghen wel seven jaer
AL XC
Lit.: Kalff, p. 346; FvD II, p. 956; He, p. 74 (tekst), p.198 (aant.).
Ballade. Een gehuwde dame beklaagt zich over de ontrouw van haar man. Zij
nodigt een joncheer uit, 's avonds in haar slaapkamer te komen. Als hij dat
niet durft, geeft zij hem rendez-vous in de tuin. Tot zijn schrik beantwoordt
zij zijn omhelzing met een hartstochtelijke liefdesverklaring. Wat hem een gewaagd avontuurtje leek, betekent voor haar de definitieve breuk met haar vroegere leven. Vergeefs tracht hij haar te bewegen naar haar man terug te gaan.
1:1-5 De vrouwe klaagt over de ontrouw van haar echtgenoot. – 1:2 Een
pacxken van minnen: « een last van liefde >>. Waarschijnlijk wordt bedoeld
dat zij van haar man hield, terwijl hij haar liefde niet beantwoordde. –
1:4 den wilden vale: nl. haar man. Het beeld is ontleend aan de valkerij,
waarbij een roofvogel wordt afgericht om van zijn vlucht terug te keren op
de hand van zijn bezitter. hebben gevangen: Hoewel er in de melodie
geen plaats is voor het woord hebben, leek ons de emendatie Ic waende
den wilden valc gevangen in de editie van de tekst niet verantwoord. Wil
men toch emenderen, dan kan gevangen worden opgevat als bepaling van
gesteldheid; de vertaling kan dan luiden: « ik dacht dat de wilde valk gevangen was ».
2: 1-5 Zij nodigt een joncheer uit om 's avonds bij haar te komen. – 2:1 daer
loon af: « een beloning daarvoor » (nl. voor zijn bereidheid op haar avances in te gaan). – 2: 2 noch tavent: « vanavond nog >> – 2: 3 « wees hier
zeker van >>, of « maak u hierover geen zorgen >>. – 2: 5 « dat is (tot) zijn
nadeel >>, d.w.z. « het is zijn eigen schuld (als ik hem ontrouw ben) ».
3:1-3 De joncheer wendt angst voor haar honden voor. – 3:1 joncfrouwe:
Deze aanspreektitel wordt ook bij een gehuwde dame gebruikt. fellen:
« valse ». – 3: 2 Oft si mi beten: « als ze me zouden bijten ». – 3: 3 « zou u
dat aangenaam zijn? ». – 3: 5 « wat mij ook gebeurt >>.
4: 1-5 Dan wil zij hem buitenshuis ontmoeten. – 4: 2 Aen gheen groen heyde:

« op dat groene veld daar » (een formule die in balladen zeer dikwijls
wordt gebruikt). een linde: De linde, een boom waaronder het gras tot
aan de stam groeit, was bij uitstek de plaats voor amoureuze ontmoetingen.
– 4: 3 boomgaert: Hier waarschijnlijk: « tuin », « lusthof ». – 4: 4 genoechlijck wesen: << ons amuseren >>, « ons aan genoegens overgeven ». – 4: 5
Stout: « vermetel »; onvervaert: « onbevreesd ».
5: 1-5 Zij ontmoeten elkaar in de boomgaard. – 5:1 gheenen: « die »; dat hi
quam: << kwam hij » (dat wordt ingevoegd als er een bepaling voorafgaat).
– 5: 2 dat hijse nam: « nam hij haar >>. – 5: 3-5 Nu speelt zij opeens de
tragische minnares. Zij veinst berouw te hebben van haar liefde voor de
joncheer. – 5: 3 aymi: « wee mij ». – 5: 4 gecrege: « heb gekregen ». – 5: 5
rouwet: « berouwt », « doet verdriet ».
6: 1-5 Hij meent dat zij niet terug durft en doet haar een leugentje aan de
hand waarmee zij kan verklaren waarom zij « even weg >> is geweest. – 6:1
joncfrouken: Het verkleinwoord drukt hier waarschijnlijk een beschermende intimiteit uit. – 6: 2 een goede vrouwe: « als een goede echtgenote ». –
6: 4-5 dat ghi waert roosen lesen: « dat u rozen was gaan plukken ». roosen
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lesen wordt meestal gebruikt als een verbloemende uitdrukking voor « in
de vrije natuur het spel van de liefde spelen >>, maar kan ook betekenen
« naar buiten gaan om een plas te doen >>. Met Kalff geloven wij dat deze
laatste betekenis hier primair is. Met deze banale verklaring zou zij haar
man zand in de ogen kunnen strooien. – 6: 5 Int soete dal: « naar buiten »
(dubbelzinnig: het soete dal is ook het ideale liefdeslandschap).
7:1-5 Zij wil niet terug naar haar man. – 7:1-2 « roosjes te plukken valt er
daar op allerlei manieren »; met andere woorden: men kan er ook heel
wat anders doen dan wat jij zoeven suggereerde, namelijk: elkaar beminnen. – 7: 3 « wees hier zeker van ». – 7: 4 crijten: « huilen ». – 7: 5 « hij is
mij kwijt >>.

45 Ic weet een vrouken wel bereyt
AL XCI
Lit.: FvD I, p. 459.
Liefdesklacht. De minnaar prijst zijn geliefde. Door toedoen van clappaerts en
doordat zij tot een hogere stand behoort, kan hij haar niet bereiken. Maar hoe
somber de vooruitzichten ook zijn, hij wanhoopt niet. In de slotstrofe vraagt
de dichter, de onvolkomenheden in zijn werk goedgunstig op te vatten.
1:1 weet: « ken »; vrouken: « meisje »; wel bereyt: « fraai gevormd », « bekoorlijk >>. –1: 2 bevaen: « gevangen », « in haar macht >>. – 1: 3 « met haar
oprechte innemendheid >>. – 1: 4 « ik kan mij niet van haar losmaken ». –
1: 5 jonste: « genegenheid »; moet ic dragen: « moet op mij rusten >>. – 1: 6
wesen: « verschijning », ook q karakter >>; wel ghedaen: « lieftallig ». – 1: 7
q ik ben verliefd op haar ».
2: 1 wij « vrouw »; en ... nije: « nooit >>. – 2: 2 « daarom wil ik moed vatten ».
– 2: 3 This recht: « het is juist »; vrienschap bije: « (mijn) liefde verklaar ». – 2 : 4 druck: « liefdesverdriet >> (gevolg van de afwezigheid van
de geliefde). – 2: 5 sinnen: « gevoelens », « gedachten ». – 2: 6 Mi is te
badt dat: « ik ben er beter aan toe als ».
3:1 mondeken: In verband met 3: 2 komt « tandjes » het meest in aanmerking. – 3: 3 comen naer: « in haar nabijheid komen ». – 3: 4 « dat zou
alles wat ik wens zijn ». – 3: 5 Mer lacen: « maar helaas >>; neen ic niet:
« (dat kan) ik niet >>. – 3: 6 die quade clappaerts tonghen: « het boosaardige geklets (de tongen) van de roddelaars ».
4: 1 te hooghe gheboren: « van te hoge stand >>. – 4: 2 dies: « daarover »;
beschreyen: « verdrietig zijn ». – 4: 3 vercoren: « (als mijn geliefde) uitverkoren ». – 4: 4 al in eerbaerheyden: « met volstrekt eerbare bedoelingen ». – 4: 5 si acht mijns cleyn: « zij geeft weinig om mij ». – 4: 6 noch:
« toch >>; al: « geheel ». – 4: 7 druck: druk druyck.
5: 1 begheven: « uit mijn gedachten zetten >>. – 5: 2 « zij heeft een zo vaste
plaats in mijn hart ». – 5: 3 al: « alien ». – 5: 5 verstaen: « begrijpen ». –
5: 6 boel: « minnaar ». – 5: 7 So waer: « dan zou ... zijn »; ghedaen: « voorbij ».
6:1 siet aen mijnen staet: « zie de toestand waarin ik verkeer >>. – 6: 2 door:
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« om der wille van »; alle: misschien te emenderen in aller. – 6: 4 le bids
u: << ik smeek u erom »; op eere: « op mijn eer >>. – 6: 5 dies: « dat >> (namelijk: Dat is u diene ...). – 6: 7 op mi: « van mij ».
7: 1-7 Epiloog. – 7: 1-4 Deze zin laat zich moeilijk interpungeren; 7:2
kan het best als een tussenzin worden opgevat. – 7: 2 quam uut: « ontstond
uit >>, « kwam voort uit »; rechter: « oprechte >>, « zuivere ». – 7: 3 te recht
gheraeckt (druk gheraecht): « op de juiste wijze gemaakt ». – 7: 4 in beste
versinnen: q gunstig opvatten ». – 7: 5 Het was: nl. de dichter; huebschen
knecht: « opgewekte jongeling ».

46 Ick arm schaepken aender heyden
AL XCIII
Lit.: Kalff, p. 330; FvD I, p. 393.
Liefdesklacht. Een in de steek gelaten minnaar klaagt over zijn droevig lot.
Hij waarschuwt anderen voor de verraderlijkheid van de vrouwen. Simson is
ondanks zijn kracht, Salomo ondanks zijn wijsheid door de liefde ten val gebracht.
1:1 arm schaepken: Misschien is het beeld geinspireerd op de gelijkenis van
het afgedwaalde schaap (Lucas 15: 3-7). aender heyden: « op het (heide)veld ». – 1: 3 van mi scheyden: « mij in de steek laten >>. – 1: 5 « waar
kan ik (daarvoor) een toevluchtsoord vinden? », « hoe kan ik mij daarbij
staande houden? ». – 1: 6 Die: « zij die >>; coos: « als mijn geliefde heb uitverkoren »; troosteloos: « zonder troost » (d.w.z. « geneest mijn liefdesverdriet niet »). – 1: 7 rouwe: « liefdesverdriet ».
2:1-2 Cf. nr. 53, 5:1-2. Het rad van Fortuna symboliseert de wisselvalligheid
van het aardse geluk. – 2: 2 ommeslaen: « omslaan >>, « ten goede keren ».
– 2: 3 Dat: « zodat >>; troost ghebueren: « leniging van mijn liefdessmart
ten deel vallen ». – 2 : 4 « zoals het vroeger is gebeurd >>. – 2: 6 den bitter
doot: Liefdesverdriet veroorzaakt melancholic die de dood ten gevolge kan
hebben; besueren: « ondergaan », « sterven ». – 2: 7 wel verstaen: « beseffen », ook « goedgunstig opvatten ».
3:1-7 Een raadgeving aan andere minnaars is een traditioneel element in de
liefdesklachten. – 3:1 jonghers: « beginnelingen >>; int hanteren: « omgaan
( met) » (te verbinden met 3: 3). – 3: 2 ten spele gaen: « het minnespel
gaan bedrijven ». Het is mogelijk ook 3: 2 met 3: 3 te verbinden. – 3: 3
vrou Venus' camenieren: « dienaressen (vertrouwelingen en gunstelingen)
van de liefdesgodin Venus » (bedoeld zijn: « jonge meisjes », « vrijsters »).
– 3: 4 moecht: « zou ... kunnen >>; int Wilde slaen: «van de rechte weg
afdwalen » (« het zou verkeerd met u aflopen >>). – 3: 5 « als ge altijd (in
vrouwen) vertrouwen stelt ». – 3: 6 « bezint eer gij begint » is de traditionele raad die aan minnaars werd gegeven.
4: 1-7 De raadgeving wordt kracht bijgezet door middel van bijbelse parallellen die aantonen dat kracht (fortitudo), noch wijsheid (sapientia) bescherming bieden tegen de verraderlijkheid van de vrouw. – 4:1 Sampson:
Simson is voor middeleeuwers bet beroemde voorbeeld van een held die,
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tengevolge van de trouweloosheid van een vrouw, aan de liefde te gronde
gaat (cf. Richteren 16: 1-21). – 4: 2 verloos: << verloor >>. – 4: 3 der vrouwen
wercken: Ook het meervoud wercken klinkt bijbels. – 4: 4 Salmon: Salomo
gold als een toonbeeld van wijsheid, maar hij was niet bestand tegen de verleidingen van vrouwen (cf. 1 Koningen 11: 1-13). wijs bedacht: << wijs van
geest », << vol wijsheid >>. – 4: 5 den doot: Evenals in 2: 6 moet doot hier
worden opgevat als << het ongeluk waarin de liefde iemand kan storten ». –
4: 7 dolueren: << ellende ».

47 Ick ghinck noch ghister avont
AL XCIV
Lit.: FvD II, p. 996 (str.1-5) ; FvD I, p. 477 (str. 6-8).
Verhalend liefdeslied. Een minnaar vertelt hoe hij aan de deur van zijn geliefde
klopte, maar niet werd binnengelaten: er was een andere man bij haar. Zijn
droevig relaas gaat over in een liefdesklacht (2: 6 – 5: 7), maar neemt dan
een onverwachte wending. In een boomgaard ontmoette hij twee vrouwen, zijn
ontrouwe geliefde en een ander meisje, waarop hij terstond verliefd werd.
Vanaf 7: 3 horen wij hem opnieuw zijn hart uitstorten, in hoop en vreze wegens
zijn nieuwe liefde. – FvD, de enige die aan deze boeiende tekst aandacht heeft
besteed, meende dat in dit lied twee oorspronkelijk op zichzelf staande liederen waren samengevoegd. Wij betwijfelen dit: naar onze mening heeft de
dichter opzettelijk aan str. 5 schijnbaar het karakter van een slotstrofe gegeven,
om met het vervolg van het verhaal een verrassingseffect te bereiken.
1:1-7 De minnaar vertelt. De situatie is ongeveer gelijk aan die in nr. 64.
De conventie liet toe dat een meisje 's nachts haar minnaar bij zich ontving,
op voorwaarde dat dit heimelijk gebeurde en dat hij bij het aanbreken van
de dag vertrok. – 1: 1-2 ghinck ... eenen ganck: begaf mij >>; so heymelijcken: misschien te emenderen in so heymelijck. – 1: 3 dore: << deur ». –
1: 5 lijsselijc: q zachtjes >>; rinck: q (ringvormige) deurklopper >>. – 1: 6-7
Traditionele verzen; cf. nr. 33,1: 6; nr. 37, 1: 3-4; nr. 42, 2: 5-6. – 1: 6 lief:
In de melodie is voor dit woord geen plaats; het kan bij het zingen zonder
bezwaar worden weggelaten.
2: 1-4 Zij weigerde hem binnen te laten. – 2: 2 ja niet: << beslist niet >>. – 2: 3
thuyswaert: naar huis ». – 2: 6 loonen: q betaald zetten >>. – 2: 7 Mach
ick: << als ik ... zal ».
3: 1-7 Liefdesklacht. – 3:1 thoont u cueren: << schenk mij aandacht >>. – 3: 2
si: << ben ». – 3: 3 q kan zij niet de mijne worden >>. – 3: 4 by: q nabij». –
3: 5 << ik had het nooit (van haar) gedacht ». – 3: 7 doorwont: liefdesverdriet werd beschouwd als een ziekte.
4: 1-7 Vervolg van de liefdesklacht. – 4:1 datmen ghemeynlick: << wat men
algemeen >>. – 4: 2 Tussenzin; Dies: << daarom »; bedruct: << droevig >>; tot
inden gront: << tot in het diepst van mijn hart ». – 4: 3 die sulcke: << wie »;
aen ... leyt: q op ... zet ». – 4: 4 Hi vint hem selven: << hij merkt dat hij ...
is », q hij is ». – 4: 5 eenen loosen gront: q een onbetrouwbaar karakter ».
4: 7 Si: nl. de vrouwen; so menich pont: << heel wat geld >> (pont is een
<<

<<
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munteenheid). Vermoedelijk zinspeelt hij hier op de geschenken die een
minnaar aan zijn geliefde moest aanbieden.
5: 1-7 Deze strofe klinkt als het traditionele slot van een liefdesklacht. Daardoor wordt de toehoorder verrast met str. 6, waarin de treurige minnaar
onverwachts op een ander meisje verliefd worth. – 5:1 bi nijders tonghen:
« door het geroddel van de kwaadsprekers » ( die hem bij zijn geliefde in
diskrediet hebben gebracht; zie hiervO6r, Dl. II, p. XVIII). – 5: 2 mi ontvreemt: « van mij verwijderd », « van mij afkerig gemaakt ». – 5: 3 wort:
« werd » (ook « wordt >> is hier mogelijk); van mi: « door mij ». – 5: 3-4
Apokoinou-constructie: Dit liedeken fungeert als onderwerp bij wort ...
ghesonghen, maar tegelijk als lijdend voorwerp bij in dancke neemt (« aanvaard in dank »). – 5: 5 Van: « over ». – 5: 6 wil: « moge >>; wel bewaren:
« goed beschermen >>. – 5: 7 mach: « kan ».
6: 1-7 Hij vervolgt zijn verhaal. – 6:1 ghister avont: De hier beschreven
ontmoeting zou op dezelfde avond hebben plaatsgevonden als zijn vergeefse
gang naar het huis van zijn geliefde (1:1). De waarschijnlijkheid van het
verhaal lijkt hier enigszins te zijn geforceerd terwille van de parallellie
tussen 6:1 en 1:1. – 6:2 boomgaert: de favoriete ontmoetingsplaats van
gelieven. – 6:4 Men zou kunnen veronderstellen dat het ene meisje (zijn
ontrouwe geliefde) bedroefd is doordat haar liefdesavontuur op een teleurstelling is uitgelopen of omdat zij spijt heeft gekregen, en het andere omdat zij geen geliefde heeft. De situatie lijkt op die van de gespeelkensliederen (cf. de nrs. 39, 72 en 76). – 6: 5 die liefste mijn: nl. het meisje
dat hem in str. 2 heeft afgewezen. – 6: 6 doorschoten: « doorboord ». Verliefdheid ontstaat doordat een blik van de schone vrouw het hart van de
minnaar doorboort.
7: 1-7 Hij heeft het andere meisje aangesproken; nu vreest hij dat hij ook
haar niet zal kunnen krijgen. minnelijcke: « verliefde >>. – 7: 3 Cf. 3: 3. –
7: 4 alleyndich: « in de steek gelaten >>, « rampzalig >>. – 7: 5 waensche
(misschien te emenderen in wensche) ... leyt: « wens ... rampspoed toe »;
des nijders tonghen: « de tongen van de jaloerse kwaadsprekers ». – 7: 7
(liefdes) geluk ». Ook bij due nieuwe liefdesverhouding
liggen de nijders natuurlijk op de loer.
8: 1-7 Hij is vastbesloten haar wederliefde te verwerven. – 8:1 achter straten:
« langs de weg ». – 8: 2 stroeyen: « strooien ... rond >>; fenijn: « giftige lastexpraat >>. – 8: 3 << van mijn geliefde wil ik geen of stand doen >>. – 8: 4
wilder ... bi: « wil ... bij haar »; tavont: « vanavond ». – 8: 5 salse: « zal
met haar ». – 8: 6 een: nl. een geliefde.
ghenoechte: <<

48 Ic sie die morgensterre
AL XCVI
Lit.: Kalff, p. 295; FvD I, p. 326; He, p. 79 (tekst), p.199 (aant.); King, p.14.
Dagelied. Een ridder brengt een meisje een aubade. Zij geeft hem rendez-vous
voor de volgende avond. Nadat hij haar Bergen ende lant heeft beloofd en van
zijn lief de heeft verzekerd, spelen zij onder de groene linde het spel van de
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lief de, tot de dageraad. – Hoewel er geen wachter in voorkomt en ook het motief
van het afscheid bij zonsopgang niet wordt uitgewerkt, mag dit lied toch als
een alba (dagelied) worden beschouwd.
1:1-4 Staande onder het raam waarachter zijn geliefde slaapt, zingt de minnaar een aubade. – 1:1 die morgen sterre: De planeet Venus, waaraan
vooral invloed op het lot van de verliefde mens werd toegeschreven, is de
laatste ster die bij het opkomen van de zon verbleekt, en tevens de eerste
die bij zonsondergang zichtbaar wordt. – 1:2 Verschillende opvattingen
zijn mogelijk. De « eenvoudigste » is het vers als een anafoor op te vatten:
« (o) stralend gelaat van mijn geliefde ». Subtieler, en in onze ogen aannemelijker, is een interpretatie waarbij het gelaat van de slapende geliefde
wordt geldentificeerd met de morgenster. De vergelijking van het gezicht
(soms alleen de ogen) van de geliefde met de planeet Venus, de leidster
van de minnaar, komt veel vaker voor. Hier wordt misschien nog een
relatie gelegd: zoals Venus verdwijnt als het licht wordt, zal ook de geliefde
overdag niet door de minnaar kunnen worden gezien. Alleen een nachtelijk
samenzijn is mogelijk (cf. str. 4). – 1: 3 Men salse wecken: << zij zal gewekt worden »; de nadruk valt niet op het onpersoonlijke Men, maar op
met sange.
2:1-4 Het antwoord van de ontwaakte geliefde klinkt geprikkeld, waarschijnlijk omdat zij niet weet wie haar wakker maakt. – 2: 3 laten: << achterwege
laten ».
3:1-4 De minnaar stelt zich voor als een ridder, als een man dus van wiens
levenswijze een zekere aantrekkingskracht uitging. – 3:2 wel ghemeyt:
« vrolijk >>, « lustig >>. – 3: 3-4 Op grond van zijn aubade maakt hij aanspraak op haar gunst. – 3: 3 suldijs mi loonen: << zult gij mij ervoor belonen ». – 3: 4 arbeyt: « moeite ».
4: 1-4 Zij geeft hem rendez-vous voor de komende nacht, maar dringt aan
op geheimhouding. – 4:1 tavont spade: << vanavond laat >>. – 4: 2 hof:
« tuin », « de omheining rondom de woning ». In verband met het volgende
komt ook de vertaling « boerderij » in aanmerking. – 4: 4 « spreek daar
met niemand over ».
5:3 blancken armen: Een stereotiepe uitdrukking die evenwel meestal met
betrekking tot een vrouw gebruikt wordt. – 5: 4 ombevaen: « omhelzen ».
6: 1-4 Zij wil garanties voor zij voor zijn aandrang bezwijkt. – 6:1 joncheer:
aanspreektitel van een jonge edelman. – 6: 2 « kom mij niet te na (met
uw paard) ». Uit rijdt (en uit sporen in 10: 3) mogen wij afleiden dat hij
te paard is gekomen.
7:1-4 Bergen ende lant: Deze omschrijving is zo vaag dat men zich of kan
vragen of hij haar geen gouden bergen belooft. In dat geval mogen we het
meisje zien als een nalef boerendeerntje dat zich laat inpalmen. schoon
joncfrouwe: Had zij wel recht op deze titel, of behoorde deze aanspraak
tot zijn verleidingstactiek? – 7: 2 u vrij eygen: << geheel en al van u >> (ook
dit klinkt te mooi om waar te zijn).
8: 1-4 Zij aanvaardt zijn belofte. – 8: 4 « heer en meester zijn over mijn
lichaam », « mij bezitten ».
9: 1 namen: Hier pregnant gebruikt voor « bij de hand nemen >>, waarmee
hun verbintenis werd bezegeld. – 9: 2 « zij begaven zich ». – 9: 3-4 De
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groene linde en de nachtegaal zijn vaste requisieten bij een liefdesscene in
de natuur (zie Kalff, p. 347-349).
10:1-4 Gaat het de dichter alleen om een delicaat verhulde, traditionele aanduiding van het liefdesspel (zie Kalff, p. 296) , of steekt er meer achter?
Wordt hier de egocentrische ridder getypeerd die eerder aan zijn vergulde
sporen (een omineus begrip, sinds de Guldensporenslag?) denkt dan aan
het comfort van zijn liefje? – 10: 3 Om dat: « opdat >>. – 10: 4 werden:
« worden ».
11:1-4 Een traditionele strofe; cf. nr. 49, str. 3. – 11:1 verborgen: «in het
geheim ». – 11: 4 dach: « daglicht », « dageraad >>. Het laatste vers van het
lied wijst terug naar het eerste.
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In oostlant wil ic varen

AL XCVII
Lit.: Kalff, p. 366, p. 454 noot 2, p. 496; FvD I, p. 290; King, p. 31.
Ruiterlied. Een minnaar vertrekt naar oostlant; hij moet zijn geliefde verlaten. Aan dit vertrek is een pijnlijke gebeurtenis voorafgegaan, waaraan hij
met schaamte terugdenkt: toen zijn geliefde hem wakker maakte om in de
dageraad het spel van de lief de te spelen, heeft hij die kans voorbij laten gaan.
Nu zou het zijn liefste wens zijn, haar weer voor zich te winnen. – De interpretatie van dit lied, met name van str. 5-7, is bijzonder lastig; wij geven onze
« oplossing >> van de problemen graag voor een betere.
1:1-4 De « ic » van dit lied, vermoedelijk een lantsknecht of ruyter (zie hiervoor, Dl. II, p.XXIV), verklaart dat hij naar het Oosten wil vertrekken; hij
kan niet langer bij zijn liefje blijven. – 1:1 oostlant: Met dit woord wordt
in de verhalende liederen een ver, in het Oosten gelegen land aangeduid.
De localisering ervan blijft altijd vaag; soms (zoals misschien hier) kan
men aan een oosters land denken, soms lijkt het begrip een middeleeuwse
tegenhanger van « het Wilde Westen ». varen: « trekken ». – 1: 3 In onze
opvatting moet dit vers worden verbonden met bliven in 1:2 (niet met
varen in 1:1) . eender schoonder vrouwen: « een schone vrouwe ». – 1: 4
bevaen: « in haar macht ».
2: 1-4 Hier komt een verteller aan het woord, die spreekt over de « ic » uit
str.l. Wij menen dat hij het verhaal opneemt bij een gebeurtenis die voorafgaat aan het aangekondigde vertrek van de « ic », namelijk aan het begin van de nacht die de « ic » en zijn geliefde samen hebben doorgebracht.
– 2:1 nam ... bijder hant: Dit gebaar symboliseert dat hij bezit van haar
neemt. – 2: 2 witter: « blanke ». – 2: 3-4 Deze traditionele verzen drukken
uit dat hij haar meevoert naar het eind van een pad (diep in het bos?)
waar hij een geschikt plekje om te liggen vindt (cf. nr.15, str. 6). – 2: 3
De derde regel van alle even strofen moet bij het zingen worden herhaald.
– 2: 4 beddeken: « bedje » (van gras of mos).
3:1-4 Daar lagen zij tot de dageraad. Dit is een traditionele strofe die ook
voorkomt in nr.15 (str. 6) en in nr. 48 (str.11).
4:1-4 Toen de vogels begonnen te zingen, maakte zij hem wakker. – 4:1 Wel
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op: «vooruit », « word wakker >>; ridder coene: In liederen van dit type
wordt de mannelijke hoofdpersoon door zijn geliefde meestal met
aangesproken. – 4: 3 « keer je am, naar mij toe >>. Hij heeft zich in zijn
vogelken heeft haar niet
slaap blijkbaar van haar afgewend. Het
alleen gewekt, het heeft ook een verlangen naar liefde in haar wakker geroepen (naar middeleeuwse opvatting inspireerde het zingen van vogels tot
amoureuze gedachten).
5:1-4 Een problematische strofe. De verzen 5:1-2 vormen de reactie van de
minnaar op wat het meisje in str. 4 gezegd heeft, in 5: 3-4 menen wij de
minnaar te horen die op een later tijdstip terugdenkt aan wat er toen, aan
het einde van de nacht in het bos, gebeurd is. – 5:1-2 In plaats van op de
uitnodiging van het meisje in te gaan, klaagt de minnaar over hoofdpijn.
Hij wil liever verder slapen dan haar verlangen bevredigen, en daarmee
heeft hij het bij haar verbruid. Kalff (p. 454, noot 2) brengt deze strofe
terecht in verband met AL LXIII (ed.-Hoffmann, p. 94), waar ook over
een suffe vrijer gesproken wordt die tot grote woede van zijn lief meteen in
slaap valt als hij bij haar in bed is gekropen. – 5: 3-4 « was dat maar niet
gebeurd (had ik toen maar gedaan wat zij wilde) ! Het moge nooit meer
gebeuren (dat ik als minnaar zó tekortschiet) ! >> Het meisje heeft hem vermoedelijk de bons gegeven, en misschien is dat de reden geweest waarom
hij vol zelfverwijt naar oostlant vertrekt. Wij zijn dus, na een « flash-back >>
(2:1 – 5: 2) , weer terug bij (of kort na) het tijdstip waarop de minnaar
str.1 heeft uitgesproken.
6:1-4 Als de minnaar drie toverwensen zou mogen doen, dan zou hij drie
rozen op een steel wensen. Men geloofde dat dit een voorteken van een
spoedige verloving was. In sprookjes wordt dikwijls aan iemand toegestaan,
drie wensen uit te spreken die in vervulling zullen gaan; dit motief komt
ook in de lyriek voor, zij het meestal in nogal verwaterde vorm. – 6:2
zeer verrukkelijk ».
7: 1-4 Wat wordt er met deze verzen bedoeld? Het liefdesspel wordt dikwijls
aangeduid als rosen plucken of lesen; de ontmaagding wordt voorgesteld
als het plukken van een roos. Anderzijds betekende het aanbieden van een
roos zoveel als een liefdesverklaring. Wij komen niet verder dan tot de volgende, weinig bevredigende interpretatie: de minnaar wenst het onmogelijke, hij zou zijn geliefde willen bezitten (de eerste roos), maar haar tegelijkertijd ongerept willen laten (de tweede), en tenslotte zou hij haar zijn
heb >>, « ken ».
vurige liefde willen betuigen (de derde). – 7: 4
8: 1 – 9: 2 De minnaar wil zijn geliefde kruidnagelen en nootmuskaat aanbieden, gezochte bestanddelen van een liefdesdrank. Dit zijn traditionele
verzen die ook voorkomen in nr. 33, str. 7 (zie de aant. aldaar en vgl. King,
p. 33). – 8:1 Aen ghene groene heyde: « op dat groene veld daar ».
10: 1-4 Epiloog van de zanger. – 10: 2 haet (druk hae) : « heeft >>. – 10: 3 lansknecht: « soldaat ».
ridder

wilt

also eel: q

haen: <<
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50 Ic hadde een gestadich minneken
AL XCVIII
Lit.: Kalff, p. 317, p. 331; FvD I, p. 426.
Liefdesklacht. De minnaar voelt zich bedrogen : op vrouwen valt geen staat te
maken. Hij acht zich tekortgedaan door Venus die hij zo trouw gediend beef t.
Alleen een gunstbewijs van zijn geliefde kan hem van de dood redden.
1:1 een gestadich minneken: « een trouwe geliefde >>. – 1: 2 die daer leeft:
« leeft er >>. –1: 3 (te verbinden met hadde in 1:1) : « (ik had) in mijn hart
uitverkoren », « (ik had) mijn zinnen gezet op >>. – 1: 4 rouwe: « lief desverdriet >>. – 1: 5 begheeft: « verlaat », « laat ... in de steek >>. – 1: 7 Wantrouwe van: c wantrouw », « koester argwaan jegens »; wijven: « vrouwen ».
2:1-4 Bruine ogen behoorden tot het middeleeuwse schoonheidsideaal. Een
vriendelijke blik van de geliefde kan de melancholie van de minnaar verdrijven. – 2: 4 druck: « verdriet >>; lijden int gewicht: « zware smart » (?).
– 2: 5-6 Bedoeld is : « al sinds heel lang wordt er gedicht en geschreven over
trouweloze vrouwen ». – 2: 8 licht (druk lichte): « onbetrouwbaar ».
3: 1 weerde: « edel ». – 3: 2 Peyst ... om: « denk ... aan >>. – 3: 3 « doe onbekommerd alles wat je maar wilt ». – 3: 4 « zonder somber gepieker >>.
f antasie is een van de symptomen van melancholie, de ziekte waaraan de
minnaar bij afwezigheid van zijn geliefde ten prooi valt. – 3: 6 Weder is ...
oft: « of ik nu ... of >>. – 3: 8 « ook al heb je geen aandacht voor mij, versmaad je me >>.
4: 3-4 Ook dit is een symptoom van melancholie: de lijder had geen eetlust,
en als hij toch iets tot zich nam, voedde of verkwikte hem dit niet. ghevoeden kan hier worden vertaald met « voeding ontvangen ». – 4: 5 Waarschijnlijk is dit een toespeling op de hoof se gedragsregel dat een minnaar
nooit de naam van zijn geliefde mocht verklappen aan derden. « ik weet
wel hoe zij beet (maar ik kan haar naam niet onthullen) ». – 4: 6 bevanghen: « in haar macht gebracht >>. – 4: 7 staet: « gaat ... uit ».
5:1-8 De aanroeping van Venus is een traditioneel onderdeel van een liefdesklacht. – 5: 2 u dienaers loon: De minnaar ziet zichzelf als een dienaar van
Venus. – 5: 3 Int eynde: « tenslotte >>, van u trouwe: In ruil voor zijn
dienstbaarheid is Venus de minnaar trouw (« nakoming van haar verplichtingen ») verschuldigd. Of moet u trouwe als « mijn trouw jegens u >> worden opgevat? – 5: 4 Wij begrijpen dit vers als volgt : « dan is het begin
( van de verbintenis die ik met u was aangegaan) mooi, (maar het eind
ervan allerminst) » . – 5: 5 Dies: « daarom »; duysentich doon: « duizend
doden » (van angst). – 5: 8 « onder het uitspansel ».
6: 1 mach: « moet ». – 6: 2 is mijn advijs: « is mijn raad, mijn wens ». – 6: 4
Als: « zoals >>; Salomon die wijs: De wijze Salomon liet zich tot afgoderij
verleiden door vreemde vrouwen (zie 1 Koningen 11). – 6: 5 De betekenis
van dit vers is niet duidelijk. Het meest bevredigt de opvatting « het gevolg, de volgelingen van Paris ». In de visie van de middeleeuwse historici
was de Trojaanse oorlog veroorzaakt doordat Paris en zijn gevolg op Cyprus
de Griekse koningin Helena en haar reisgezelschap hadden overvallen en
naar Troje ontvoerd. Paris was tot deze daad gekomen doordat de aanblik
van Helena hem in vuur en vlam had gezet. – 6: 6 Ook Absalom gold in
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de Middeleeuwen als een man die door vrouwenlist ten verderve werd gevoerd. Vermoedelijk ligt 2 Samuel 16: 21-22 aan deze opvatting ten grondslag.
7: 1 scheyden: « het uiteengaan >> (dat hier wordt aangesproken). – 7: 3 wil:
« moge >>; verbeyden: « opwachten », « verwachten >>. – 7: 5 « scheiden is
noodzakelijk ». – 7: 6 staet mi te spraken: « leen mij het oor >>. – 7:7 valle
in: «verval tot »; desperaten (misschien te emenderen in desperatien):
« radeloosheid ». – 7: 8 pijn: « liefdesverdriet ». Men zou in blive ... in
ook « sterf aan >> kunnen lezen.

51 Ic weet een uutvercoren
AL XCIX
Lit.: Kalff, p. 328; FvD I, p. 428.
Liefdesklacht. Een afgewezen minnaar treurt over de onrechtvaardige behandeling die hem ten deel is gevallen. Hij laat zich honend uit over zijn rivaal,
die zich nu in de gunst van zijn geliefde mag verheugen. Terwijl anderen
plezier maken, zit hij droevig thuis. Hoe vaak is hij vroeger niet de gracht
overgestoken om bij zijn geliefde te komen? Zijn schoenen zijn daarbij in de
modder blijven steken. – De interpretatie van dit lied, minder conventioneel
dan vele andere liefdesklachten, biedt enkele problemen, met name in str.l.
1:1 weet: « ken », « heb »; uutvercoren: « uitverkorene >>, « geliefde >>. – 1: 2
Deze stereotiepe uitdrukking betekent zowel « zij neemt in mijn hart een
grote plaats in >>, als « ik ben haar onvoorwaardelijk trouw >>. – 1: 3 Na mi:
« naar mij »;
luisteren ». – 1: 5 « ik weet (heb ervaren) dat zij
een grote tekortkoming heeft ». Misschien is ook een andere opvatting
mogelijk: « ik weet dat zij in staat is groot leed te berokkenen >>. – 1: 6 leyt:
« leed ». – 1: 7-8 De betekenis van deze verzen is ons niet duidelijk. steden
van wetten zijn steden die het recht hebben verkregen in naam van de
landsheer recht te doen spreken; bescheyt doen zou kunnen betekenen
« recht doen wedervaren ». Wordt de geliefde hier voorgesteld als een
rechter, en de minnaar als een beklaagde? Dan zou men de verzen als volgt
kunnen begrijpen: «. in alle plaatsen waar recht wordt gesproken doet zij
mij weinig recht wedervaren ».
2:1 Daer: nl. in het huis van mijn geliefde; willecommen (druk willecom):
« welkom ». – 2: 2 hieten: « bevelen >>; elders gaen: « ergens anders been
te gaan >>. – 2: 3-4 Het zijn geen blinden of stommen die de verwijdering
tussen hem en zijn geliefde hebben veroorzaakt, maar integendeel mensen
die meer zien en meer praten dan ze behoren te doen: de hiders (zie biervoor, Dl. II, p. XVIII ) . – 2 : 5 bi haren schulden: « door hun schuld ». –
2 : 6 oorlof betekent eigenlijk « verlof om te vertrekken >>; het vers kan
worden vertaald met: « dat zij mij nu de bons geeft >>. – 2: 7 root gulden:
c van rood goud ». – 2: 8 En kore is ... niet voor: « zou ik ... niet verkiezen boven ».
3:1 « ik ken nog iemand (nl. een rivaal) die erop uitgaat om te vrijen ». –
3: 2 « het is onzeker, men kan niet weten wat hij voor onheil aanricht ». –
hooren: <<
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3: 3 amoreus: « verliefd », « minziek ». – 3: 5-6 Als wij het goed zien wordt
de medeminnaar hier belachelijk gemaakt door hem onzin te laten uitkramen: « waar ik mijn liefste ook optil of neerleg, de last van de liefde valt
mij te zwaar >>. – 3: 7 cans: « kan het >>; geseggen: « ten voile zeggen >> (de
medeminnaar kan van verliefdheid niet uit zijn woorden komen). – 3: 8
bicans: « bijna ».
4: 1-2 De poorten en de mueren beletten hem zijn geliefde te zien. – 4: 2 pijn:
« verdriet ». – 4: 5 een ander: in verband met het meervoud in 4: 6 te vertalen met « anderen ». – 4: 6 haer jolijt: « hun plezier >>. – 4: 8 peynsde
(lees: peynse ?) : « vraag mij peinzend of >>.
5: 1 visagie: « gelaat ». Het aanschouwen van de geliefde kan de liefdessmart
verminderen. – 5: 2 « doet mij dikwijls naar u verlangen >>. – 5: 3 passagie:
« overtocht », « moeilijke tocht >>. Hij doelt hier op de riskante nachtelijke
bezoeken die hij haar gebracht beef t. – 5: 7-8 Om bij haar te komen moest
hij blijkbaar een gracht oversteken, waarbij zijn schoenen in de modder
bleven steken. Hoewel dit detail zeer realistisch aandoet, is het mogelijk
dat de situering van het nachtelijk avontuur (het oversteken van een kasteelgracht) door de poetische conventie bepaald is. – 5: 8 lacen: « helaas ».
6: 2 onser beyder sanc: «dit lied over ons beiden >>. – 6: 3 ghebruycken:
« genieten van ». – 6: 5 minen wil volcomen: « mijn verlangen vervuld >>. –
6: 7 nomen: « (bij name) noemen ». De hoof se liefde verbood een minnaar
de naam van zijn geliefde te noemen (cf. nr. 80, 1: 4). – 6: 8 duysent:
druk .m. (Romeinse cijfer tussen isoleringspunten).

52 Ick seg adieu
AL C
Lit.: FvD I, p. 690.
Afscheidslied. De minnaar groet zijn geliefde. Een ander zal zich nu in haar
gunst gaan verheugen. Maar hij zal haar altijd trouw blijven. – Dit conventionele lied verraadt een indrukwekkend poetisch vakmanschap. De slotregel
van str.1 keert terug bij str. 3 en str. 5; die van str. 2 in str. 4 en str. 6.
1: 3 Tot op een nyeu: « tot een nieuwe gelegenheid (waarbij wij elkaar kunnen ontmoeten) » . Het is ook mogelijk de punt na 1: 2 te schrappen, en
een komma (of een puntkomma) te plaatsen na nyeu (So in 1: 4 kan dan
worden vertaald met « dus » ) . – 1: 4 troost verbeyden: «hunkeren naar
verlichting van mijn smart ». – 1: 6 daer sal is zijn: De minnaar blijft in
gedachten altijd bij zijn geliefde. – 1: 7 Tsi ... oft: « of dat ... betekent,
of ... >>. Bij het zingen moet v. 7 in alle strofen worden herhaald. – 1: 8
u vry eygen: « geheel de uwe ».
2: 1 « de kwelling van mijn zinnen >>. – 2: 3 « haar weerspannige liefde ». –
2: 4 doet ... schueren: « rijt ... uiteen >>. – 2: 5 doet mi den noot: « brengt
mij in geestelijke nood >>. – 2: 6 gewont: Het liefdesverdriet was naar
middeleeuwse opvatting een schrijnende wond. bloot: « onomwonden ».
– 2: 7 min foot: «bekoorlijke».
3: 3-4 « wil mij toch van alle verdriet verlossen ». Van de verbinding van het
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transitieve ghenesen met voor geeft het Mnl. W . geen bewijsplaatsen. Een
andere mogelijkheid zou zijn Voor alle grief als een voorzetselbepaling bij
Ic dancke u op te vatten, maar dankbaar zijn voor verdriet >> lijkt ons
niet te passen in de 16e-eeuwse liefdesconceptie. – 3: 5 niders: zie hierv6Or,
Dl. II, p. XVIII; fel: « wrede »; fenijn: giftige laster >>. – 3: 6 ons blide aenschijn: ons verheugd gelaat » (het geluksgevoel van de lief de ontstaat en
neemt toe als de minnaars elkaar aankijken; de niders verhinderen dit). –
3: 7 Op dit termijn: « nu », << op dit ogenblik ».
4: 1 De minnaar richt zich tot zijn geliefde. hope: druk hop; ook een emendatie in hoop is mogelijk. – 4: 2 Fortuyne: « de Fortuin >> (waarbij middeleeuwers het beeld van het rad van Fortuna voor ogen stond). keeren:
een wending (ten goede) nemen ». – 4: 3 op mi gloost: schenk mij aandacht ». – 4: 4 vruecht: blijdschap >, de gelukzalige toestand die de aandacht van zijn geliefde bij de minnaar doet ontstaan. vermeeren: « groot
warden >>. – 4: 5 derven mijn conroot: mijn vriendenkring verliezen ». –
4: 7 loot: « lood ».
5: 4 hem ... vermeyden: zich verlustigen ». – 5: 5 << vurig als een everzwijn >>. Het beeld is weinig vleiend voor zijn rivaal. – 5: 6-7 Het is niet
duidelijk hoe deze verzen in de context passen. De betekenis is vermoedelijk
een liefdeskransje (een gebruikelijk liefdesgeschenk), zuiver is het, van
jou >>. Men zou kunnen aanvullen: dat heb je mij eens gegeven >>. Het
contrast tussen het op sexueel genot beluste everzwijn en het zuivere kransje
is evident.
6: 1-3 Zowel stadt, prieel vol vruechden (lusthof vol liefdesvreugd) als vat
fungeren hier als metaforische aanduidingen van de geliefde. – 6: 4 Daer:
waar >> (nl. in die stadt etc.) ; verhuechden: liefdesgenot smaakten >>.
Het is ook mogelijk een punt na 6: 3 te lezen en een komma achter 6:4.
– 6: 6 die is noeyt en vloot: « van wie ik nooit wegging », « die ik nooit
afvallig werd ».

53 Ick wil migaen verhuegen
AL CI
Lit.: FvD I, p. 467.
Liefdesklacht. De minnaar heeft een lied gemaakt om zijn verdriet te verlichten. Hij smeekt zijn geliefde om bescheyt. De traditionele raadgeving aan
andere minnaars ontbreekt niet.
1:1-4 De minnaar is droevig in zijn eenzaamheid; hij wil trachten zijn gemoed op te wekken door een lied te zingen. Zingen, naar het voorbeeld
van de nachtegaal (zie 2:1-2) was een middel om melancholie te verdrijven. – 1: 4 « al kost het mij grote moeite >>. – 1: 5 Vrou Venus' bloet:
Venus verandert (vergiftigt) het bloed van de minnaar. – 1: 6 van dier
natueren: «van dien aard ». – I : 8 « ieder die liefheeft, moet daaronder
lijden ».
2: 1-2 Naar middeleeuwse opvatting zingt de fiere (« schone », trotse »)
nachtegaal uit liefdesverlangen een vrolijk-klinkend lied (een so huebscen
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sanck); dit brengt de minnaar ertoe hetzelfde te doen. – 2: 3 betalen: « belonen » (voor de liefde die zij mij schenkt? ) . – 2 : 5 Sonder bedwanck:
« vrijwillig », « met haar instemming >>. – 2: 6 So: « dan >>. – 2: 8 druc:
« liefdesverdriet ».
3: 1 lelijcken: « lelietje >>. De geliefde wordt dikwijls met bloemennamen
aangesproken; het lelietje symboliseert nederigheid en godsvertrouwen (cf.
Matthews 6: 28). – 3: 2 « betoon uw nederigheid », « laat uw trotse houding varen >>. Men zou ootmoedicheyt hier ook met « genade », « goedertierenheid >> kunnen vertalen. – 3: 4 « sla acht op mijn bitter verdriet >>. –
3: 7 « laat mij iets van je horen ». Men kan misschien ook denken aan:
« doe mij recht wedervaren >>. – 3: 8 daer na: « daarop >>; staet: « is ...
gericht ».
4: 1 van minnen: « van liefde », bepaling bij rose; cf. 4: 4. – 4: 3 staet in:
« beheerst ». – 4: 4 « zij die schoon van zang (muziek) is, die schoon zingt ».
Muzikaliteit behoort traditioneel tot de eigenschappen van de geldealiseerde vrouw. Een andere betekenis van melodie, «vreugde >>, lijkt hier niet
van toepassing. – 4: 5 tot mi alien: « bij mij uw toevlucht nemen >>. – 4: 8
dole ick: « zwerf ik rond ».
5: 1-3 Cf. nr. 46, 2:1-3.
6: 1-8 De traditionele raadgeving aan andere minnaars. – 6:4 woorden gelijc
den mint: « woorden die wisselvallig zijn als de wind ». – 6: 6 prologen:
« waarschuwing vooraf >>. – 6: 7 « kijk waar het steeds op uitdraait ».
7:1-8 Epiloog. – 7: 2 eerstwerf ... gestelt: « voor de eerste keer ... opgeschreyen, gedicht ». – 7: 3 nichte: « nicht >>. Is hier bedoeld dat hij neef-en-nicht
met Venus was, zodat hij haar van nabij heeft leren kennen? Vrouwelijke
sinnekens (toneelfiguren in de rederijkersdrama's die slechte eigenschappen
of invloeden personifieren) worden dikwijls nichte genoemd. Misschien
wordt het woord hier in deze zin bedoeld? – 7 : 4 Met: « door >>; was:
« werd >>. – 7: 5 versmelt: « smelt weg ». – 7: 7 queelt: « lijdt ». – 7: 8 Si:
zijn geliefde; gebueren: « ten deel vallen >>, « de zijne worden ».

54 Ic heb om vrouwen wille
AL CII
Lit.: FvD I, p. 337.
Dagelied. Een nacht kan de minnaar blijven, dan moet hij weer verder. Zal zij
van hem blijven houden? Zij brengen de nacht samen door. Veel te vroeg naar
zijn zin geeft de wachter het sein tot vertrek. – Dit lied is gebrekkig vertaald
of bewerkt naar het Duits (een redactie is te vinden in het Ambraser Liederbuch van 1582, nr. CLXXXIIII (p. 237)). De Duitse tekst wijkt vooral in het
begin (de minnaar veinst een ander lief te hebben) sterk af. FvD heeft het
Mnl. lied aan de hand van de Duitse versie gerestaureerd (herdicht); wij hebben er de voorkeur aan gegeven de AL-tekst te handhaven en te trachten ons
voor te stellen hoe 16e-eeuwers deze verstaan kunnen hebben.
1:1-9 De minnaar spreekt tot zijn geliefde. Hij heeft een Lange refs gemaakt
en hij zal weldra weer moeten vertrekken. Maar eerst wil hij weten welke
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gevoelens zij voor hem koestert. – 1:1 om eender vrouwen wille: Op grond
van de stemopgave in Si 36 en van de melodie zinge men: om vrouwen
wille. De Duitse versie heeft: durch frewleins willen. – 1: 3 vroudelinge:
Dit woord, dat niet in de woordenboeken te vinden is, zou een verdietsing
van frewlein uit de Duitse versie kunnen zijn, of een afleiding van vroude
met het suffix -ling(e), dus « vreugdelinge », « vreugdevolle >>. – 1: 4 bedacht: << gezind >> of « besloten ». – 1: 5 « och, wil mij toch trouw blijven ».
– 1: 8 Refreinregel die in alle strofen terugkeert, ook waar hij logisch of
syntactisch slecht in de context past. – 1: 9 « ik wil geen andere vrouw >>.
Essentiele afwijking van het Duits, waar de minnaar aandringt bij zijn
geliefde, want: mir geliebt ein anders weib.
2:1-9 Zij aanvaardt zijn liefde; hij verzekert haar van zijn trouw. De tekst
is zonder twijfel verbroddeld. In het Duits is de strekking. ga dan maar
weg (zegt het meisje), ik bewaar mijn liefde voor een trouwe minnaar. Wij
hebben getracht door middel van interpunctie een interpretatie te suggereren die misschien nog juist aannemelijk is. – 2 :1 Het Duits heeft: Gelieben dir andre weiber. – 2: 2 draecht (druk dracht) : << wend >>; tot mi: in
de Duitse versie weit von mir. – 2: 3 Wij interpreteren: « dan zal iedereen
zeggen >>. – 2: 5-7 « die eer (de liefste genoemd te worden) wil ik behouden
voor ... >>. – 2: 7-9 Door 2: 7 als een retorische vraag op te vatten, laten
wij de minnaar uitroepen : « Slapen bij schone vrouwen? ... Laat een ander
dat maar doen! ».
3:1-9 De gelieven brengen de nacht bij elkaar door, tot de wachter hun
samenzijn verstoort. In de Duitse versie wordt dit in de vierde strofe verteld; in de derde verklaart de jongeman dat hij geschertzet heeft: zij en
niemand anders is zijn geliefde. Deze derde strofe is, sterk veranderd, als
str. 6 in de Mnl. tekst terecht gekomen. – 3:1-6 Deze verzen zijn opgebouwd
uit poetische formules die men in vele balladen terugvindt; de precieze
betekenis lijkt er nauwelijks op aan te komen. – 3:4-5 Moeten wij ons
voorstellen dat hij haar langs een pad tot voor haar kamer brengt, en dan
met haar naar binnen klimt? De Duitse tekst brengt opheldering: de
minnaar voert haar uber ein schmalen gang, W ol in ein kiimmerlein finster,
da lag der held and schlieff. Het kammerlein finster is een Gamer veinster
geworden! – 3:9 mer: waarschijnlijk alleen voor het metrum toegevoegd.
4: 1-9 Het lied van de wachter (cf. nr. 9, str.1; nr. 35, str. 5). – 4:1 verboorghen: nl. bij zijn geliefde. – 4: 3 dat: << opdat >>; niders: << jaloerse kwaadsprekers >> (zie hierv6Or, Dl. II, p. XVIII) ; verspieden: << in de gaten krijgen >>. – 4: 4 Die: << gij die ». – 4: 9 daer toe: << daarbij », « waaronder ».
5:1-9 De minnaar ontkent eerst dat de dag aanbreekt, maar ziet dan toch
in dat hij afscheid moet nemen. – 5: 3 So moetse God: << God moge haar >>.
– 5: 5-6 valcken oogen, huebscen crans (<< mooi, fraai gekapt haar >>):
traditionele epitheta van de geliefde. – 5:9 spaerse ... ghesont: << beware
haar ... in gezondheid ».
6: 1-9 Afscheid van de geliefde. Deze strofe is een bewerking van de derde
strofe uit de Duitse versie (zie de aant. bij 3: 1-9). – 6:1 ghecosen: << besloten »( ?). – 6: 3-4 Vergelijk 1:1-2. – 6: 5 laet u gedenken (druk gedengen):
« wees indachtig ». – 6: 6 trouwe: << belofte van trouw >>. – 6: 7 Ook twee
bruyn ooghen behoren tot het traditionele beeld van de schone vrouw. op
mi wencken: « mij naogen >>, « op mij rusten ».
210

55 Ick weet een vrouken amoreus
AL CIV
Lit.: FvD I, p. 566.
Loflied << int amoureus >>. De minnaar beschrijft zijn geliefde; zij heeft alle
eigenschappen van de ideale vrouw, zowel wat haar uiterlijk als haar talenten
betreft. Hij hoopt haar genegenheid te winnen (in strofe 5 blijkt dat zijn liefde
allerminst platonisch is).
1:1 amoreus: « lieftallig >>. – 1: 3 wesen: « voorkomen >>, << gestalte ». – 1:4
<< zij neemt een grote plaats in mijn hart in ». –1: 5 Gestadich:« innemend »;
in alder stont: « altijd ». – 1: 6 << men vindt niet veel meisjes (die zo bekoorlijk zijn) ». – 1: 7-9 Deze schoonheden behoren tot het traditionele
beeld van de ideale vrouw. – 1: 9 kele: « hals ».
2:1-2 Ook dit is een traditioneel motief. – 2: 2 << om der wille van een
vrouw >>. – 2: 3 grief: «verdriet >>. – 2: 4 al stille: druk alstille. – 2: 5-6
Niet dan ... en: « alleen maar >>; reyne eerbaerhede: « oprechte liefde »;
betooghen: « betonen ». – 2: 7-9 Ook dit zijn traditionele schoonheden; cf.
de aant. bij 1: 7-9. – 2: 7 een geluwe hayr: «blond haar >>. – 2: 8 een
aenschijn claer: « een stralend gelaat ». – 2: 9 daer op: « daarin >> (in haar
gelaat).
3: 1 misset: « tekortkoming ». – 3: 2 Des: « daarom >>; vruecht orboren: « vrolijk, gelukkig zijn ». – 3: 4 Al warent: « alsof het ... waren >>. – 3: 5 bloeyen:
Hier te vertalen met << glanzen ». – 3: 6 gedaelt van kinne: « met een kuiltje
in haar kin » (onderdeel van het middeleeuwse schoonheidsideaal) ; uut
kan worden opgevat als een bijwoord bij gedaelt: « uitnemend >>. – 3: 7
waert geen zonde: « als het geen zonde was >> (een vrouw als een godin te
beschouwen) ; int generael: « in het algemeen >>. – 3: 8 << dit is de hoofdzaak, het belangrijkste ». – 3: 9 hielse: « hield haar ».
4: 1 Moedich ende fier: « trots en zelfbewust >>; die ganc: « haar wijze van
lopen », « haar houding ». – 4: 3-4 Muzikale begaafdheid behoort tot de
eigenschappen van de ideale vrouw. – 4: 5-6 Waarschijnlijk is hier bedoeld
dat de geliefde geschoold is in de retorica, met andere woorden dat zij
welsprekend is. – 4: 5 waer is vruecht bi gewan: «waardoor ik liefdesgeluk verkreeg ». – 4: 7 Aerdigher: « talentvoller (vrouw) ». – 4: 8 Waarschijnlijk een bepaling bij ick in 4: 7.
5: 2 albasteren: « van albast » (doorschijnend wit manner). – 5: 3 Moecht:
« mocht >>. – 5: 4 waer: « zou zijn »;
genot ». – 5: 5 << zou ze mij
dan toestaan haar te bezitten ». – 5: 6 mochte: «zou kunnen »; luttel
deeren: « weinig schaden >>. – 5: 7-8 Met de swaerten struyc is waarschijnlijk het schaamhaar bedoeld. FvD heeft deze << platte vijfde strophe >> in
zijn editie achterwege gelaten.
6: 1 uut jonsten reyn: « uit oprechte genegenheid ». – 6: 2 Cf. 2: 1-2. – 6: 3
Want om mijn lief : « want (het gaat) om mijn lief ». Misschien moet mijn
lief worden geemendeerd in die liefste, terwille van de aansluiting bij in
swerelts pleyn: « in (van) de wereld ». – 6: 4 staet: « is gevestigd ». – 6. 5
ghebueren: « ten deel vallen », een cussen vrij: « ongehinderd te kunnen
kussen ». – 6: 6 Van: Te verbinden met een cussen. – 6: 7 peyst om:
weelde <<
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« denk aan ». – 6: 8 Als: « evenals >>. – 6: 9 Daer na staet: « daarop is gericht ».
7:1 Princersse: « prinses >> (aansluiting bij de poetische traditie van de princestrofe) ; fijn: « schoon » (behoort bij Princersse). – 7 : 2 Oorlof: « afscheid ».
– 7: 3 complexie: « temperament >>; sanguijn: « warmbloedig >>. Volgens de
middeleeuwse psychologie waren sanguinici geneigd tot liefde, maar tevens
lichtgeraakt en opvliegend. – 7: 5 wat: «iets». Bedoeld is: praatjes van de
niders (zie hiervO6r, Dl. II, p.XVIII) over mij. – 7: 6 Quade tonghen: nl.
van de niders; die liefde scheeden: « brengen een scheiding tussen gelieven
teweeg >>. – 7: 7-8 Er doen blijkbaar ook praatjes over haar houding jegens
hem de ronde. – 7: 9 « gij kunt mij niet onaangenaam zijn ».

56 Mijn sinnekens zijn mi doortoghen
AL CXIV
Lit.: FvD I, p. 569.
Liefdesklacht. Gewond door de liefde hoopt de minnaar van zijn geliefde het
medecijn te ontvangen dat zijn liefdesverdriet kan genezen. – De verzen 5-9
hebben in alle strofen dezelfde rijmklanken.
1:1 sinnekens: « zinnen »; doortoghen: « doortrokken », « beinvloed ». – 1: 3
dooghen: « lijden >>. – 1: 8 laten: « verlaten >>, « opgeven ». Het is een traditioneel motief in de lyriek dat vrienden en verwanten zich van de minnaar afkeren: zij zijn tegen de liefdesverhouding.
2: 1-2 De betekenis van deze verzen is ons niet duidelijk. Volgens Mnl. W . 7,
774 (sub 3) kan scriven « beschouwen als » betekenen; men zou dus kunnen interpreteren: « als de liefste moge ik (u) wel beschouwen door uw
schone vrouwelijke gestalte ». Een andere mogelijkheid zou zijn, Die liefste
in 2:1 tussen aanhalingstekens te plaatsen : « de liefste > , mag ik wel
schrijven ... >>. – 2: 3 woven: « vrouwen ». – 2: 4 « is zij de allerliefste ». –
2 : 5 « naar haar gaat mijn liefde uit ». – 2: 6 rust: « is ... gevestigd »;
moet: « gemoed ». – 2: 8 « haar liefde toedragen » en « (de last van) haar
liefde dragen >>.
3:1 Twijfel: nl. aan haar gezindheid jegens hem; nopen: « kwellingen ». –
3: 2 is mi bi: « zijn voortdurend bij mij », « zijn mijn deel >>. – 3: 4 dies:
« daarom ». – 3: 5 na haer jaghen: « verlangen naar haar ». – 3: 6 dick:
« dikwijls ». – 3: 8 druc: « liefdesverdriet».
4: 1 strael: « pij1 ». – 4: 4 derven: « missen », « ontberen »; mont: Een kus
van de geliefde kon de liefdesziekte genezen. – 4: 6 van: « door ».
5:1 « verrukkelijke prinses >> (aansluiting bij de poetische traditie van de
prince-strofe). – 5: 2 medecijn: De geliefde kan de liefdesziekte van de
minnaar genezen door hem troost te bieden. – 5: 3 amoreuse: « minnaressen >>, « beminnelijke vrouwen >>. – 5: 5 legghen ... laghen: « trachten ...
in een hinderlaag te lokken »; niders: « jaloerse kwaadsprekers » (zie hierv66r, Dl. II, p.xviiI). – 5: 6 behoet: « bescherming », « genegenheid >>. –
5: 8 verjaghen: «afwijzen».
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57 Met Juste willen wi singhen
AL CXV
Lit.: Van de Graft, p.113; FvD II, p.1549; Koepp, p.162; He, p. 84 (tekst),
p. 201 (aant.).
Historielied. Het lied beschrijft hoe Anne van Bretagne, bij volmacht gehuwd
met de Rooms-Koning Maximiliaan van Oostenrijk, op weg naar haar gemaal
wordt tegengehouden door de Franse koning die haar dwingt zijn vrouw te
worden. De historische werkelijkheid achter deze poetische weergave is de volgende. Anne van Bretagne, de erfdochter van het hertogdom Bretagne, was in
1490 bij volmacht gehuwd met Maximiliaan van Oostenrijk. De Franse koning
Karel VIII verkreeg van de paus in het geheim dispensatie van zijn huwelijk
met Maximiliaans minderjarige dochter Margareta. Hij bezette een groot deel
van Bretagne. Op 15 november 1491 garandeerde hij Anne bij verdrag een
vrijgeleide om naar haar echtgenoot te reizen; op 19 november echter bleek
hij haar te hebben overreed om met hem te trouwen. – Een Duitse versie van
dit lied, die op ondergeschikte punten afwijkt, is uitgegeven door Uhland,
Volkslieder I, nr.173, p. 455, en door Koepp.
1:1 Met luste : « met genoegen ». – 1: 2 dat roomsche rijck: «het Duitse
keizerrijk >> (het heilige Roomse rijk van de Duitse natie, zoals de officiele
benaming luidde). – 1: 3 coninck Maximiliaen: Aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk droeg sinds 1486 de titel van Rooms-Koning, in 1508 verwierf hij de keizerstitel. – 1: 5 den edelen staet: « de voorname vorst >> (?).
Misschien te emenderen in saet (« telg », « prins >>) ; de Duitse versie heeft
keiserlichen majestat. – 1: 6 vrouwen: «echtgenote». – 1: 7 Britanien:
« Bretagne »; beschreven haet (druk hae) : « door middel van een brief tot
zich heeft laten komen ».
2: 1 « van de brief heeft zij kennis genomen >>. – 2: 2 saert: « liefelijke >>. –
2: 3-7 Hier spreekt Anne tot haar gevolg. – 2: 4 « die make zich reisvaardig >>. – 2: 5 na: « naar ».
3:1 sadt op: << zat te paard »; met eeren: << waardig ». – 3: 3 suchten en beven:
nl. van angst, omdat zij door het haar vijandig gezinde Frankrijk moest
reizen (cf. 3: 6). – 3: 4 jammer: « rampspoed ». – 3: 5 die coninc van
Vrancrijck: Karel VIII. – 3: 7 duechdelijc: « deugdzaam ».
4: 2 die coninc: Bedoeld is de Franse koning; teghen ghegaen: « tegemoet
gereden ». – 4: 4 ongedaen: « ontsteld ». – 4: 5 God groete u: q God zegene
u ». – 4: 6 Dit vers kan betekenen: q uw eer wil ik beschermen >>, maar
ook : << uw eer wil ik beschermen >>. De Duitse versie heeft: ich will euch zu
eren haben I zu einem elichen weib. – 4: 7 « tot verdriet van de RoomsKoning >>.
5: 1 wil ... nemmermeer: « moge ... nooit toestaan >>. – 5: 2 wijf: « echtgenote >>. Karel VIII was verloofd met een dochter van Maximiliaan (uit
een eerder huwelijk), Margareta, die in 1480 was geboren en sinds 1482
aan het Franse hof werd opgevoed. – 5: 3 tot een heere: « als echtgenoot >>.
– 5: 5 ende daer toe fijn: « en daarenboven voortreffelijk van karakter »
(fijn kan ook « godvruchtig >> betekenen). – 5: 7 cranselijn: « krans »,
« kroon ». Mogelijk is een bruidskrans bedoeld, misschien ook de kroon die
zij als koningin zal dragen.
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6:1-7 De Franse koning spreekt. – 6 :1 was: Van de Graft stelt de emendatie
is voor. – 6: 2 en ... maer: << slechts >>; neghen: In werkelijkheid was
Margareta in 1491 elf jaar oud; jaren: to emenderen in jaer. – 6: 3 Karel
VIII was in 1470 geboren; de verbintenis met de Oostenrijkse prinses was
tot stand gebracht toen hij twaalf jaar oud was. – 6: 5 was: Ook dit wil
Van de Graft emenderen in is; joncfrou: << maagd >>. – 6: 6 toe gheschreyen: << bij contract voor mij bestemd >>.
7: 1 paeus: << paus ». De paus had tegen betaling het nog niet geeffectueerde
huwelijk met Margareta ontbonden. – 7:3 brenghe: druk scheyde; dezelfde emendatie bij Van de Graft en Hellinga. De Duitse versie beef t: er gibt
auch zwei zusammen. ons beyde: nl. Karel VIII en Anne van Bretagne. –
7: 5-7 Anne wij st erop dat Maximiliaan zich bloedig zal wreken. – 7: 7
Luttel: 1 weinig », daer van: << daaraan ».
8: 4 versuchte: << verviel tot droefheid >>; so lancx so meer: << hoe langer hoe
meer >>.
9:1-7 Epiloog. – 9:1 eerstwerf sanck: << voor de eerste maal zong >>. – 9: 2
ruyters: zie hierv6Or, Dl. II, p. XXIV. – 9: 3 lichte: c vrolijk ». – 9: 4 Cuelen:
« Keulen >>; op: « aan ». – 9: 6 « op (oorlogs-)buit zouden ze uitgaan ».
9: 7 pant: << goed >> (dat als onderpand voor een geldlening kon dienen).

58 Met eenen droeven sanghe
AL CXVII
Lit.: Kalff, p. 318, p. 335, p. 346; FvD I, p. 432.
Afscheidslied. Klaagzang van een minnaar die zijn geliefde moet verlaten
omdat zij hem haar gunst onthoudt. – Vergelijk nr. 81, een verwant lied met
dezelfde beginregel, maar afwijkende strofenbouw.
1: 2 ist: druk st. – 1: 3 dus: << op deze wijze »; bi bedwange: << gedwongen ».
– 1:4 laten: << of stand doen van »; dat liefste goet: << mijn liefste bezit ». –
1; 8 Verteerende: nl. door het vuur van de liefde.
2:1 uut charitaten: << uit (naasten)liefde >>. – 2: 3 compassie eaten: << medelijden krijgen >>. – 2: 4 Des: << met het ». – 2: 5 amoreus aenschijn: << lieftallig gelaat ». – 2: 7 ghelaten: << in de steek gelaten ».
3:1 so dom van sinnen: << zo verdwaasd (door de liefde) >>. – 3: 4 ende al u
gheslacht: << en alle leden van het vrouwelijk geslacht >>. – 3: 5-6 ongeacht
Van u: t bij u niet in tel >>; reyn vroulijc dracht: << schone vrouwe >> (dracht
betekent « het gedragene », « de vrucht >>, « de persoon >>). – 3: 7 Daer:
« waar >>; jonste: << liefde >>, « genegenheid >>. – 3: 8 Als de geliefde hem
haar gunst schenkt, zal de wortel van zijn liefde opnieuw uitlopen.
4: 1 verscheyden: << uiteengaan >>. – 4: 2 waer ghi bewaert: << waar ge ook terechtkomt ». – 4: 3-4 « zonder dat (of : tenzij) wij tussen ons beiden de
op genegenheid berustende omgangswijze in stand houden >>. – 4: 5-6 De
betekenis van deze mededeling in de context van het lied is ons niet duidelijk. Zou ghi segt in 4: 6 geemendeerd moeten worden in ghi en segt (<< zegt
gij mij niet ») ? openbaer: << dat blijkt ». – 4: 7 Dies: << derhalve »; wil:
« moge >>. – 4: 8 bewaert: << beschermt ».
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5: 1 wat zou er aan mij ontbreken ». – 5: 3 versteken: verstoten >>. – 5: 4
reyn vroulijc graen: schone uitnemende vrouwe ». – 5: 5 "Rijck: « machtige >>. – 5: 6 « of hoe zal het er met mij voorstaan >>. – 5: 7 leven: druppelen ». – 5: 8 traen: tranen ».
6: 1 princesse: Men zou verwachten dat deze prince-strofe het slot van het
lied zou vormen. – 6: 2 violier: De violier gold met de roos als een bij uitstek fraaie bloem. – 6: 3 acoleye: De akelei symboliseert ootmoed en liefde.
– 6: 4-5 eglentier: De eglantier («wilde roos >>) symboliseert de liefde,
evenals de rosier (« roos >>). – 6: 6 balsemier: « balsemboom » (haar genegenheid is balsem voor zijn liefdesverdriet). – 6: 7 bien alleye: heilwens
ten afscheid >> (cf. Frans bien-aller).
7:1-8 De raadgeving aan andere minnaars is een gebruikelijk motief dat
vooral in liefdesklachten veel voorkomt. – 7:2 persoon: druk person. –
7: 3-4 « dat hij zijn liefde niet te goeder trouw (op iemand) richt, zonder
wederliefde (te verlangen) >>. – 7: 5 « want minnaars plegen dat te doen ».
Wij vatten Want op als Want 4- t ; FvD emendeert in Wat. – 7:6 int
groen: « in de natuur >>, waar het minnespel bij voorkeur gespeeld wordt. –
7: 7 « ach helaas, hoe lichtvaardig ». – 7: 8 Diende ick: nl. mijn geliefde.

59 Och hoe mach hem zi j ns levens lusten
AL CXXI
Lit.: Kalff, p. 316; FvD I, p. 395; He, p. 86 (tekst) , p. 201 (aant.).
Vrouwenklacht. Een vrouw is in de steek gelaten door haar minnaar en beklaagt haar lot. Was het maar andersom : hield hij maar van haar en zij niet
van hem! – Enkele woordelijke overeenkomsten met nr. 32 vallen op.
1:1-4 Waarschijnlijk horen wij in deze strafe een vrouw die zich afvraagt hoe
haar ontrouwe minnaar nog vrolijk kan zijn. Hellinga's opvatting, waarbij
hem in 1:1 als « men » wordt vertaald, lijkt ons minder aantrekkelijk. – 1:1
mach: « kan »; hem: nl. mijn minnaar; zijns levens lusten: plezier in zijn
leven hebben ». – 1: 3 in swaer onrusten: « in hevige beroering ». Naar
middeleeuwse opvatting was dit het gevolg van het uiteengaan van twee
gelieven. – 1:4 troost: Zij bedoelt de verlichting van de liefdessmart die
hij (naar haar mening) wel moet gevoelen.
2:1 medecijn: Het aanschouwen van de geliefde is de medicijn die de liefdesziekte geneest. – 2: 2 Doen: toen ». – 2: 3 Eylacen: helaas >>; mijn: mijn
(deel) >>. – 2: 4 mach: «kan».
3:1 Dat lot: Een term uit het dobbelspel. Een bijna gelijk vers komt voor in
nr. 32, 8:1. – 3: 2 dat suer: « de zure (bittere) drank (van het verdriet) ». –
3: 3-4 Ook deze verzen lijken sterk op nr. 32, str. 3. – 3: 3 met alien: volstrekt (geen) », of: « bij alles (wat ik doe) >>. – 3: 4 dan: maar »; het is
teghenspoet: « het loopt mij tegen ».
te voren: bood mij aan »,
4: 2 laetstwerven: onlangs >>. – 4: 3 leyde mi
« hield mij voor », « spiegelde mij voor »; duecht: goedheid », « liefde ».
5: 1-2 Waren de rollen maar omgekeerd ! Dezelfde uitdrukking komt voor in
nr. 32, 7:1-2. – 5:1 gheleven: beleven ». – 5: 3 in ruste stellen: cf. 1: 3.
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6:1-5 Epiloog van de zanger. — 6:1 so lustich stelde: << zo vrolijk dichtte ». —
6: 2 een gheselleken: << een gezellige kwant >>. Het woord gheselleken wordt
ook van vrouwen gebruikt, maar hem in 6: 3 (door Hellinga geèmendeerd
in haer) verzet zich tegen deze interpretatie. — 6: 3 die hem daer toe quelde:
« zette hem daartoe (tot het dichten) aan >>. — 6: 4 bi nijders te zijn: << in
de buurt van jaloerse kwaadsprekers te komen >> (zie hierv66r, Dl. II,
p.XviiI). — 6: 5 Kan worden gezongen op de melodie van het voorafgaande vers. gheen argher fenijn: << geen gemener vergif (bestaat er) >>.

60 0 Venus' bant, o vierich brant
AL CXXII
Lit.: Kalff, p. 321; FvD I, p. 461.
Liefdesklacht. Teleurgesteld in zijn liefde tracht een minnaar zijn verdriet
onder woorden te brengen om zijn geliefde te vermurwen. — Dit kunstig gerijmde, breedsprakige lied lijkt in het AL allesbehalve vlekkeloos te zijn overgeleverd; het poetisch taalgebruik is hier en daar zeer ondoorzichtig, zodat
onze toelichtingen soms niet meer kunnen zijn dan gissingen onder het grootste
voorbehoud.
Verzuchting over de dwingelandij van de liefde. Venus' bant: << boei(en)
1.• 1V
van Venus >>, « kluisters van de liefde >>; vierich brant: << vurige gloed ». —
1: 2-3 De lezing van het AL is misschien te handhaven als men interpreteert: « hoe heeft dat vrolijke vrouwtje mijn ontembare (ongetemde) hartje
in haar bezit! >>. Een handschriftelijke redactie van dit lied (zie FvD I,
p. 463) heeft nu bedwonghen, een lezing die ongetwijfeld de voorkeur verdient. — 1: 4 troostelijc onderstant: << opbeurende karakter ». Men zou
onderstant ook kunnen opvatten als << bijstand >>, « steun >>. — 1: 5 Twelc:
druk Twele; inder vruechden bant: « in de boei(en) van de vreugde (het
liefdesgeluk) ». — 1: 6 Gheswongen: << (in de boeien) geslingerd ». FvD
splitst de laatste regel van alle strofen in twee (rijmende) verzen. ondanck:
« niettegenstaande »; der nijders tongen: << het geroddel van de jaloerse
kwaadsprekers » (zie hiervO6r, DUI, p. XVIII). Bij het zingen moet steeds
het laatste woord van de strofe worden herhaald, voorafgegaan door ja.
2:1 beelt: <<gestalte>>; juecht: << jonge vrouw >>. — 2: 2 wel ghedaen vol:
« geheel gevuld met » (als « een vat vol deugden >>); men kan na wel ghedaen (<< welgeschapen >>) ook een komma lezen. — 2: 3 Aen u staen: << naar
u gaan ... uit ». — 2: 4 verhuecht: << verheugt zich >>. — 2: 5 zijt: << zijt het »;
troost: << genezing van liefdesverdriet »; moecht: << kunt >>. — 2: 6 bekennen
(druk bekenne): << inzien », << beseffen >>; reyne: << volledig » (?). Misschien
ligt het meer voor de hand reyne (voorafgegaan door een komma) op te
vatten als een gesubstantiveerd adjectief: « reine, zuivere vrouwe >>.
3: 1 In trouwen vry: << voorwaar >>; waer dat ick si: << waar ik mij ook bevind ».
— 3: 2 « sta ik met mijn hart voor u klaar ». — 3: 3 derven: « missen ». —
3 : 4 in mi: << (is er) in mij ». — 3: 5 u niet en mach wesen bi: << niet in uw
nabijheid kan zijn >>. — 3: 6 Mer sterven: q maar het sterven >> (« de
dood »).
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4: 1 Dat blijde woort: Bedoeld is een woord waaruit haar genegenheid zou
blijken. confoort: « troost » (cf. 2: 5). – 4: 2 strijt: « onenigheid >> (tussen
de minnaar en zijn geliefde); ghestoort: «verstoord >>, « onmogelijk gemaakt >>. – 4: 3 en mach: « kan (het, nl. Dat blijde woort) niet >>. – 4:4
heere: God; hout mi van moede accoort: « laat mij in mijn gemoed in eendracht (met mijn geliefde) zijn ». – 4: 5 Ghi: « gij (mijn geliefde) »; doorboort: De liefde doorboort het hart van de minnaar, waardoor diens
kracht verslapt.
5: 1 fier: « trots », maar ook « schoon »; aenschijn: « gelaat », « uiterlijk ». –
5: 2 Belieft: « behaagt >>. – 5: 5 So: « dan >>; sal ick: Men zou suldi verwachten. – 5: 6 Sonder sneven: « zonder mankeren >>, « zonder ooit tekort
te schieten >>; al: « alien ».
6:1 « uw vriendelijk woord(je) geneest mijn verdriet >> . boet kan ook als
zelfst. naamw. met de betekenis «genezing» worden opgevat; in dat geval
moet na soet. een komma worden gelezen. – 6 : 2 Si: «die», nl. de woorden die zij tot hem heeft gericht of in de toekomst zal richten. ter
minnen (druk minen) vloet: De liefde werd gezien als een stroom (vloet)
tussen de harten van de minnaars. – 6: 3 Al reyn van: « geheel gezuiverd
van >>. – 6: 4 Hout u gestadich: « blijf vriendelijk (welgezind)». – 6: 5
seynde: « zend ». – 6: 6 tot uwer ganser waerden: « tot meerdere glorie
van u ».
7:1 vrouwen raet: «de handelwijze van vrouwen >>. – 7: 2 ende na versmaet: « en daarna (mij) versmaadt ». – 7: 3 « dat zijn geen goede manieren ». – 7: 4 « cla.arop hoop ik, waarvan de genezing van mijn liefdesverdriet geheel afhankelijk is ». aen staet: druk aenstaet. – 7 : 5 int woort als
in die daet: « zowel in haar woorden als in haar daden ». – 7: 6 Besneden:
« beschaafd », « fijnzinnig »; dies ben ic badt te vreden: « daarmee ben ik
nog meer ingenomen », « daarom is zij mij nog liever >> (?).
8:1 << van u is heel mijn leven afhankelijk >>. – 8: 2 mijns herten liefghetal:
« de lieftallige (uitverkorene) van mijn hart >>. – 8: 3 « het wil mij niet uit
de gedachten ». – 8: 5 « door (ondanks) welk verdriet of welke tegenslag
ook ». – 8: 6 « doordat ik dit weet (besef), wil ik mij ertoe verstouten
( haar te beminnen) ».
9:1 De betekenis van dit vers moet wel zijn: << ik ben haar bijstand niet
waardig », maar de functie van ende is onduidelijk. Misschien valt een
emendatie als raet ende jonst te overwegen; so zou dan moeten vervallen.
9: 2 woord: druk woorden; doorgaet: «beheerst». – 9: 5 steet: bijvorm
van staet, cf. 8:1. – 9: 6 Met: druk Mer.
10:1-2 In de Middeleeuwen werd algemeen aangenomen dat de zwaan stervend een ontroerend lied ten gehore brengt. – 10: 2 te niet brengt: « doet
te niet gaan ». – 10: 3 « daarom volg ik deze eigenschap van haar na ». –
10: 4 proeve vroech: « bemerk spoedig »; also mi dinct: « naar het mij voorkomt >>. – 10. 5 voor mi: « in plaats van mij >>; winct: « wenkt >>. – 10: 6
Ter duere: « aan de deur >> (of « naar haar deur >> ?) ; creatuere: schepsel », « vrouwe >>.
11: 2 begeer: « verlangen ». – 11: 3 hulpt te mate: « help (mij) voldoende, zoveel als ik nodig heb >>. – 11: 6 bate: « genezing » (van de liefdesziekte) ; daer ic mi toe verlate: « waarop ik moge vertrouwen », « waarop
ik aankan >>.
et<
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12: 1 Auer: « zuivere >>; bout haer natuer: « blijft trouw aan haar aard >>. De
duif gold als een bij uitstek kuise vogel; als een lid van een duivenpaar
stierf, zo meende men, zocht het andere geen nieuwe levensgezel(lin). –
12 : 2 al haer gheduer: « geheel haar leven >>. – 12: 3 haer gaey: « haar
mannetje >> (« doffer »). – 12 : 4 Hier in: « hieraan >>; een figuer: « een
voorbeeld ». – 12 : 5 vier: « vuur », « gloed >>. – 12 : 6 Mijn leven: « mijn
leven lang ».
13 : 1 minlic aert: « lieftallig karakter >>; roose gaert (druk graet) : c rozentuin »
(aanduiding van de geliefde). – 13 : 2 aert: « natuur >>. – 13 : 4 in Wien
vruecht vergaert (druk in wiens vruecht; vergaert ontbreekt) : « in wie (al
het) geluk samenkomt ». – 13: 5 Peynst: « bedenk >>; arbeyt: « moeite >>
(het zwoegen van de minnaar); wel ontbreekt in druk. – 13: 6 Tgedachte:
« de gedachte, het denken aan de geliefde >>; wrachte: « deed ontstaan ».
14: 1 cleyn: « gering », « nederig ». – 14: 2 gemeyn: << geheel >>. – 14: 3 nu: te
emenderen in mi ? weert: FvD emendeert weerdich. – 14: 4 « betoon mij
uw zuivere genegenheid >>. Ontdoet mi op zou een contaminatie kunnen
zijn van ontdoet mi en doe mi op. – 14: 5 greyn: « uitverkorene >>. – 14: 6
Van waerden: « van voortreffelijkheid >> (te verbinden met greyn).
15 : 1 Mijns herten saet: « mijn geliefde ». – 15 : 2 vanden fluyten reyn: Het
werkwoord fluyten kan betekenen « praatjes maken >>, « mooipraten », ook
« liegen >>; wordt hier bedoeld dat de geliefde wars is van mooipraterij en
bedrog? – 15: 3 bevanghen: « in haar ban gebracht >>. – 15: 4 die ghene zijt
alleyn: « zijt de enige ». – 15 : 6 Met sanghen: « met blijdschap >> (?).
16 : 1 Oorlof: « vaarwel >>; des ben ick riet: « daartoe ben ik bereid >> (?). –
16: 2 « ik bedoel niet het laatste (definitieve) afscheid >>. – 16: 3 « maar
(wat ik bedoel is) altijd verlangen naar leniging van mijn liefdesverdriet ».
– 16: 5 druck: « neerslachtigheid >>. – 16: 6 Al teenen: « tegelijk >> (druck
en verdriet); alst past het sal noch keeren: <<als het betamelijk is, zal
(mijn fortuin) nog ten goede keren ».
17: 2 laten staen: « staken ». – 17 : 3 Int spijt: « niettegenstaande »; cf. 1: 6. –
17: 4 dit: nl. het dichten van dit lied. – 17:5 willet: «wil het >>. – 17: 6
Reyn jonghen: « schone jonge vrouw »; dat: « wat ».
18: 1 waerdijs vroet: « wist gij (maar) »; dat: « wat ». – 18: 2 vinde wederspoet: « tegenwerking ondervind >>. – 18: 3 Aen haer: « van haar ». – 18: 4
sulcken teeken doet: « zulk een afwijzend gebaar maakt >> ( ?). – 18: 5-6
Ook deze verzen zijn duister.

61 0 radt van avontueren
AL CXXV
Lit.: Van de Graft, p.153; FvD II, p.1569; Koepp, p.169.
Historielied. Op 19 januari 1526 stierf koningin Isabella, een zuster van
Karel V, op het kasteel te Zwijnaarde bij Gent. Zij was gehuwd met koning
Christiaan II van Denemarken die in 1523 door zijn yolk was verdreven en
zich met zijn gezin in ballingschap te Lier had gevestigd. Het lied beschrijft hoe
zij op haar sterfbed afscheid neemt van haar man en familieleden. – Behalve in
het AL komt dit lied ook voor in Een Aemstelredams Amoreus Liedtboeck
218

van 1589 (zie Van de Graft) ; FvD II, p.1572-1574 geeft de tekst van een
waarschijnlijk contemporaine Franse versie. Bij de annotatie hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de door Van de Graft verstrekte gegevens.
1:1 radt van avontueren: « het rad van Fortuna >>, symbool van de wisselvalligheid van het aardse geluk. – 1: 2 spille (de melodie vereist spil) :
« spil », « as » (waarom het rad draait). – 1: 3 gebueren: « ten deel vallen ». – 1:4 wine (de melodie vereist wil) : « genoegen », « geluk ». Ook
de interpretatie « bij de ander gaat alles net zoals hij het wil >> lijkt mogelijk. – 1: 5-6 Te verbinden met Die clachte in 1: 7. – 1: 6 dat vrouwelijc
graen: « die uitnemende vrouw ». – 1: 7 dede: « uitte », « uitsprak >>. – 1: 8
Tussenzin. – 1: 9 verstaen: « te horen krijgen».
2: 2 reyn: « edel ». – 2: 3 wil: « moge >>. – 2: 6 in eenen soberen staet: « in een
treurige, armzalige toestand ». – 2: 7 hem: «hun >> (de Denen die hun
koning verdreven hadden). – 2: 8 dus: « op deze wijze >>. – 2: 9 « of hem
die (hen) daartoe heeft aangezet >>.
3: 2 in staten groot: « in hoog aanzien ». – 3: 4 noot: « ellende >>. – 3: 5 heeren
ende Prelaten: De koningin richt zich tot de wereldlijke en kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders die bij haar sterfbed aanwezig zijn. – 3:6 met
ooghen aensiet: « aanwezig ziet >>. – 3: 7 te baten: « te hulp >>. – 3: 8 laten:
« achterlaten ».
4: 2 versaecht: « bevreesd >>. – 4: 3 salt ... ghedoghen: « zal ... het verdragen ».
– 4: 5 wel op gheraken: « goed opgroeien >>, « goed terechtkomen ». – 4: 6
Den Keyser: Karel V; haer onderstant: c hun beschermer, steun ». – 4: 7
« ik hoop dat ik het tot stand zal brengen >>. – 4: 8 gracie: c genade >>; sal
met mi waken: c zal er met mij op toezien, ervoor zorgen >>.
5: 1 – 6: 9 De koningin neemt afscheid van haar familieleden. – 5:1 vrou Janne:
Johanna van Arragon, echtgenote van Filips de Schone. – 5: 3 Kaerle:
Karel V (haar broeder). – 5: 4 c de edele keizer >>. – 5: 5 moghen: « kunnen >> (Karel V beyond zich in Spanje). – 5: 7 Ende claghen: c en had ik
bij u mijn beklag molten doen over »; ghebreken: c treurige omstandigheden », ook « grieven » (annotatie van Van de Graft). – 5: 8 worden versteken: c te kort zou worden gedaan ». – 5: 9 « dan zou ik geen angst voor
de dood hebben ».
6: 1-2 Donfernandus: haar broer Don Ferdinand, hertog van Oostenrijk, de
latere keizer Ferdinand I. – 6: 3 Leonora: haar zuster Leonora, weduwe
van Emanuel van Portugal. dier ghelijcke: « evenzo >>. – 6: 5-6 Katherijne:
haar zuster Catharina, in Spanje opgevoed, en gehuwd met koning Johan
III van Portugal. – 6: 8 alle ghemeyne: « alien samen ». – 6: 9 conincklijck
engyen: c voortreffelijke koning ».
7: 2 Swijnaerde: Isabella had zich teruggetrokken op het kasteel te Zwijnaarde, dat toebehoorde aan de abt van St. Pieter in Gent. – 7: 3 c waar zij de
geest gaf >>. – 7: 5 den xix (druk .XIX.) Januario: c de negentiende
januari »; tghewaghen: c zo wordt er verteld ». – 7: 6 CCCCCXXV (druk
CCCCC .XXV.) : (1)525 (het jaar 1526 begon volgens de middeleeuwse
tijdrekening met Pasen). beleven: De betekenis is onbekend; Van de Graft
stelt als emendatie de stoplap beneven (« benevens », « daaromtrent >> ?)
voor; de redactie in het Aemstelredams Amoreus Liedtboeck heeft besneven (?). – 7 : 7 Hi: koning Christiaan.
219

62 0 lustelike mey, ghi zijt nu in saisoene
AL CXXVI I I
Lit.: FvD I, p. 470.
Meilied. Nu in de meimaand alles in de natuur aanspoort tot liefhebben,
hunkert de minnaar naar de gunst van haar die zijn liefdessmart (gevolg van
haar afwezigheid) kan genezen. – Dit lied wijkt in zoverre van de andere meiliederen af, dat er niet van het aanbieden van een meitak wordt gerept. Afgezien van de situering in de meimaand zou het ook tot de liefdesklachten
gerekend kunnen worden. De rijmtechniek, met slechts twee rijmklanken per
strofe van acht verzen, is opvallend kunstig.
1:1-8 De minnaar spreekt tot de meimaand. De bloeiende natuur en het
zingen van de vogels wakkeren zijn liefdesverlangen aan. Daarom hunkert
hij naar zijn geliefde, door wier nabijheid dit verlangen gestild zou worden.
– 1:1 lustelike: « liefelijke >>; zijt nu in saisoene: « staat nu in bloei >>. –1: 4
« daarom wil ik graag >>. –1: 5 Sonder verdrach: « zonder uitstel », « dadelijk >>. Ook de betekenis « zonder ophouden >>, « voortdurend >> komt hier
in aanmerking. – 1: 6 reyn ooge opslach: « de zuivere oogopslag ». Een blik
van de geliefde geneest de liefdessmart. – 1: 7 coene: « vol zelfvertrouwen »
(« die weet wat ze wil >> ?). – 1: 8 macht: waarschijnlijk een mislukte spelling of een zetfout voor maeckt (« haar lief de geeft mij veel te doen »).
2:1 bloemen: Ter wille van het rijm kan men emenderen in blommen. –
2: 2 sommen: « opsommen », « tellen >>. – 2: 3 dat gersseken: « het grassprietje >>, of als collectivum « het jonge gras >>. – 2 : 4 cruyt: « plant >>. –
2 : 4-5 « ( aan loof en plant) geeft het (seizoen, de meimaand) nu groeikracht >>. Ook andere opvattingen zijn mogelijk: « loof en plant tonen nu
hun groeikracht >>, en misschien zelfs: « loof en plant, schenk mij nu
kracht ». – 2: 6 mijnder herten juyt: « vreugde van mijn hart >> (bedoeld
is: geliefde). – 2: 7 « maak de (van liefdesverdriet) verdwaasde gelukkig ».
De betekenis « domme » lijkt hier minder passend. – 2: 8 Een troostelic
woort: « een opbeurend woord ». Troost is de gebruikelijke term voor « genezing », « leniging van liefdessmart ».
3: 1 creatuere: « wezen ». – 3: 2 « zolang mijn leven duurt ». – 3: 3 gestadich:
« trouw », « standvastig ». – 3: 4 min foot: « bekoorlijk ». – 3: 5 tis noot:
« het is nodig ». – 3: 6 doorschoot: «doorwondde ». De blikken van de
geliefde doorboren zijn hart en veroorzaken de liefdesziekte. – 3: 8 Om:
« om te verkrijgen >>; labuere: « mij inspan ».
4: 1 acht ... cleene: « slaat weinig acht op ». – 4: 2 in weene: « in een staat
van droefheid >>. – 4: 3 Blijve, met: druk Blijue ic met. De lezing van de
druk is misschien te handhaven als een vreemde apokoinou-constructie met
Blijve als gemeenschappelijk zinsdeel: Dies ic in weene / Blijve. [Blijve] ic
met drucke so seer doorwont, Ghi zijt diet doet. met drucke: « met liefdesverdriet ». – 4: 4 zijt diet: « zijt het die het >>. – 4: 5 beelde: « gestalte »
(gebruikelijke aanduiding van de geliefde). – 4: 6 Verhuecht: « verblijd »
(imperatief) ; sin ende moet: « mijn zintuigen en mijn gemoed ». – 4: 7
reene: « zuivere ».
5:1 Princersselic greyn: «prinsesselijk juweel >>. In de laat-middeleeuwse
poezie gold een traditie dat de laatste strofe van een gedicht met een vorm
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van het woord prince opende. Oorspronkelijk behelsde deze strofe de opdracht aan de prince, de opdrachtgever of beschermer van de dichter.
greyn, evenals graen in 5: 4, betekent eigenlijk « korrel », « kern >>; het
woord fungeert bijna altijd als aanduiding van een vereerde vrouwe. Wien:
« die ». – 5: 2 Blust: << blus uit >> (de hoog oplaaiende brand) ; rouwe:
« liefdesverdriet >>. – 5: 5 mijn vermaen: << mijn dringend verzoek ». – 5: 6
in u gracie staen: << in uw gunst blijven ». – 5: 7 So: << dan ».
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0 waerde mont

AL CXXX
Lit.: FvD I, p. 572.
Loflied « int amoureus ». In aanwezigheid van zijn geliefde voelt de minnaar
zich gelukkig, al bekruipt hem soms de angst dat zij hem in de steek zal laten.
Als dat gebeurt is hij radeloos. – Dit simpele liedje verraadt een niet geringe
poetische vaardigheid. De zesregelige strofen hebben elk twee rijmklanken:
vier mannelijke, twee vrouwelijke.
1:1 waerde mont: Metonymische aanduiding van de geliefde wier kussen
liefdesverdriet genezen. – 1: 3 « het diepst van mijn hart » (waar de melancholie huist). – 1: 4 << steeds (opnieuw) ». – 1: 6 So: << dan »; al: 1 geheel ».
2: 2 tfier gelaet: << het schone, stralende gelaat ». – 2: 3 disperaet: << wanhopig >>. – 2: 4 « geen middel helpt ». – 2: 5 Wilt si: << als zij ... wil >>; begheven: << in de steek laten ». – 2: 6 Van vruechden ... sneven: << van
( mijn) liefdesgeluk ... afvallen ». Men zou vrijer kunnen vertalen: « dan is
het met mijn liefdesgeluk afgelopen ».
3: 1 ghelu: << blond >>. – 3: 3 Brenghen: druk Breghen; vaer: << vrees >>. – 3: 4
« of en toe >>, « telkens weer ». – 3: 6 Oft: << of dat ». Niet uitgesloten lijkt
de betekenis « als ».
4: 3 « zonder weerga ».

– 4: 4 Maken mi: << geven mij »; vroecht: << vreugde »,
« liefdesgeluk ». – 4: 6 Boete: « bevredig ».
5: 2 el: « anders ». – 5: 3 narst: << ernst »; in spel: « voor de grap », « spelenderwijs >>. – 5: 4 bevel: << verlangen ». – 5: 5 hout gelofte: << houd uw belofte
(van trouw) »; in trouwen: << oprecht », « waarachtig ».

64 Och ligdy nu en slaept
AL CXXXII
Lit.: Kalff, p. 303; FvD I, p. 348; He, p. 91 (tekst), p. 202 (aant.) ;

Eos,

p. 498.

Meilied. Een minnaar zingt een lied bij het venster van zijn geliefde. Hij wil
haar naar oud gebruik een bloeiende tak, de mey, aanbieden, in de hoop dat
zij deze symbolische liefdesverklaring zal beantwoorden met een uitnodiging
om bij haar binnen te komen. Zij geeft hem duidelijk te verstaan dat hij niet
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welkom is: zij heeft een andere minnaar bij zich. – De verwantschap van dit
ironische meilied met het genre van de dageliederen blijkt onder meer uit de
situering in de vroege ochtend en uit een « citaat >> in str. 5.
1:1-8 De minnaar staat 's p achts of in de late avond onder het kamervenster
van het meisje. Hij wil haar wekken met een lied waarbij hij zichzelf op
de luit begeleidt (cf. 4: 6) , om haar daarna een mey aan te bieden. – 1:1
ligdy nu en slaept: « lig je nu te slapen ». – 1: 2 bloeme: Aanduiding van
de geliefde. – 1:4 eersten droome: Naar middeleeuwse opvatting had de
« eerste >> droom een rustiger en aangenamer karakter dan dromen die de
slaper later in de nacht bezoeken. – 1: 5 Ontwect u: « word wakker >>. –
1: 6 door u veynster comers: « aan het venster komen >>. – 1: 7 ontfaen:
« in ontvangst nemen ».
2: 1-8 Zij wijst hem of omdat zij een andere minnaar bij zich heeft. – 2:1
ruysschet: « ritselt » (de meitak langs de muur van haar kamer). – 2: 2
mijn ruste berovet: « mij van mijn rust berooft >>. – 2: 3 « hij van wie het
afscheid nemen mij zwaar valt ». – 2: 4 leit: « ligt >>; op gedooghe: « met
mijn instemming ». – 2: 6 « dat wij ons daaruit (uit onze omhelzing) niet
los kunnen maken >>. – 2: 7 beddeken: «bedje >>; sinen vollen last: druk
sinen last (emendatie o.g.v. 4: 7 en 6: 7). – 2: 8 In de normale situatie
plantte (plaatste) de minnaar zijn mey in de vensteropening van zijn geliefde.
3: 1-8 De minnaar vervolgt zijn lied. Het komische effect (hij doet alsof hij
niets gehoord heeft) is waarschijnlijk bedoeld. – 3:1 suyverlijcke juecht:
« edele jonge vrouw ». – 3: 2 laten: « ophouden met >>. – 3: 3 Doet op:
« doe ... open >>. – 3: 4 « sta uw geliefde te woord >>. – 3: 5 troost: « genezing van lief desverdriet »
4: 1-8 Het meisje denkt er niet aan hem binnen te laten. – 4: 3 boel: « minnaar », « geliefde »; verborgen: De conventie schreef geheimhouding van
de identiteit van de minnaar voor. – 4: 4 « jij zou me geen plezier kunnen
bezorgen ». – 4: 5 op u niet en past: « geeft niets om jou ». – 4: 6 « en
evenmin om luitspel ». De luit was het favoriete instrument bij het brengen
van een serenade.
5: 1-8 De dag breekt aan; de minnaar blijft aandringen. – 5: 1-2 Deze verzen
zijn waarschijnlijk te beschouwen als een citaat uit een bekend dagelied,
nr. 9 (5: 4) in onze editie. den lichten dach: « de dageraad ». – 5: 3-4 Ontluikende bloemen inspireren tot liefdesgenot. – 5: 5-6 Forster (Eos, p. 499)
vertaalt: « I can see the bright stars which glisten in the sky >>. Men zou
verlichten echter ook kunnen opvatten als « licht worden », « verbleken ».
inden throone: « aan de hemel ».
6:1-8 Zij antwoordt dat een geheel ander soort mey dan zijn bloesemtak
haar wakker houdt. – 6:1 Waent ghi: « denk je >>. – 6: 2 « het is heel wat
anders, dat ik dacht (in plaats van te slapen) ». – 6: 3 Die mey: « de meitak >>, hier een aanduiding van haar minnaar, of van de liefde. hout my in
wake: « houdt mij wakker ». – 6: 4 daer na: « waarop ». – 6: 5 « geen (mey
is dat) zoals er in de aarde groeien ». – 6: 6 Roosen, bloemen: ook Roosenbloemen is verdedigbaar. ander virtuyten: «andere groeikrachten »; Forster
vertaalt: « other marvels ».
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65 Op een morgenstond
AL 000(111
Lit.: Kalff, p. 281; FvD I, p. 295.
Verhalend liefdeslied. Op een meimorgen hoort een minnaar een meisje zingen.
Hij vindt haar in een prieel, maar in plaats van het verhoopte samenzijn wacht
hem een bittere teleurstelling. Zij is overtuigd van zijn oneerbare bedoelingen
en scheldt hem de huid vol.
1:1 een: Terwille van de melodie misschien te emenderen in eenen; stond:
druk stonde, geemendeerd o.g.v. het rijm en de melodie. – 1: 2 « is het om
de mei te doen >> ( ? ). Wij vatten beghinnen oR als een gesubstantiveerde
infinitief. In mei, de maand van de liefde, trokken minnaars naar buiten
om in de natuur de mei (meye) te halen die zij als een symbolische liefdesverklaring aan het meisje van hun keuze aanboden. – 1:3-4 Kalff meent
dat de « ick » hier zijn geliefde hoort zingen, en niet een hem nog onbekend
meisje. Dit laatste lijkt ons toch aannemelijker. –1: 4 sanck ... van minnen:
« zong een liefdeslied >>; de melodie vereist, hier en in de volgende strofen,
een herhaling van de laatste twee woorden.
2: 1 voys: « stem »; confoort: « leniging van liefdesverdriet >>. – 2: 2 Een van
de remedies tegen melancholie was het luisteren naar vogelzang, in het
bijzonder naar het zingen van de nachtegaal. – 2: 3 Desghelijcx: « iets
dergelijks », « iets zó moois >>. – 2: 4 cuysschen smale: « schone vrouw >>
(deze poetische formule is zowel in de epiek als in de lyriek gemeengoed).
3: 1 Natuere : Hier gebruikt als personificatie, in de geest van de Roman van
de Roos. Het begrip kan worden omschreven als: de in de natuur werkzame kracht die al het geschapene doet zijn zoals het is, en doet handelen
naar zijn aard. In dit geval is Natuere de kracht die de minnaar doet
streven naar de vervulling van zijn liefdesverlangen. geleert: « onderwezen >>, « aangespoord ». – 3: 2 sinnen: « zintuigen >> (de zintuigen worden
gedwongen de aandrang van Natuere te gehoorzamen). – 3:3 prieel: betekent eigenlijk « (ommuurde) tuin »; naar middeleeuwse opvatting was
een prieel de ideale plaats voor een ontmoeting van gelieven. – 3: 4 vogelen:
Zie de aant. bij 2: 2; zingende vogels behoren tot de vaste attributen van
een prieel.
4: 2 « daarom geef ik weinig ». – 4: 3 dat geclanc: « het stemgeluid ». – 4: 4
Hij beschouwt haar al als zijn geliefde.
5: 1 vant: « aantrof >>. – 5: 2 In plaats van reyn zinge men reyne. – 5: 3
Ghinder: « daar >>; op eenen cant: « aan de waterkant ». – 5: 4 een claer
f onteyne: «een heldere bron >>. Ook de bron (soms een fontein of een
beekje) behoort tot de entourage van een prieel.
6: 1-4 Het meisje vreest dat hij het op haar eer gemunt heeft. – 6: 2 ghelaten:
« gestaakt ». – 6: 3 o wi, o wach: uitroep van afschuw en schrik. – 6: 4
boven maten: « zeer >> (bepaling bij so luyde).
7: 1 vuyl cockijn: « gemene schurk ». – 7: 2 mijn vruecht versmaden: « mijn
geluk verstoren (geringschatten) >>. – 7: 4 verraden: « verloren » (zij gelooft dat hij haar geweld zal aandoen).
8: 1-4 Hij verzekert haar van de oprechtheid van zijn liefde. – 8:1 Hi: In
liederen van dit type is het gebruikelijk dat een in de « ik »-vorm verteld
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verhaal soms wordt overgenomen door een verteller die de « ik >> met « hi >>
aanduidt. juecht: « jonge vrouwe >>, « geliefde >>. – 8: 2 alder weerste:
« (meest) geliefde >>. – 8: 3 « ik wens werkelijk niets anders dan oprechte
liefde ». – 8: 4 « dat verzeker ik op mijn woord van eer ».
9: 1 fenijn: c gif », « gemeenheid »; present: t aanwezig >>, « duidelijk te merken ».
10: 1-4 Epiloog van de zanger. – 10:1 eerstwerf: «voor de eerste maal ». –
10: 2 Wat: « welk ». – 10: 3 al bider hant: Met dit gebaar werd een liefdesverbintenis bezegeld.

66 Rozijne, hoe is dijn ghestelt
AL CXXXVII
Lit.: Kalif, p. 327, p. 330; FvD I, p. 579.
Loflied « int amoureus ». De minnaar prijst zijn geliefde Rozijne door te verzekeren dat Paris haar zou hebben verkozen boven Venus, dat Vergilius haar
liever zou hebben beschreven dan Helena, en dat Pontus niet naar Sidonia
getaald zou hebben als hij haar had aanschouwd. – De Mnl. tekst is vooral in
str. 2 corrupt overgeleverd: emendatie is mogelijk op grond van de (waarschijnlijk oorspronkelijke) Duitse versie in het Ambraser Liederbuch van 1582
(nr. CLXXIIII).
1:1 Rozijne (druk Rozijn) L« Rosina >> (meisjesnaam) ; hoe is dijn ghestelt:
« hoe is je gesteldheid (jegens mij) ? >> De Duitse versie heeft wo war dein
gestalt, bey kiinig Paris leben: « waar was jouw schoonheid in de tijd van
koning Paris? ». Ook een andere interpretatie is mogelijk: « hoe schoon
is je gestalte ! » (in dit geval vervange men het vraagteken door een uitroepteken). FvD emendeert: Rosina, waer was dijn ghestalt / bi coninc
Paris levee? – 1: 2-4 Paris, een zoon van de Trojaanse koning Priamus,
moest als scheidsrechter een gouden appel toekennen aan de schoonste van
drie godinnen, Hera, Pallas Athene en Aphrodite (Venus). Hij koos voor
de laatstgenoemde. – 1: 3 in zijn ghewelt: « in zijn (beslissings)macht ». –
1: 4 hijt: « hij het (de appel) ». – 1: 5 ghelooft: « geloof dit ». – 1: 6 u
schoonheyt: u moet worden benadrukt; aenghesien: « aanschouwd >>. – 1: 7
« dan zou Venus daarmee (met die appel) niet begiftigd zijn ».
2:1-5 Vergilius beschrijft in de Aeneis Helena als de schoonste vrouw op
aarde. Zij was de echtgenote van de Spartaanse koning Menelaus; Paris
ontvoerde haar, waardoor de Trojaanse oorlog werd ontketend. – 2:2
bedachte: « besloot ». – 2: 3 yent: « bekoorlijk ». – 2: 5 « die boven alle
vrouwen de kroon spande >>. – 2: 6-7 In de druk luiden deze regels Ghi hebt
die schoonheyt veel meer dan si Haer scoonheyt toegemeten. Onze emendatie, die ongeveer overeenstemt met die van FvD, is gebaseerd op de Duitse
versie: So hett er dir / viel mehr denn jr die schOne zugemessen. – 2:7
toegemeten: «

toegekend >>. – 2: 8

so vast ... beseten: «

zozeer beheerst

door »; haer: Men zou U verwachten, maar de wisseling van tweede en
derde persoon komt veel vaker voor.
3:1-4 Pontus en Sidonia golden in de late Middeleeuwen als een voorbeeldig
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liefdespaar. Hun geschiedenis was te lezen in een roman (volksboek) waarvan o.m. Franse, Duitse en Engelse versies zijn overgeleverd. Er is een
Nederlandse vertaling geweest, die echter niet is overgeleverd. – 3:1 bi
zijnder tijt: «in zijn tijd ». – 3: 2 een Bier ghelijcken: «een dergelijke
(schone vrouw als gij zijt) >>. – 3: 3 breedt ende wijdt: lang en breed »,
« geheel en al ». – 3: 4 moeten wijcken: «het of moeten leggen >>. – 3: 5
Ende ander veel meer: « en andere (vrouwen) (nog) veel meer >>, of « en
(nog) veel meer andere (vrouwen) », daer ick deer: «terwijl ik het
durf >> (?). De Duitse versie heeft hier die ich in kurtz nit kan erzehlen.
Is de Mnl. tekst corrupt of is de vertaler tekort geschoten? – 3:6 saert:
« lieftallige ».

67 Rijek God, hoe is mijn boelken dus wilt
AL CXXXVIII
Lit.: FvD I, p. 696.
Liefdesklacht. Een lantsknecht treurt om zijn boelken dat hem ontstolen is. –
Zowel het woordgebruik als de rijmtechniek wijzen crop dat wij hier te doen
hebben met een lied op lager, minder « litterair » niveau.
1:1 Rijck: machtige »; mijn boelken: mijn lief je >>; dus wilt: « zo bandeloos », zo lichtzinnig ». – 1: 2 Woordelijk vertaald : zo veel als men
onderweg aantreft >>. De interpretatie zoals zoveel (van die liefjes) die
je langs de weg oppikt » lijkt te passen in de context, maar stuit op grammaticale bezwaren. – 1: 4-5 Heeft hij haar moeten verlaten, of heeft zij
hem in de steek gelaten op het moment dat hij haar als zijn geliefde beschouwde? Beide interpretaties lijken mogelijk.
2:1 Men kan in deze spreuk een verzuchting van een zwervende lantsknecht
(cf. 6: 2) zien : « het woud (waar ik door moet trekken) is uitgestrekt, de
lief de (die ik haar toedraag) is groot ». – 2 : 2 dit homoet « deze
vernedering ondergaan ». – 2: 3 Des: « daarom », « daardoor »; wil: zal ».
– 2 : 4 Die: « op hem die »; minen: druk minnen. – 2: 5 « zal ik mij daarvoor nog eens wreken ».
3:1 Mi rout: « ik denk met zoveel weemoed terug aan >>; ghelu: « blond ». –
3 2 in duechden spaer: « in eer en deugd moge behoeden >>. – 3: 3 wel
gestallet: wel gevormd », « schoon van gestalte – 3: 4 weet: « ken ».
4: 1-3 De constructie is niet duidelijk; 4:1 zou zich beter laten lezen als een
wens (« gij nu, schoon lief, wees zo goed u tot mij te wenden »), evenals
4: 2 (« en wil mij uw vriendschap schenken >>). FvD heeft geemendeerd.
Schoon lief, nu wilt u keeren tot mi / ende wilt mi doch u vrientschap
Bien. – 4: 3 Een troostelick woort: « een woord van troost >> (waardoor het
liefdesverdriet wordt verlicht). – 4: 4 Uwen oorlof: uw vaarwel », uw
afscheid »; so bitteren cruyt: «zo'n bittere drank (getrokken van planten) », zo'n bittere pil ».
5: 1 alder eeren waert: « alle eerbewijzen waardig ». – 5: 3 gonnen: uit genegenheid schenken », « toewensen >>. – 5: 4 beswaert: zwaar gemaakt »,
« verdriet gedaan ». – 5: 5 verwinnen: te boven komen >>.
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6:1 Epiloog van de zanger. – 6: 2 Misschien is de anonimiteit opzet. een
vroom lantsknecht: «een dapper soldaat >> (lantsknechten waren vaak
huurlingen die door Europa zwierven en dienst namen in de legers). – 6: 3
hevet: « heeft het ». – 6: 5 scheynde: « storte ... in het verderf >>; der
nijders tonghen: « de roddelaars met hun kwaadaardige tongen » (zie hiervO6r, DUI, p.XVIII).

68 Rijck God, verleent ons avontuere
AL CXL
Lit.: Kalif, p. 285; FvD I, p. 339; He, p. 93 (tekst), p. 202 (aant.) ; Eos, p. 491.
Dagelied. Een jonkvrouwe wil haar minnaar aan een touw met een ring eraan
ophijsen tot haar kamervenster. De wachter hoort onraad, laat zich niet misleiden door de jonkvrouwe, maar blijkt tenslotte toch te vermurwen. De jongeling wordt omhoog getakeld; de gelieven liggen in elkaars armen tot de dageraad hen dwingt afscheid te nemen.
1:1-7 Een jongeman wil zijn geliefde in haar kamer bezoeken, maar vreest
dat de wachter hem zal verraden. – 1:1 Rijck: « machtige >>; verleent ons
avontuere (druk verleent auontuere ons) : « laat ons (mijn geliefde en mij)
geluk hebben ». –1: 2 frisch: « levenslustig >>; omwille van de melodie voege
men na jonghelinck het woord fijn toe. – 1: 3 binnen der muere: Waarschijnlijk moeten we ons het kamervenster van de jonkvrouwe voorstellen
als een raam in de kasteelmuur. –1: 7 Forster, Eos, p. 493, vertaalt: « things
are looking bad ».
2:1-7 De jonkvrouwe laat een metalen ring aan een touw zakken, met de
bedoeling haar minnaar, staande in die ring, omhoog te hijsen. Misschien
hebben middeleeuwers bij deze situatie gedacht aan Vergilius die volgens
de overlevering ook door zijn geliefde zou zijn opgetakeld (zie de aant. bij
nr. 6, 6:1-2) . – 2 : 2 Si hadde verhoort: « of ze had ... gehoord >>. – 2: 4
aenden rinc: Het bepaald lidwoord wordt in verhalende volksliederen dikwijls ook gebruikt als het niet gaat om een bekende of eerder genoemde
zaak. – 2: 6 dale: « naar beneden ». – 2: 7 clanck: « rinkelde ».
3:1-7 De wachter hoort onraad. – 3:1-3 Let op de parallellie met 2:1-3. –
3: 3-4 De wachter loopt ter tinnen (« naar de borstwering van de muur »)
en steekt zijn hoofd ter veynster uut (hier misschien: « door een kijkgat
naar buiten >>). – 3: 6-7 Blijkbaar had de jonkvrouwe hem al een eindweegs
opgehesen. – 3: 7 vaer: « angst ».
4: 1-7 De jonkvrouwe tracht de wachter te misleiden. – 4:1 met sinnen verstoort: « boos ». – 4: 2 deert: « kwelt >>, « kwaad doet >>. – 4: 4 herren:
« scharnieren >>. – 4: 5 gram: « boos ». – 4: 6 sie: « kijk uit >>; den lichten
dach: « de dageraad ». – 4: 7 « of hij (de dageraad) ooit nog komt ».
5: 1-4 De wachter laat zich niet verschalken. – 5:1 en belghet u niet: « maak
u niet boos ». – 5: 2 « ik doe mijn plicht als wachter » (FvD emendeert:
een goet wachterkijn). – 5: 5-7 Waarschijnlijk horen wij hier de jonkvrouwe; het is ook mogelijk deze woorden door de wachter te laten spreken,
die dan toont dat hij de kwaadste niet is. – 5: 6 quaemt: druk quaem; int
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claer: « aan het licht »; wi: de jonkvrouwe en haar geliefde; als de wachter
spreekt: zij en hijzelf.
6: 1-7 Hij laat zich overreden door de minnaar. – 6: 2 melden: « verraden »;
door u doecht: « (ik doe een beroep) op uw goedheid ». – 6: 3 « daar zou
grote ellende van kunnen komen >>. – 6: 4 zijn verhuecht: « plezier hebben »,
« genieten ». – 6: 5 ic en sal (druk ic sal; de emendatie is van Hellinga) :
« ik zal u niet (verraden) >>. – 6: 7 gheschal: « lawaai ».
7:1-7 De jonkvrouwe hijst haar lief omhoog. – 7: 3 al metter spoet: In werkelijkheid zou dit, zonder takel, een hele hijs zijn! – 7: 5 « kort daarna ». –
7: 6 werven: « malen », « maal ».
8:1-7 Zij verwelkomt haar minnaar. – 8: 2 mijn dagen: « van mijn leven ».
– 8: 3 « laat ons nu genieten ». – 8: 4 drincken den coelen wijn: De uitdrukking wordt in volksliederen dikwijls gebruikt om het liefdesspel verhullend aan to duiden. – 8: 5 « er wordt over ons gewaakt ».
9:1-7 De dag breekt aan; de minnaar moet vertrekken. – 9:1 « een korte tijd
verstreek daar snel », « het duurde niet lang of >>. – 9: 2 dagheliet: het lied
waarmee de wachter de dageraad aankondigt. – 9: 3 dat hijse nam: « nam
hij haar ». – 9: 5 leyder: « ongelukkige », « gehate ».

69 Rick God, hoe mach dat wesen
AL CXLI
Lit.: Kalff, p. 275; FvD I, p. 287.
Samenspraak « int amoureus ». Gekweld door liefdesverdriet vraagt een minnaar zijn geliefde of zijn verlangen ooit vervuld zal worden. Er ontspint zich
een subtiele dialoog waarbij zij aanvankelijk geveinsde of werkelijke reserves
toont (meent hij het wel? zal hij in zijn uitlatingen wel de nodige terughoudendheid betrachten? ) , maar hem geleidelijk aan meer hoop geeft, tot zij hem
bekent dat zij zijn liefde beantwoordt.
1:1-8 De minnaar klaagt. – 1:1 Rijck: « machtige »; hoe mach dat wesen:
« hoe kan het zijn », « waarom is het ». – 1: 3-4 Twee opvattingen lijken
mogelijk: « ik had iemand (een geliefde) uitverkoren die mijn gemoed geheel en al beheerste », en « ik had een uitverkorene, die ... ». – 1: 6 icx mi
pijn: « ik mij ervoor inspan ». – 1: 7 mi vermeten: « mij aanmatigen >>. De
betekenis van het vers nadert tot « wat verbeeld ik me eigenlijk? ». – 1: 8
Druck: « verdriet »; mijn eyghen zijn: « mijn deel zijn ».
2: 2 « als ge het als oprecht bedoeld zoudt willen opvatten ». – 2: 3 Het beeld
is ontleend aan de jacht. Sal: « moet ». – 2: 7 salt zijn verloren: « is mijn
zaak verloren », of « zal het voor niets zijn ».
3: 1-8 Zij antwoordt. – 3:1 Gheselle: « vriend ». – 3: 3 dorst: « durfde ». –
3: 6 uwen gront: « uw diepere bedoelingen ». – 3: 7 « (als ge wilt dat) iets
gunstigs u ten deel zal vallen >>. – 3: 8 huesch in uwen mont: « hoofs in
alles wat gij zegt >>. De hoofse gedragsregels eisten dat de minnaar met de
grootste voorkomendheid en onderdanigheid tot zijn geliefde sprak. Onder
geen beding mocht hij iemand de naam van zijn geliefde onthullen of zich
beroemen op zijn liefde.
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4: 1 conste ic: « zou ik ... kunnen ». – 4: 2 een troostelijc woort: « een woord

dat mijn liefdesverdriet zou lenigen ». – 4: 4 alst wel behoort: « zoals het
betaamt ». – 4: 5 Seer stille: « zeer verborgen (geheim) ». – 4: 7 W at baet:
« wat helpt het ».
5:1 Bij het zingen kan seer achterwege worden gelaten. – 5: 2 is u gheleert:
<< is u aangeleerd >>, << heeft men u geleerd ». – 5: 3 den wint van noorden:
De noordenwind gold als onbetrouwbaar. – 5: 4 Sid y: « zult ge ... zijn ». –
5: 5 mach: « kan ». – 5: 6 goet ront: « onomwonden >>. – 5: 7 « als ge de
gunst van vrouwen (van een vrouw) wilt verwerven ».
6: 1 goelijc: « vriendelijk », « minzaam ». – 6: 2 fel: « hardvochtig ». – 6: 3
lesen: « vertellen ». – 6: 4 namaels maken spel: « naderhand (na een woordenwisseling) plezier maken, het minnespel spelen ». – 6: 5 keeren: « veranderen ». – 6: 6 « al schiet ge nu uw venijnige pijlen of ».
7: 1 sout: « moest ». – 7: 2 mi dus dic vermaent: « zo dikwijls bij mij aandringt >>. – 7: 3 al door die bramen: « door de braamstruiken >> (met andere
woorden : « ge maakt geen enkele voortgang >>). – 7: 7 « ik zou nog meer
gerustgesteld zijn ». – 7: 8 waerdi: « als ge ... zoudt zijn >>.
8:1 laet uus gedincken: « herinner u (toch)». – 8: 3 schincken: « schenken ».
In de nabijheid van zijn geliefde begint de minnaar te zuchten; zij moet
dus gemerkt hebben dat hij van haar hield. – 8: 4 « en dat geheel uit oprechte genegenheid ». – 8: 5 « op straat en in de kerk >>. – 8: 6 u blide
aenschijn: « uw gelaat dat mij gelukkig maakt >>. – 8: 7 Hebdijs: « hebt gij
dit >>. – 8: 8 So: « dan », « in dat geval ».
9: 2 gaen int herte: « dringen door tot mijn hart >>. – 9: 3 « maar als het nu
eens zó ging >>. – 9: 4-5 Zij doer het voorkomen alsof haar wederliefde even
onwaarschijnlijk is als een verandering van water in wijn (reminiscentie
aan Johannes 2 :1-11, de bruiloft te Kana). – 9: 5 cost crigen: « zou kunnen verwerven ». – 9: 6 « zou dit dan geen list van u blijken te zijn ».
10: 1 reyn vrouwelijc wesen: « zuivere vrouwelijke natuur » (gebruikelijke aanspreektitel van de geliefde). – 10: 2 ict: « ik het >> (te verbinden met wes
in 10: 4). – 10: 3 so waer (druk wae) : « dan zou ... zijn >>. Wij interpreteren dit vers als een tussenzin. – 10: 4 « hetgeen gij van mij verlangt >> (nl.
huesch te zijn). – 10: 5 volcomen:. « gelukken >>. – 10: 6 « op uw liefelijk,
gelukkigmakend gelaat >> (bedoeld is : « op uw lief de »). – 10: 7 « mag ik
mij niet beroemen ».
11:1 laet u niet verlangen: « laat het u niet te lang vallen », « laat het u niet
verdrieten ». – 11: 2 op goeden troost: « in vertrouwen op leniging van uw
liefdesverdriet >>. – 11: 3 « men sluit menigeen op in de gevangenis >>. –
11 : 4 namaels: « later », « naderhand >>; wert: « worth >>. – 11: 6 « ( en )
verklap het aan niemand >>. – 11: 7 aen mi: « bij mij », « van mijn kant ».
12 : 1 Venus' minne: « geliefde van Venus » (omschrijving van de geliefde). –
12: 2 Van: « voor »; duechden: « genegenheid >>. – 12 : 3 laet: « late ». –
12: 5 « uw vriendelijke blikken >>. – 12: 6 Haar blikken pijnigen hem zolang
hij nog niet zeker is van haar wederliefde. – 12 : 7 « o, zuiver, vrouwelijk
karakter ».
gelukkig gestemd zijn >>. – 13: 2 << nu, op dit ogen13: 1
blik ». – 13 : 3 toescrijven: « schenken ». – 13 : 5 vrou Venus' strale: c pijl
van de godin Venus » (de liefdespijl). – 13 : 7 U eyghen: « (geheel) de
uwe »; altemale: << geheel en al >>.
vruechde bedrijven: <<
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14: 1 Dit vers laat zich wellicht vertalen met: « op de vrouw (vrouwen) moet
ik een lofdicht maken ». – 14: 2 « wat kan mij gebeuren >> (uitroep van
zorgeloze vreugde?). – 14 : 3 « een boven alle vrouwen uitstekende bloem
van een vrouw >>. – 14: 4 troost ghedaen: « genezing (van mijn liefdesverdriet) gebracht ». – 14: 6 V aert wech: « verdwijn », « weg met >>. – 14: 7
« ik mag geen spijt koesteren over mijn liefdesverdriet ».
15: 1-8 Epiloog. De ic van deze strofe mag vermoedelijk worden geldentificeerd
met de minnaar uit de samenspraak in str. 2-14. – 15: 2 liet: druk het. –
15: 3 « men beloont zo iemand (die zulk een lied maakt (?)) met trouw ».
Misschien moet die worden geemendeerd in dit. – 15: 4 betaelt: druk betalen. Wij interpreteren: « daarom is het dat het (dichten van dit lied)
goed beloond wordt ». – 15: 5 mach: « moet >>. – 15: 6 schoon vrouwen:
« aan schone vrouwen >>; op elc termijn: « te alien tijde ». – 15: 7 cost ic:
« als ik ... zou kunnen ».

70 Rijc God, wie sal ic clagen
AL CXLII
Lit.: FvD I, p. 681.
Afscheidslied. Anders dan in de overige afscheidsliederen, waar het steeds gaat
om een minnaar die afscheid neemt van zijn geliefde, is hier sprake van twee
(eigenlijk drie) personen. Een vrouw heeft moeten kiezen tussen twee mannen.
Zij heeft besloten haar boel, die men van haar weggejaagd heeft, achterna te
reizen. De andere man blijft treurig achter. In str. 2 evoceert zij hoe hij haar
smeekte bij hem te blijven; in str. 3 en 4 horen wij hoe hij haar vaarwel zegt. –
Er bestaan drie Duitse versies van dit lied (zie Mime, Altdeutsches Liederbuch, nr. 208, p. 291-293 en EuB II, nr. 478 a, b en c, p. 298-300). De oudste
daarvan is een liefdesklacht van een in de steek gelaten minnaar; in de jongere
is deze « mannelijke » liefdesklacht omgewerkt en uitgebreid tot een klacht van
een verlaten meisje. In de Middelnederlandse versie is het afscheid als het
ware « gedramatiseerd ».
1:1-8 Het meisje rijdt treurig over het veld, haar minnaar (boel) is verjaagd.
Oorspronkelijk waren wij van mening dat in deze strofe de minnaar aan
het woord was; hij nader inzien blijkt de veronderstelling dat wij hier
het meisje haar verdriet horen klagen, tot een veel geiukkiger resultaat te leiden. – 1 :1 Rijc: «machtige >>. – 1: 2 heymelijc lijden: << innerlijk verdriet » (heymelijc kan ook worden opgevat als « intiem »,
« persoonlijk ») . – 1: 3 boel: « geliefde »; verjaghet: « weggejaagd », « ontnomen ». – 1: 4 « de scheiding (van mijn geliefde) is mij tot een (fysieke)
pijn geworden ». –1: 6 « met een scheiding (van mijn geliefde) heb ik ervaring opgedaan » (« ik weet nu wat het betekent... >>). – 1: 7 « daarom rijd
ik over die heide daar ». over geen heyde is een stereotiepe uitdrukking
die soms niet meer lijkt te betekenen dan « over het veld », « door het
land >>.
2: 1-8 Als wij het goed zien, « citeert >> het meisje in 2: 4 de man die zij zojuist
verlaten heeft en in 2: 5-8 het antwoord dat zij hem gegeven heeft. – 2: 2
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Ook dit is een formule, die meestal met betrekking tot vrouwen, soms ook
tot mannen worth gebruikt. – 2: 4 De presensvorm is wijst erop dat zij een
deel van zijn smeekbede in de directe rede weergeeft. De minnaar zou
gezegd hebben: « Blijf bij me; als het straks winter wordt, heb je mij nodig.
Nu het zomer is, lijkt het aantrekkelijk een avonturier achterna te reizen,
maar straks ... ». – 2: 5 mach: « kan ».
3:1-8 De minnaar groet zijn geliefde die hij over de heide ziet wegrijden. –
3: 2 so wee: « zoveel pijn >>. – 3: 3 dus vaertse (druk dus vaerrse) : «zo
trekt (rijdt) ze >>; over gheen heiden: Herhaling van het heidemotief. –
3: 4 Hij hoopt dat ze bij hem terug zal komen. – 3: 7 « ik kan in het geheel
niet bij je zijn >>. – 3: 8 doch: « toch ».
4: 1-8 Een bitter cruyt: ongeveer equivalent met onze uitdrukking: « een
bittere pil »; cruyt betekent hier « geneeskrachtige plant >>. – 4: 2 proeve:
« proef >> (het bitter cruyt), « ondervind >>. – 4: 4 « die weet niet wat pijn
betekent ». – 4: 8 « nu moeten wij uiteengaan >>, << uiteengaan is onvermijdelijk ».

71 Trueren moet ick nacht ende Bach
AL CXLVII
Lit.: FvD I, p. 684.
Liefdesklacht. Door toedoen van clappaerts is de minnaar veroordeeld tot
een melancholisch verlangen naar zijn geliefde. In afwachting van betere dagen
zendt hij haar zijn oprechte wensen.
1: 2 lijden: Liefdesverlangen werd gezien als een ziekte waaraan de minnaar
lijdt. also: « zulk een ». – 1: 3 een die liefste: « iemand die de liefste is »,
« de allerliefste >>. – 1: 4 bevanghen: « in haar macht ». – 1: 5 Doorschoten: « doorboord » (de blikken van de geliefde doorboorden het hart van
de minnaar) ; also menichfout: «zo dikwijls », « op zoveel plaatsen ». –
1: 6 ghewout (druk ghewont) : « macht ». – 1: 7 Na haer staet: « op haar
is ... gericht >>.
2: 1 In wat plaetsen dat: « waar ... ook ». – 2: 2 staet in: « beheerst >>. – 2: 3
Daer: nl. in mijn gedachten; mach: « kan ». – 2: 4 oock: Tweede o beschadigd, misschien e. – 2: 5 claer aenschijn: « stralend gelaat >> (het aanschouwen van de geliefde veroorzaakt de liefde). – 2: 6 ontfaen: « ontvangen »,
« binnenlaten ». – 2: 7 So waer: « dan zou ... zijn >>; sachte: « zacht >>, « gemakkelijk te dragen », « aangenaam ».
3: 1 alle: « heel ». – 3: 2 Been so lief: « niemand die (mij) zo lief is >>; so:
druk o. – 3 : 4 « dan ontleen ik daaraan al mijn vreugde >>. – 3: 5 lacen:
« helaas »; van haer: « van haar verwijderd >>. – 3: 6 So: « dan >>; pijn:
« verdriet ». – 3: 7 niet: « niets ».
4: 1 rijck: « machtige », hoe wee is mi: « hoe ellendig voel ik mij >>. – 4: 3
clappaerts: « roddelaars », de niders die de verwijdering tussen de gelieven
teweegbrengen (zie hiervO6r, Dl. II, p. XvIii ) . vrij: « bevrijd >>. – 4: 5 die
menighe: « menigeen ». – 4: 6 Schout quade tonghen: « schuw de kwaadsprekers >>. – 4: 7 valsch ghepresen: « gemeen »; misschien « ten onrechte
gewaardeerd >>.
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5: 1 moeten ... zijn: « zijn nu eenmaal », « kunnen het niet laten ... te zijn ».
– 5: 2 gaen laten varen: « hun gang laten gaan zonder me er iets van aan
te trekken ». – 5: 3 schencken: « toewensen ». – 5: 4 goeder jaren: tweede
naamval afhangend van Thien duysent. – 5: 7 rail: «moge »; bewaren:
druk beuaren.
6: 1 Bij het zingen late men heere weg. – 6:3 blifit mi altoos bi: «blijft
altijd bij mij », « blijft altijd mijn deel >>. – 6: 5 « al staat mijn kans op
liefdesgeluk er zo slecht voor ». – 6: 6 eer yet (druk eyt) lanck: « binnenkort ». – 6: 7 « ik moet mijn tijd afwachten ».

72 Tandernaken op den Rijn
AL CXLIX
Lit.: Kalff, p. 441; FvD II, p.1050.
Gespeelkenslied. Twee vriendinnen voeren een gesprek over de liefde (cf. nr. 39
en nr. 76). Het ene meisje is treurig omdat haar moeder elke ontmoeting met
haar Belief de verbiedt; het andere probeert eerst haar vriendin te troosten,
daarna te waarschuwen door te wijzen op haar eigen ervaringen. Als zij (de
vriendin) naar haar moeder had geluisterd, zou zij nu geen kind verwachten
van een minnaar die haar in de steek gelaten heeft. Opeens begint het treurige
meisje te lachen: daar komt haar minnaar te voorschijn, die het gesprek heeft
afgeluisterd en haar vriendelijk groet. Vergeten zijn haar sombere gedachten
en de pessimistische raadgevingen van haar vriendin.
1:1-4 De verteller leidt het door hem weergegeven gesprek tussen twee
meisjes in. – 1:1 Tandernaken: « te Andernach >> (zie de aant. bij nr. 76,
1:3); op: « aan ». – 1: 2 rant: «vond»; maechdekens: druk machdekens;
spelen gaen: « die zich buiten (in de natuur) gingen ontspannen », « die
gingen wandelen ». –1: 3 die een: De melodic vereist die eene; dochte mi:
wat haar gezicht betrof ». Een andere
« beviel mij »;
opvatting van 1: 3-4 lijkt eveneens mogelijk: « de ene, zo scheen mij toe,
aan haar gezicht te zien, haar ogen waren met tranen omfloerst >>. – 1: 5-7
Het andere meisje spreekt tot haar bedroefde vriendin. – 1:5 ghespele:
« vriendin ». – 1: 6 sweert: « doet ... zeer »; moet: « gemoed >>. – 1: 7
woudijs mi maken vroet: « zou je het mij willen vertellen ». – 1: 8-10 Het
verdrietige meisje antwoordt. –1: 8 « ik kan het je niet allemaal vertellen ».
Terwille van de melodic moet het laatste woord van de achtste regel in
elke strofe worden herhaald (eventueel voorafgegaan door ja). – 1: 9 diet
mi doet: « die het mij (aan)doet ». – 1:10 boel: « geliefde >>; verjagen:
« wegjagen », « (van mij) wegnemen ».
2: 1-4 Haar vriendin tracht haar op te beuren. – 2:1 daer en leyt niet an:
« dat is niet erg », « dat geeft niets ». – 2: 2 den mey: « de meitak >> of
« de meimaand ». Bedoelt zij dat het komende meifeest het treurige meisje
gelegenheid zal bieden haar minnaar te ontmoeten, zonder dat haar moeder dit kan verhinderen? – 2: 3-4 Naar onze mening komt de volgende interpretatie het meest in aanmerking: « wie niet in staat is zijn lief je te
spreken (ontmoeten), die kan de liefde (ook) niet kwellen (geen last beaen haer aenschijn: <<
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zorgen) >>. – 2: 5-10 Het treurige meisje wil van deze « troost >> niets weten.
– 2: 5 dats quaet sanck: « dat is een boosaardig spotliedje >>. Zij bedoelt
de opmerking van haar vriendin in 2: 3-4. – 2: 6 te verbeyden: « of te
wachten ». – 2: 7 van sinnen also cranc: « zo ziek van lief de >>. – 2: 8 Ick
soude: c dat ik ... zou >>; rouwe: « liefdesverdriet >>. – 2: 9 « ik neem het
mijn moeder kwalijk ». – 2 :10 verderven: « in het ongeluk storten ».
3: 1-2 De vriendin tracht haar te doen berusten. – 3: 2 « breng nu uw hart
geheel tot rust >>. – 3: 3-10 Het treurige meisje beschuldigt haar moeder. –
3: 3 plach te spinnen: Het werkwoord spinnen heeft dikwijls een sexuele
bijbetekenis; de nuance die hier bedoeld is, valt moeilijk vast te stellen.
Bedoeld kan zijn: « mijn moeder leidde vroeger een lichtzinnig leventje »,
maar misschien ook: « mijn moeder was vroeger (zelf) in het < leven > ».
des en doet si niet: « dat doet ze nu niet (meer) >>. – 3: 4 Den tijt: de tijd
dat haar moeder nog spon. – 3: 6 derf: « mag » (misschien ook : « durft ») ;
naer: « bij (mij) » . – 3: 7 swaer: « bedroefd >>. – 3: 9 van haer: « van haar
( mijn moeder) >>, of « uit haar ogen ». – 3 :10 ter duere: « naar de deur »
(in plaats van het tweede noch staat in de druk uoch).
4: 1-10 De vriendin vertelt haar wedervaren. – 4:1 dat waer wel quaet: « dat
zou gemeen zijn (je moeder dit te verwijten ( ? )) ». – 4: 2 « spreek toch niet
op deze manier (over je moeder) >>. – 4: 3 mijns moeders raet: « wat mijn
moeder mij ried ». – 4: 5 sinen wine ghedaen: « gedaan wat hij (mijn minnaar) van mij wilde », « hem plezier bezorgd ». – 4: 6 Zij is zwanger. – 4: 7
so: Gaat vooraf als het onderwerp op de persoonsvorm volgt. – 4: 8 elwaerts
spelen: « elders zijn vertier zoeken ». – 4: 9 Des: « daarom »; laten: « vergieten >>. – 4:10 cans: « kan het >>; gehelen: « verzwijgen >>.
5:1-2 Het droevige meisje ondervraagt haar vriendin. – 5:3-4 De vriendin
antwoordt. – 5: 3 Och p een ic: « ach nee, dat ben ik niet >>. – 5: 5 Het
droevige meisje spreekt. In de druk gaat aan deze regel vooraf : Mer datmer
vint so veel, « dat men er toch zo veel vindt (die geen maagd meer zijn) >>. –
5: 6-10 Raadgeving van de vriendin. – 5: 7 « pas op, of je bent niet vrij
(meer) ». – 5: 8 « je zult er geen spijt van hebben (als je goed oppast) ». –
5: 9 « kom nooit bij hem », « ga nooit op zijn verlangens in ». – 5:10 Oft
ghi wort: « tenzij je zou worden »; trouwen: « een belofte van trouw >>.
6:1 Hier spreekt het droevige meisje. – 6: 2-4 Haar vriendin antwoordt.
6: 2 lieghen: « bedriegen ». – 6: 3 « vertrouw de roddelaars voor geen zier >>
(als je je met een minnaar inlaat, dan krijg je ook nog met niders te doen).
6: 4 Si staen al na: « zij zijn alleen maar uit op >>. – 6: 5 si enen: druk
sinen. Het lijkt ons aannemelijk dat met si het zopas nog treurige meisje
bedoeld is. Het vers kan vertaald worden met « toen begon zij schaterend
te lachen ». De precieze betekenis van loech si enen grooten schach ontgaat
ons: lacht het meisje van blijdschap omdat zij plotseling haar geliefde voor
zich ziet staan (de ic van 1: 2), of schatert zij omdat zij de situatie als
grappig ervaart? Het grappige zou kunnen steken in de onverwachte verschijning van haar geliefde, over wie zij zo juist haar hart heeft uitgestort
bij haar vriendin, of in het feit dat nu opeens blijkt dat de pogingen van
haar moeder om een ontmoeting te verhinderen, vergeefs zijn geweest. –
6: 6 die op mi sach: « die mij aankeek », « die mij ontwaarde >>. De ic heeft
het gesprek van de twee meisjes blijkbaar afgeluisterd, en komt nu te voorschijn. – 6: 7 boodt: « wenste »; minnelijck: « vriendelijk >>, « op verliefde
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wijze ». – 6: 8 hoochlike (zing: hogelike) : « verheugd >>. – 6: 9-10 Deze
heilwens impliceert waarschijnlijk dat hij met haar hoopt te trouwen.

73 Tyrannich werc, vol archs gedronghen
AL CLIII
Lit.: FvD I, p. 400.
Liefdesklacht. De in de steek gelaten minnaar kan zijn verdriet niet dragen,
hij smeekt de dood hem uit zijn lijden te verlossen.
1:1 Tyrannich werc: « (een) tiranniek karwei » (is het liefhebben); vol archs
gedronghen: « boordevol ellende ». – 1: 2 « ik twijfel er niet aan: (er bestaat) geen erger kwaad >>. – 1:3 was van: « behoorde tot »; Venus' discipels jonghen: « Venus' volgelingen », « de dienaars van de liefde ». – 1:4
al desperaet: « volstrekt wanhopig ». – 1: 6 hoet gaet: « hoe het (nu met
mij) zal gaan >>. – 1: 7 boelken: « geliefde >>; noot: « verdriet ». – 1:8 ter
werelt: « in deze wereld » (« er bestaat nu geen trouw meer »).
2: 1 druck: « (liefdes)verdriet »; ontbinden: « meedelen », « uiteenzetten ». –
2: 2 « hoewel de vermelding ervan, het spreken erover, mij pijn doet ». –
2: 3 troost: « leniging van liefdessmart »; aen u ghevinden: « bij u vinden ».
– 2: 4 « (die troost) elders te zoeken, dat zou mij onmogelijk zijn ». – 2 : 7
Si: nl. de spere (de liefde heeft zijn hart verwond) ; doorvloghen: « doorboord ». – 2: 8 so wil ict gedoogen: « wil (zal) ik het verduren ».
3: 1 fel: « wreed >>. – 3:2 jonc: « verliefd >>; deert: « pijn doet ». – 3:3 bedrijft
haar spel: « plezier maakt », « de liefde bedrijft >>. – 3: 4 die: « (zij) die >>.
– 3: 5 minder herten: « voor mijn hart ». – 3: 6 ic bens onweert: « ik ben
het niet waard (dat zij mij liefheeft) >>. – 3:7 die alderliefste moet wesen
schu (druk schou): « mij verre moet houden van mijn geliefde >>. – 3: 8
des: « daarom ».
4: 1 was: « werd ». – 4: 2 Ter droever tijt: « op een treurig ogenblik »; ic die
werelt aensach: « aanschouwde ik het levenslicht ». – 4: 3 derven: « missen », « verstoken blijven van ». – 4: 4 een swaer gelach: « een hard gelag »,
« een bittere teleurstelling ». – 4: 5 o wy, o wach: uitroep van afschuw en
smart. – 4: 6 bedrijven geclach: « weeklagen ». – 4: 7 haelt mi uuten verdwijne: « verlos mij uit mijn lijden » (« uit mijn verkwijning »).
5: 2 doet u gevoech: « doet wat ge maar wilt », of « plezier maakt ». – 5: 3
doch: « toch >>; wil: « moge >>. – 5: 4 Hebbe ic also vele: « als ik zoveel
verkrijg » (dat mijn geliefde mij tenminste zoveel aandacht schenkt). –
5 : 5-8 Raadgeving aan andere minnaars, een traditioneel motief in een
liefdesklacht. – 5: 5 die: « wie »; dat pack van minnen: « de last der liefde >>. – 5: 8 « ik raad u tot uw bestwil : is het met u nog niet zo ver, zorg
dan dat ge niet in die situatie komt ».
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74 Verlangen, ghi doet mijnder herten pijn
AL CLVII
Lit.: FvD I, p. 397; He, p.102 (tekst), p. 203 (aant.).
Liefdesklacht. De minnaar is gedwongen zijn geliefde vaarwel te zeggen. Hoewel hij nog steeds op haar genegenheid hoopt, doet haar afwijzende houding
hem tot de diepste ellende vervallen.
1:1-3 Wij interpreteren deze lastige passage als volgt: « verlangen, gij pijnigt
mijn hart om te weten of ik u, (mijn) liefje, zou moeten smeken om
leniging (van mijn liefdesverdriet), om (versterkend) voedsel, om medicijn
(ter bestrijding van mijn melancholie)». De « ik >> van het lied zou zich
dus afvragen of hij al of niet een beroep moet doen op zijn geliefde; uit
4: 4 zou kunnen blijken waarom: hij vreest dat een mogelijke afwijzing zijn
smart nog zou vergroten. – 1:2 Bij het zingen late men boelken achterwege. – 1: 4 gaet mi te nade: « gaat mij te zeer aan het hart ». – 1:5
Eylaes: « helaas »; ook in dit vers past boelken niet in de melodie. ay mi:
« wee mij >> (FvD en He emenderen in ay mijn, terwille van het rijm).
2:1-2 « zoals de roos aan de doornige rozelaar groeit, zo heb ik met vreugde
mijn tijd doorgebracht » (temidden van de niders?). – 2: 3 daer: « daar,
waar >>; uutvercoren: nl. door zijn geliefde. – 2: 4 Certeyn: « voorwaar »;
ist mi nu ontseyt: « wordt mij de toegang nu geweigerd >>. – 2: 5 Dit vers
past beter in de melodic als men eylaes eenmaal laat vervallen; hetzelfde
geldt voor het vijfde vers in de volgende strofen. – 2: 6 coemt voor (te
emenderen in voort ?) rasch: « kom spoedig >>; en niet en beyt: « en talm
niet ».
3: 1 mi ... selven: « mezelf >>, « me »; het is ook mogelijk selven met haer te
verbinden. haer ... over ghegeven: « aan haar onderworpen ». – 3: 2 q om
met mij te doen wat haar hart haar ingaf ». – 3: 3 quade tonghen: nl. van
de niders (zie hierv66r, DUI, p. XVIII); die hebbent bedreven: « hebben
weten te bereiken ». – 3: 4 ongevoech: « verdriet ». – 3: 5 ten is niet genoech: « het is niet genoeg » (Bedoelt hij : « ik heb nog niet genoeg geleden » ?).
4: 2 U minne: « mijn liefde voor u >>. – 4: 4 driakel: « medicijn >> (eigenlijk:
« tegengif »); is: « betekent (voor mij) >>; zie de aant. bij 1:J-3. – 4: 5 die
liefste mijn: « mijn geliefde ».
5: 1 ter sprake comen: « te spreken krijgen >>. – 5: 2 Als: « zoals >>. – 5: 3 soudt
haer loonen: « ik zou haar daarvoor belonen >> (met mijn trouwe liefde);
vromen: « tot voordeel zijn ». – 5: 4 « nooit zou ik haar in de steek laten ».
– 5: 5 mijn handen slaen: «mijn handen opeenslaan (ten teken van
smart)».
6: 1 Troost: « leniging van (mijn) liefdesverdriet >>; aen dy: « van jou ». –
6: 2 hertelijck lief: « innig geliefde >>; moth mi gheschien: « als die (troost)
me ten deel zou mogen vallen ». – 6: 3 « het kan mij niet schelen hoe ». –
6: 4 Mocht ic: « zou ik ... mogen >>; u voortstel: « uw aanbod van liefde »;
aensien: « aanschouwen >>. – 6: 6 bien: « aanbieden ».
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75 Van lief den coemtgroot lijden
AL CLVIII
Lit.: Kalff, p. 233; FvD I, p. 244; Koepp, p.138; Meier I, p.179; He, p.103
(tekst), p. 203 (aant.), p. 379 (verantw.); King, p. 26.
Ballade met dageliedmotieven. Een jonkvrouwe overreedt de wachter haar
's avonds uit de poort te laten. Op de afgesproken plaats vindt zij haar minnaar niet. Zij wordt ontvoerd door een dwerg die zich voor een bode van haar
geliefde uitgeeft. Als de dwerg haar op bevel van zijn moeder heeft teruggebracht, treft zij haar minnaar dood aan, en pleegt zelfmoord. De wachter wordt
gevierendeeld. – Deze ballade, waarvan de inhoud waarschijnlijk is geinspireerd door het Ovidiaanse verhaal van Pyramus en Thisbe, is in het AL corrupt overgeleverd. Kalff drukt een van de Duitse versies en een jongere, hier
en daar betere, Ned. versie (zie Hoffmann, Horae Belgicae 11 2, nr. 56, p.137140) naast de AL-tekst af. Hellinga heeft de jongere versie in zijn editie opgenomen.
1:1-7 Een edelvrouw bemint een ridder, maar kan niet bij hem komen. –
1: 1-2 Naar oud gebruik (en in overeenstemming met de voorschriften van
de middeleeuwse artes poeticae) begint de tekst met een sententie of
spreekwoord, waarvan de waarheid door het verhaal zal worden aangetoond. – 1: 2 onder wijlen: g soms »; de verhouding tussen lijden en leyt is
' ongeveer die tussen << smart >> en << onheil ». – 1: 3 hertoginne: in 2:1 wordt
zij als joncfrouwe aangeduid; in 2: 3 blijkt zij een dochter des huizes te
zijn. De titel is hier waarschijnlijk alleen gebruikt om haar hoge geboorte
(hoger dan die van de ridder) te suggereren. – 1: 4 wel gemeyt: epitheton
ornans; oorspronkelijk betekent het woord o.m. devenslustig 2.. – 1: 5
hadse: Terwille van de melodie zinge men haddese. – 1: 6 van: g tengevolge van >> (hun grote lief de was hun elk contact verboden).
2:1-7 De jonkvrouwe poogt de wachter om te kopen. – 2:1-2 edele: Misschien
wordt dit aspect gereleveerd om aan te geven dat zij zich met haar smeekbede vernederde; 2: 2 drukt dan uit dat zij een zware gang ging. – 2: 7
« als ge vertrouwen in mij zoudt willen stellen ». In str. 4 wordt duidelijk
waartoe zij de wachter wil bewegen.
3:1-7 De wachter aarzelt, uit angst voor haar vader. – 3: 3 g als ik niet zo
bang was voor ». – 3: 5 thoren: g woede >>. – 3: 6 << als u -iets zou overkomen ».
4: 1-7 Zij tracht hem te overreden. – 4: 3 g als ik ook maar even te lang
uitblijf ». – 4: 4 Singt op: g hef dan (uw lied) aan >>; wachtet mi: g verwacht mij » ( ?). Deze betekenis wordt niet gestaafd door het Mnl.W.,
wel g waak over mij », << houd me in het oog >>. In de Duitse tekst (bij
Kalff) vraagt de jonkvrouwe de wachter haar te wekken met zijn lied (als
zij in de armen van haar minnaar slaapt). Het is niet uitgesloten dat dit
ook hier bedoeld is: wachten zou de taak van de wachter, waken, bewaken
en wekken, kunnen uitdrukken. – 4: 5 voor der manen schijn: « voor de
maan opkomt ». – 4: 6 Vermoedelijk dragen goet en nyeu nauwelijks betekenisnuances bij aan liedekijn; of klinkt er een zekere ironie in door?
5:1-7 De wachter laat haar vertrekken, maar in de grot waar zij haar minnaar zou ontmoeten, treft zij alleen een nachtegaal aan. – 5:2 bereedt:
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t gereed >>. – 5: 3 wore: q wierp ». – 5: 4 ten holen steene waert: t naar de
grot >> (waar zij met haar geliefde had afgesproken). Misschien een reminiscentie aan de grot uit het verhaal van Pyramus en Thisbe. – 5:6 die
fiere nachtegale: fier is het vaste epitheton bij nachtegale (de betekenis is
oorspronkelijk : « trots », « onvervaard »); de nachtegaal is in het volkslied
de traditionele raadgever van en boodschapper tussen gelieven. – 5: 7 « en
zong zo schoon over de lief de ».
6: 1-7 De jonkvrouwe vraagt de nachtegaal haar te zeggen waar haar minnaar is. Zij wordt ontvoerd. Wat er tussen 6:4 en 6: 5 gebeurt, moet uit
de andere versies worden afgeleid: een dwerg die haar woorden had afgeluisterd, had zich uitgegeven voor een bode van haar minnaar. – 6: 3 die
bootscap draghen: tberichten» (de interpretatie t een boodschap overbrengen » lijkt minder waarschijnlijk). – 6: 5 Hi: de dwerg (in sprookjes
en balladen hebben dwergen het dikwijls op mooie meisjes gemunt). – 6: 7
also verre: t ver weg ».
7:1-7 De dwerg brengt zijn verovering naar zijn moeder; zij gelast hem de
jonkvrouwe terug te brengen naar de grot. – 7:1-2 Middeleeuwse dwergen
zijn vaak wreed en hebzuchtig, maar ook kinderlijk (bijna-menselijk) :
beide aspecten komen in deze verzen uit. – 7: 3-7 De dwergenmoer heeft
voorspellende gaven. – 7: 3 Vondise: << heb je haar gevonden ». – 7: 6
salder: t zullen er >>; noene: t middag ».
8:1-7 De dwerg brengt haar terug naar de grot; daar ligt haar minnaar dood.
– 8: 1-2 Cf. 6: 5-6. – 8: 5 rouwe: t smart >> (omdat hij zijn geliefde niet
gevonden had, of omdat hij gehoord had dat zij door een dwerg was ontvoerd?) – 8: 6 De ridder heeft zich in zijn eigen zwaard gestort. – 8: 7 Cf.
9: 7. jammer: << onheil », « reden tot smart >>. Kalff, p. 239, heeft zich aan
dit t smakelooze » vers geergerd.
9:1-7 Ook de jonkvrouwe pleegt zelfmoord. – 9: 3 ten halven: t halverwege »
(in haar borst). – 9: 4 t brak haar hart >>, t stierf zij ».
10: 1-7 De wachter wacht tevergeefs; de moeder van de jonkvrouwe hoort
hem kermen en vermoedt wat er gebeurd is. – 10:1-2 Een beeld van de
nacht voert ons terug naar de wachter (cf. 4: 5). – 10 : 3-4 De wachter (is
hij in de grot gaan kijken?) begrijpt dat hij zwaar gestraft zal worden.
10: 5-7 Waarschijnlijk horen wij bier de moeder, in het ouderlijk slaapvertrek; zij spreekt tot haar man. – 10: 8 Ick duechte: t ik ben bang dat ».
11:1-7 De vader vindt zijn dochter niet in bed; de moeder herhaalt haar
angstige vraag. – 11:3 van bedde te bedde: Misschien mogen we hierin
lezen dat hij meent zijn dochter bij iemand anders in bed te zullen aantreffen.
12:1-7 De wachter wordt gevierendeeld. Dit bloedige, schijnbaar nuchter vertelde slot is karakteristiek voor de ballade. – 12:1 goelijc: t brave >>. – 12: 4
Het in stukken snijden als een vis is een bekend ballade-motief. – 12 : 5
Raet: t raad eens ». – 12: 6 Om dat: t opdat ». – 12: 7 t beter zou waken
(oppassen) >>.
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76 Wie wil hooren een goet nieu liet
AL CLXII
Lit.: Kalff, p. 443; FvD II, p.1060; He, p.109 (tekst), p. 204 (aant.).
Gespeelkenslied. Twee meisjes wandelen buiten. De een (die later rijk blijkt te
zijn) is vrolijk, de ander (arm, jong en mooi) , is bedroefd. Beiden zijn verliefd
op een lantsknecht. Het rijke meisje probeert vergeefs haar mededingster een
huwelijk met haar broer voor te spiegelen. De lantsknecht heeft het gesprek
gehoord, en kiest voor het arme meisje. Maar na de liefdesnacht lao t hij haar
in de steek. – Een Duitse versie van dit lied (Ambraser Liederbuch, nr. LIII;
door Kalff naast de AL-tekst afgedrukt) heeft geen droevig slot.
1:1-4 Proloog van de zanger. – 1: 3 mer dat: « (van) wat >>. mer komt in
volksliederen dikwijls voor aan het begin van een vers; het vult de opmaat
en is meestal onvertaalbaar, evenals in modern-Nederlandse liedjes << en »,
en << en van je ». Wittenberch: Wittenberg aan de Elbe, in de 16e eeuw
vooral bekend door het optreden van Luther. De situering in een Duitse
stad is in liederen van dit type gebruikelijk, cf. nr. 72. – 1: 4 << aan zeer
ongehoorde gebeurtenissen >>. De gebeurtenissen die in het lied worden
verteld, kunnen moeilijk als ongehoord worden beschouwd; waarschijnlijk
dient deze strofe (die niet in de Duitse versie voorkomt) hoofdzakelijk om
publiek te lokken.
2: 1 gespeelkens (druk gespeelken) : « vriendinnen ». – 2: 2 << ver over de
groene velden (daar) >>. Dit is een formule die in verhalende liederen
telkens terugkeert; de groene heide (« het vrije veld >>, << de natuur >>) is
het traditionele landschap van de ballade. – 2: 3 voerde eenen huebscen
moet: « was in opgewekte stemming ».
3: 1-4 Het vrolijke meisje spreekt. – 3: 3 Mer: cf. de aant. bij 1: 3. uus vaders
goet: « je vaders vermogen >>. Van het vermogen van de vader, die zijn
dochter een bruidsschat moest meegeven, waren haar huwelijkskansen afhankelijk. – 3:4 om u eere: Een meisje dat haar eer verloren had (geen
maagd meer was) en door haar minnaar in de steek gelaten was, had weinig kans op een huwelijk.
4: 1-4 Het droevige meisje antwoordt. – 4: 3 eenen lantsknecht: « een (en
dezelfde) soldaat >>. De lantsknecht speelt in het 16e-eeuwse volkslied dikwijls de verleidersrol. – 4: 4 Rijck: « machtige »; hem werden: « de zijne
worden ».
5:1-4 Het vrolijke meisje probeert haar vriendin met een echtgenoot en een
bruidsschat of te schepen. – 5: 4 « en een deel van mijn vaders vermogen ».
6: 1-4 Zij wil er niet van weten. – 6: 4 root gulden: « rood goud >> (kostbaarder dan geel goud).
7:1-4 Hier spreekt de lantsknecht die het gesprek van de twee gespeelkens
gehoord heeft. In de versie in het Ambraser Liederbuch gaat hieraan een
strofe vooraf: Der knab stund unter einer linden, er hOrt der red ein ende,
Huff reicher christ vom Kimmel hoch, zu welcher sol ich mich wenden. –
7 :1 En neme ick: « als ik neem (kies)». – 7: 2 << dan is het lieve (mooie,
eerbare) meisje bedroefd ». – 7: 3 laten varen: « laten schieten >>.
8: 1-4 De lantsknecht spreekt tot het meisje van zijn keuze. – 8:1 Een luttel
goets: « een beetje bezit »; haest: « snel » (bij een verhouding met het rijke
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meisje) . – 8: 2 heeft ... een eynde: << is ... voorbij >>. – 8: 4 Meer goets:
« grotere rijkdom », maar ook « meer goeds >>; mach ons ghewerden:
« kan ons ten deel vallen 0.
9: 1-4 Hij voert haar met zich mee. Dezelfde strofe komt, met lichte variaties, ook in andere liederen voor (cf. nr.15, str. 6 en nr. 54, str. 3). – 9:1
nam ... bider hant: Ten teken dat hij haar wilde bezitten. – 9: 2 snee witte
handen: Traditioneel epitheton van een schone vrouw. – 9: 3 door: Vroegere editeurs meenden ten onrechte dat er in de druk voor stond. – 9:4
« tot diep in het groene woud ».
10: 1-4 Diep in het bos slapen zij bij elkaar; daarna verlaat hij haar. Hellinga
heeft deze strofe weggelaten; zie ook p. 381 van zijn editie. – 10:1-2 Deze
formule wordt dikwijls gebruikt als er sprake is van het liefdesspel in de
natuur; met de peerlen zouden dauwdruppels bedoeld kunnen zijn, met de
side het zachte gras. – 10: 4 « nu moeten wij afscheid nemen >>. Het meisje
is bedrogen; de lantsknecht blijkt een trouweloze verleider. De Duitse versie
heeft een « happy end >>: daar brengt de lantsknecht het meisje bij zijn
moeder (om haar daar achter te laten tot hij genoeg heeft verdiend om
een gezin te stichten?) en wisselen zij liefdesgeschenken uit.
11:1-4 Epiloog. – 11:1 Maer: cf. de aant. bij 1: 3; eerstwerf: << voor de eerste
keer >>. – 11 : 2 hevet: << heeft het ». – 11 : 3 hevet: << heeft >>. – 11 : 4 scheynde: << verdelge »; die verraders tonghen: << de tongen van de nijders>> (zie
hierv645r, Dl. II, p. XVIII ) .

77 Wie wil hooren sin hen
AL CLXIV
Lit.: Kalff, p. 217; FvD I, p. 217; Koepp, p.134; He, p.112 (tekst), p. 205
(aant.).
Ballade. Een timmerman wordt tot de strop veroordeeld wegens overspel met
een burggravin. Als hij de ladder opklimt, komt zijn minnares aanrijden en
bepleit zijn vrijlating door de rechters te vragen of zij weerstand hadden geboden als zij hun haar lief de had aangeboden. De timmerman krijgt gratie en
schenkt de burggravin een gouden ring. – De vorm waarin deze ballade hier
is overgeleverd wijkt waarschijnlijk vrij sterk af van de oorspronkelijke. Kalff
drukt naast de AL-tekst een Duitse versie uit het Ambraser Liederbuch van
1582 (nr. LXXVIII) en een 17e-eeuwse Nederlandse versie uit t'Dubbelt verbetert Amsterdamse Liedboeck af; in beide teksten is de mannelijke hoofdpersoon een secretaris (schreiber/schriver). In de Duitse versie wordt de timmerman genoemd die de galg heeft opgericht. De vervanging van de secretaris
door de timmerman kan het gevolg zijn van een memorisatiefout bij mondelinge overlevering.
1:1-4 De zanger richt zich tot zijn publiek om zijn onderwerp aan te kondigen. – 1: 2 Timmerman: Evenals de molenaar gold de middeleeuwse timmerman als iemand die in erotisch opzicht van wanten wist. – 1: 3 borchgravinnen: Het is niet uitgesloten dat de keuze van juist deze adellijke titel
door het beroemde verhaal van de Borchgravinne van Vergi is geinspireerd.
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In deze roman is eveneens sprake van overspel, zij het in een geheel andere
situatie. – 1: 4 haer lief ghewan: « haar minnaar wist vrij te krijgen ».
2:1-4 De timmerman wordt tot de strop veroordeeld, naar men moet aannemen wegens overspel. – 2:1 Die heeren: waarschijnlijk moeten wij hierbij denken aan de leden van een rechtbank, misschien gevormd door de
edelen op het kasteel van de burggraaf. In str. 8 van de Duitse versie wordt
gesproken van siben lantsherren. Het is opvallend dat de burggraaf zelf
niet aan het woord komt, vooral als men denkt aan de gratie die in str.10
aan de timmerman wordt verleend. Zou men mogen veronderstellen dat
de burggraaf tijdens het gehele gebeuren afwezig is? Dat zou ook verklaren
dat zijn vrouw gelegenheid tot overspel met een timmerman heeft gekregen. – 2:1 wellecome: Dit welkom klinkt sardonisch, evenals 2:2 ons
waerste gast: « onze meest gewaardeerde gast >>. – 2: 3 tavont: « vanavond ».
– 2: 4 staet vast: « die stevig staat >> (apokoinou-constructie met eenen boom
als gemeenschappelijk zinsdeel). De interpretatie « dat staat vast >> is minder aannemelijk omdat vaststaen in het Mnl. waarschijnlijk nog niet « zeker
zijn » kon betekenen.
3:1-4 De timmerman spreekt tot zijn rechters. – 3:1 so: Als het onderwerp
op de persoonsvorm volgt, gaat het woord so dikwijls aan de persoonsvorm
vooraf. – 3: 2 ja: « toch ». – 3: 3 van minen jongen live: « in mijn jonge
lichaam »; minen: druk minnen.
4:1-4 Hij vervloekt de boom waaraan men hem wil ophangen. – 4: 2 Cf. 2:4.
– 4: 3 versincken: « in de grond wegzinken >>, moeten: « mogen >>. – 4: 4
Verbarnen: « verbranden ».
5:1-4 de burggravin hoort van het vonnis. – 5: 2 « de echtgenote van een
aanzienlijk beer >>. De aanduiding met onbepaalde lidwoorden (een vrouwe,
eens groten lantsheren wij f) is kenmerkend voor de stijl van de ballade.
Het effect is dat pas geleidelijk aan duidelijk worth dat zij de minnares
van de timmerman was, zonder dat dit expliciet wordt meegedeeld. – 5: 4
Al om: « terwille van »; lijf: « leven >>, misschien « lichaam ».
6: 1-4 Net op tijd verschijnt zij bij de boom. – 6:1 Doen: « toen >>. – 6: 4 « de
ladder al opgeklommen >>.

7:1-4 De burggravin spreekt tot de rechters. – 7: 2 Quaem: « als ... kwam ».
– 7: 3 Soudyse: « zoudt gij haar >>; helsen: « omhelzen ». – 7: 4 laten gaen:
« laten weggaan >>, « wegsturen ».
8:1-4 Een van de rechters antwoordt. – 8: 3 soudese: « zou haar ». – 8: 4
ontfaen: « ontvangen ».
9:1-4 De burggravin relativeert de schuld van de timmerman. – 9:3 so:
« dan », « in dat geval ».
10: 1-4 De rechters laten de timmerman vrij. – 10:1 Coemt af: « kom (van
de ladder) naar beneden ». – 10: 2 verbeden: « door voorspraak gered >>. –
10: 3-4 Het valt op dat de rechters de burggravin niet compromitteren door
haar als de minnares van de timmerman aan te duiden (cf. str. 5). Formeel
gaat het alleen om een gratieverzoek, gedaan door een hoge edelvrouw.
11:1-4 De timmerman uit zijn dankbaarheid (eveneens zonder zijn minnares te
compromitteren). – 11: 3 « God beware haar eer >>. – 11: 4 Ende mi: « en
(moge bewaren) voor mij ».
12:1-4 Hij schenkt de burggravin een ring als pand van zijn trouw. Misschien
hebben wij bier te doen met een vage reminiscentie aan het rechtsgebruik
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dat een meisje een ter dood veroordeelde kon redden door aan te bieden
met hem te trouwen. In de andere versies vindt deze strofe geen parallel.
– 12:1 wranck: << wrong >>, « trok >>. – 12: 2 vingherlijn: q ring ». – 12: 3
teenen: q tot een », « als een ».

78 Waer sal ic mi henen keren
AL CLXVI
Lit.: Kalff, p. 458; FvD II, p.1070.
Ruiterlied. In dit lied is een losbol aan het woord voor wie zuipen en schransen
de hoogste wijsheid vertegenwoordigen. Misschien behoort hij tot het « gilde »
der Aernoutsbroeders (cf. D. Th. Enklaar, V arende luyden, Assen 1956 2 , p.101156 ), misschien is hij ook een ruyter (zie hierv66r, DUI, p.XXIV). Het lied begint
in mineur, maar al gauw krijgt de zorgeloosheid de overhand. Waarom zou
hij ook aan morgen denken, als hij vandaag de bloemetjes buiten kan zetten?
Hij laat zich een feestmaal opdienen, en als het op betalen aankomt, maakt hij
zich snel uit de voeten. – Een Duitse versie van dit lied is overgeleverd in het
Ambraser Liederbuch van 1582, nr. XCVII, p. 99-102 (zie ook EuB III, nr.
1170, p. 91); de AL-tekst is daarvan een gebrekkige vertaling. Op enkele
plaatsen lijkt de vertaler het Duitse lied op het gehoor te hebben vernederlandst, zonder zich veel te bekommeren om de betekenis.
1: 2 broederlijn: Deze aanduiding suggereert dat de « ic >> van dit lied tot het
« gilde » der Aernoutsbroeders behoort, jongens van de vlakte, landlopers
die met bedelen en dobbelen aan de kost trachtten te komen. –1: 3 « waarmee zal ik mij in 'even houden ». – 1: 4 goet: « bezit ». – 1: 5 « als ik een
onderkomen heb >>. Deze betekenis van wesen is in het Duits gebruikelijk,
maar in het Middelnederlands zeer zeldzaam. De vertaler heeft het Duitse
vers Als ich ein wesen han woordelijk overgenomen. – 1: 5 So: q dan »;
balde: << weldra >>; van daen: q (weer) weg ». – 1: 7-8 Vrij vertaald : « waar
ik vandaag van zou moeten leven, dat heb ik gisteren al over de balk gegooid >>.
2:1 te vroech gheboren: Door een voortijdige geboorte miste men een gelukkig gesternte. – 2: 2 « waar ik mij ook wend of keer ». – 2: 3-8 Vandaag
heeft hij geen geluk, zelfs al zou hij schatten bezitten, zou hij alles erdoorjagen. – 2: 4 keyserdom: q keizerrijk >>. – 2: 5 daer toe: << daarbij nog >>;
den tol vanden Rijn: Het recht om tol te heffen van alle schepen die de
Rijn bevaren. – 2: 6 Venegien: Venetie (in de Middeleeuwen een der rijkste
steden ter wereld) ; mijn: << van mij ». – 2: 7 waer: << zou ... zijn >>. – 2: 8
« het zou (noodzakelijkerwijs) verbrast moeten worden ».
3: 1 So: q daarom ». – 3: 2 In de Duitse versie luidt dit vers: and ob ichs alles
verzehrt; FvD emendeert op grond hiervan ende of ict al verteer. – 3: 3
sorghen: q in zorg zitten ». – 3: 4 « God moge mij er morgen meer van
bezorgen ». – 3: 6 Billicx: q natuurlijk >>. Het woord lijkt een mislukte vernederlandsing van het Duitse vielleicht, maar of billicx q misschien >> kan
betekenen, is twijfelachtig. FvD emendeert in al licht. verloort: q zou ik
het verliezen »; te gaer: q geheel en al >>. – 3: 7 « een dief zou het mij ont240

stelen »; Tsou moet misschien worden geemendeerd in Sout. – 3: 8 Het
roude mi: << het zou mij berouwen ».
4: 1 hem krijgt nadruk. – 4: 2 « die zich daarover druk maakt ». – 4: 4 spae:
« laat ». – 4: 5-6 In de druk luidt 4: 6 Bi die menighe, hetgeen ons niet
interpreteerbaar leek. De Duitse versie heeft Ich nem ein ebenbild / bey
manchem thirlein mild. Deze passage herinnert aan Matthews 6:19-34, waar
de zorgeloosheid van vogels en planten aan de mens ten voorbeeld wordt
gesteld. Zie ook de aant. bij 5: 2-3. – 4: 6 waer dat si: << waar het zich
ook bevindt >>. – 4: 7 opter heyden: << over het veld ». – 4: 8 « God bescherme hem in geval van een geschil >> ( ?). De Duitse versie heeft Gott
behiit jm sein gefild; Kalff veronderstelt dat de vertaler tot geschil is gekomen doordat hij de f van gefild (<< veld », « jachtterrein (?) ») voor een
« lange >> s heeft aangezien.
5:1 op gheender heyden: << op dat veld daar ». – 5: 2-3 In deze verzen wordt
gezinspeeld op Matthews 6: 28 « En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let
op de lelien des velds, hoe zij groeien ». – 5: 4 haen: q hebben >>. – 5: 5
De betekenis van dit vers moet wel zijn: « als mijn bezit zou verdwijnen >>,
maar deze betekenis van overcomer is niet opgetekend. Vermoedelijk
hebben we weer te doen met een gebrekkige vertaling uit het Duits, waar
dit vers luidt: Wie ich gut uberkom, << hoe ik (de moeilijkheden) goed
doorsta >>. – 5: 7 bedwingen: << overmeesteren >>. – 5: 8 « ik zou daar geen
verdriet van hebben ».
6:1-4 Met wore zouden een of meer kaarten kunnen zijn bedoeld die tegelijk
werden geboden of opengelegd; het vers zou dan iets betekenen als: « drie
worpen bij het kaartspel ». Uit de Duitse versie (str.10) blijkt dat worpen
een mislukte vertaling van wiirffel moet zijn: Drey wirffel und ein karten,
das ist mein wappen trey, Sechs hibscher frewlein zarte, an jeglicher seiten
dreg. De losbol gaat prat op het bezit van een wapenschild waarop drie
dobbelstenen en een speelkaart te zien zijn, aan weerszijden geflankeerd
door drie vrouwengestalten. – 6: 3 « zes harten van mooie vrouwtjes ».
Misschien is hier een detail bewaard dat in het Duits verloren is gegaan.
Men zou op een wapen eerder harten dan afbeeldingen van vrouwen verwachten. – 6: 5-8 Hij richt zich hier tot zijn liefje. – 6: 5 du: << jij ». – 6: 8
So waer: << dan zou ... zijn ».
7: 1-2 De Duitse versie heeft in diesem in plaats van Al teghen desen, hetgeen
gemakkelijker te interpreteren is: hij laat de vogels bezorgd zijn; wat hem
betreft, hij is onbekommerd. Matthews 6: 26 is hier wel zeer vrij geinterpreteerd. – 7: 3 de weert: << de waard ». – 7: 4 rock << overkleed », « mantel »; bait: << spoedig ». – 7: 5 hueyckelijn: De vertaling « kap », « capuchon >> lijkt hier het best te passen (het Duits heeft wammes, wambuis ») ;
daer toe: << daarbij », « bovendien ». – 7: 6 noch rast noch roil: De Duitse
versie heeft rast noch ruh, << rust noch duur »; rou is kennelijk een mislukte
vernederlandsing van ruh. – 7: 8 Beyde kan eventueel worden verbonden
met 7: 7, maar heeft ook dan weinig zin. Vermoedelijk hebben we ook
hier te doen met een gebrekkige vertaling van bis das ichs gar verthu. verdoe: << erd6Orjaag »
8:1-4 De corresponderende Duitse tekst is weer veel beter: Kein grosser freud
auff erden ist, denn gutes leben han, Mir wird nit meter zu dieser frist, denn
schlemmen umb und an. FvD emendeert 8: 2-3 als volgt: dan een goet
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leven haen, Been beter dinc en weet ic. – 8: 2 hae: << heb >>. – 8: 5 eenen
vrijen moet: << een vrolijke stemming ». – 8: 6 « ik hang niet erg aan bezit >>. – 8: 7 Als: << zoals >>. – 8: 8 woecker: << (woeker)winst ».
9: 1 Hi: nl. de rijck borghere uit 8: 7; slaven: <<geslaaf >>. – 9: 3 haven:

« hebben » (« wanneer hij dan eindelijk rust zal hebben >>). – 9: 4 « dan ligt
hij als dood (uitgeput door zijn geploeter) >>. – 9: 5 So: « dan » (als de
borghere uitgeput temeerligt). – 9: 5 terstont: << nu >>, « onmiddellijk » ( ?) ;
gebrekkige vernederlandsing van Gott verleihe mir viel der stund (<< God
geve mij heel wat uren »). – 9: 8 homoet: << hoogmoed >> (« dat mijn levensbeschouwing mij niet tot hoogmoed brengt >> ?). Het Duits heeft unmut:
« droefheid >>.
10: 1 Heer weert: druk Heerweert; steect aen: << steek aan het braadspit >>;
ghebraden: << gebraad ». – 10: 3 mach ons beraden: << moge ons bijstaan »
(de wijn moet hem helpen het vlees te verorberen). – 10 : 7 buyt: << buit >>;
beraden: << geschonken », « ten deel gevallen ».
die
11:1-2 Vermoedelijk wordt in deze verzen gesuggereerd dat de
zich tegoed heeft gedaan aan wildbraad en wijn, nu de benen neemt,
zonder te betalen. – 11:1 op mijnder siden: << aan mijn zijde >>. – 11: 2 « ga
ik er snel vandoor >>. – 11: 3 niet te rijden: druk niet rijden; << als ik niets
heb om op te rijden », « als ik niet kan rijden ». – 11: 5 « het wil (nu eenmaal) niet rechtvaardig zijn », « het gaat nu eenmaal niet rechtvaardig
toe in de wereld ». – 11: 6 ooc niet so rijck: 1 nu eenmaal niet rijk ».
11: 7 den tit verbeyden: << mijn tijd afwachten >>. – 11: 8 verwachten dat
goet arffelic: << op mijn erfdeel wachten >>. Het Duits heeft bis ich das
gliick erschleich (<< tot ik het geluk kan verschalken »). Kalff veronderstelt
dat de vertaler de « lange » s van erschleich als f heeft gelezen en zo tot
arffelic is gekomen.
12 : 1-8 Epiloog van de zanger. – 12 : 3 sluymer: « losbol », << brasser ». – 12 : 5
in de kroeg ».
in
sluymer

den coelen wijn: <<

79 Wie was die ghene die die looverkens brac
AL CLXVIII
Lit.: Van de Graft, p.174; FvD II, p.1583; Koepp, p.172; He, p.115 (tekst),
p. 206 (aant.).
Historielied. In dit lied doet een lantsknecht het relaas van een bloedige bestorming (storm) van de stad Munster, waarbij hij tegenwoordig is geweest.
In 1533 hadden de Wederdopers de macht in Munster overgenomen; zij stichtten er een heilstaat waar onder meer gemeenschap van goederen in praktijk
werd gebracht, maar die al gauw ontaardde in een schrikbewind. In maart
1534 trachtte de bisschop van Munster door een belegering zijn stad te heroveren. Na een vijfdaags bombardement besloot hij op 25 mei eindelijk tot
een bestorming. Gelderse huurtroepen, naar verluidt dronken, gingen voorbarig
tot de aanval over en werden teruggeslagen. Door hun wanordelijke terugtocht
brachten zij de troepen die wel op het bevel hadden gewacht, in verwarring,
waardoor de bestorming mislukte.
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1:1-2 FvD interpreteert deze verzen als een retorische vraag, waarmee de
vrome lantsknechten kritiek oefenen op hun aanvoerder die zich van te
voren op de overwinning zou hebben beroemd : wie was degene die lauweren plukte en ze op zijn zotskap stak [ ?] ». Deze aanhef bevat een (misschien parodierend bedoelde) toespeling op een (Neder) duits historielied
over de inname van Milaan in 1521: God weet wol wer uns de Lilien
brickt un wer sik na dem adel richt (waarin met de Lilien de Franse
lelie, dus de Fransen, worden bedoeld). – 1: 3 « dat zal blijken ». 1: 4
Vermoedelijk is dit vers verdwaald uit hetzelfde (Neder) duitse lied over
de inname van Milaan. Daarbij zien de bestormers een crux am hemmel.
Of er bij de bestorming van Munster een kruis aan de hemel gezien werd,
is ons niet bekend. – 1: 5 Wi vrome lantsknechten: «wij dappere soldaten >>. Dit zijn de soldaten van de bisschop van Munster die de door de
Wederdopers bezette stad willen heroveren.
2:1 op eenen maendach: De bestorming waarvan in het lied sprake is, vond
plaats op Pinkstermaandag, 25 mei 1534. – 2: 2 den storm: « de bestorming ». Waarschijnlijk is hier de mislukte actie van een troep Gelderse
lantsknechten bedoeld, die voor het bevel was gegeven tot de aanval overging en werd teruggeslagen. – 2: 3 Ontrent: om ongeveer >>; seven uren:
Het is in verband met 3: 2-3 waarschijnlijk dat zeven uur 's ochtends is
2: 5 onder: aan de voet van ».
bedoeld. – 2: 4 bleef: druk
3: 2 die metten: De metten vormen het eerste deel van het officie, dat
's nachts of in de vroege ochtend werd gereciteerd. In dit geval moeten
wij waarschijnlijk aan een tijdstip kort na zeven uur denken. bereyt: afof »; bussen:
los: « vuurden
gelopen >>. – 3: 4 doen: toen >>; schoten
« kanonnen ». – 3: 5 Alarm: Dit is het signaal tot de aanval (dat de Geldersen niet hadden afgewacht).
veel ». – 4: 5 haer: hun ».
4: 2 leden schade: verloren >>. – 4: 3
Zij waadden door het bloed. De bestorming mislukte onder meer doordat
de terugtrekkende Gelderse troepen de aanvallers voor de voeten liepen en
doordat de belegerden op hun quivive waren.
bleven er >>. De historische bronnen noemen een aantal van
5: 2
tweehonderd. – 5: 3 onderhalver: « anderhalf ». – 5: 5 « toch zal (of: mag)
geen lantsknecht bedroefd zijn » (zo hard is nu eenmaal het soldatenleven).
6: 1 weecken: trokken terug >>; wilde velt: woest terrein ». – 6: 2 scanssen:
De schansen die de belegeraars hadden aangelegd. gevuert: gebracht »,
« in veiligheid gesteld » (bevreesd als zij waren voor een uitval). – 6: 3 raet:
Waarschijnlijk is hiermee een instructie bedoeld om het ontredderde leger
weer gevechtsklaar te maken; si zijn dan de aanvoerders.
7:1 Knipperdollinc: Bernard Knipperdollinc was, met Johannes (Jantje) van
Leiden, de leider van de Munsterse Wederdopers. Misschien leeft zijn naam
nog voort in het kinderrijmpje van Hansje Knipperdolletje. – 7: 2 op die
wacht: « op wacht » (om de belegeraars in de gaten te houden). – 7: 3 den
hoop: « de in verwarring gebrachte troepen » van de belegeraars. – 7: 4
de overwinning ».
noch: « nog eens ». – 7: 5 den
8:1 Een busschieter: « een kanonnier ». Het lijkt ons waarschijnlijk dat dit
een van de belegeraars is, die wraak neemt voor zijn gesneuvelde strijdmakkers. Het is echter ook mogelijk hem als een van Knipperdollincs mannen te zien; in dat geval worden 8: 4-5 door de verteller gesproken. – 8: 2
bleeft. –

menich:

bleeffer:

prijs: <<

243

cortouwen: t kanonnen >>; al op dat pas: « ter plaatse », « op die plaats >>
(waar de belegerden op de muur to zien waren?). – 8: 4 Wistent: « als ...
het zouden weten ».
9: 1-5 Epiloog van de zanger, die tot de belegeraars heeft behoord. – 9:1
eerstmael sanck: t voor het eerst heeft gezongen ». – 9: 2 is hi ghenaemt:
« werd hij genoemd >>. – 9: 3 hevet: « heeft het >>. – 9: 4 aen dans gheweest:
« aan de dans meegedaan >>. De oorlog wordt gezien als een dans, een
metafoor waarin ook het begrip t dodendans » meespeelt. – 9: 5 den rey:
t de dans » (hij is aan de dood ontkomen).

80 Uut liefden, siet
AL CLXX
Lit.: FvD I, p. 585.
Liefdesklacht. De minnaar hunkert naar de genegenheid van zijn geliefde, en
vreest voor een negatieve reactie op zijn liefdesverklaring. Hij waarschuwt
andere minnaars voor het lot dat hem getroffen heeft. – De rijmtechniek van
dit naar inhoud zeer conventionele lied is verbluffend knap : de twaalfregelige
strofen hebben elk vier rijmklanken; de mannelijke rijmen treden in de regels
met vrouwelijk rijm als binnenrijm op.
1: 3 macht: eg kan het >>; uutspreken: « hardop zeggen ». – 1: 4 hiet: t heet ».
In een hoof se liefdesverhouding mocht de minnaar onder geen beding de
naam van zijn geliefde noemen (cf. nr. 51, 6: 7-8). – 1: 5 doorschiet:
« doorboort >>. De voorstelling is dat een blik van de geliefde het hart
van de minnaar als een pip doorboort. – 1: 6 Twelc: t dat »; ontsteken:
t in vuur en vlam gezet ». – 1: 7 « nooit is er een smart ai hevig geweest ».
– 1: 8 stoot: t ellendige toestand ». – 1: 9 Vermoedelijk is dit een uitdrukking, ontleend aan een balspel waarbij het ging om het raken van een
cloot (« bal »). De betekenis zal wel zijn: « wie zou (in deze omstandigheden) zijn doel kunnen bereiken ». – 1:10 roosken: vleinaam voor de geliefde. – 1:11 Troost mi: t lenig mijn liefdesverdriet >>; tis noot: t ik heb
er behoefte aan (nl. aan troost) ». – 1:12 t voor ik (van liefdesverdriet)
zal sterven ».
2: 1 doorwont: « door en door gewond >>. – 2: 2 t wees daar zeker van »
(eigenlijk: « wees daar getuige van >>). – 2: 3 In tshertsen gront: « in het
diepst van mijn hart ». – 2: 4-6 De aanwezigheid van de geliefde kan het
liefdesverdriet terstond in geluk doen omslaan. – 2: 7 Int swerelts troon
(druk croon) : t onder het uitspansel », t in de gehele wereld ». – 2: 8
toon: t de klank van haar stem >>. Een van de eigenschappen van de ideale
geliefde is haar zangkunst. – 2 :10 hoon: t hoon », « vernederende situatie ». – 2 :11 « die het loon is van haar dienaar ». – 2 :12 die scoon: t de
schone vrouw >>.
3: 1 t de vriendelijke woorden van de (mijn) geliefde >>. – 3: 2 « stel ik boven,
gaan voor, geld of bezit ». – 3: 3 t want gelieven moeten elkaar trouw
blijven, horen bij elkaar ». – 3: 4-6 Wij begrijpen: « evenmin bestaat er
bezit dat genezing van liefdesverdriet brengt, dat het liefdesverdriet doet
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verdwijnen ». De vervanging van liefde in 3: 6 door trueren zou een minder gewrongen interpretatie mogelijk maken. – 3: 7 « maar dit madeliefje »
(vleinaam voor de geliefde). – 3: 8 « op wie ik mijn vertrouwen stel ». –
3: 9 bi ... te ghelijcken: « met ... te vergelijken >>. – 3:10 << als ik de dauw
moet missen ». Met dou zal hier wel haar genegenheid zijn bedoeld. – 3:11
rou: « liefdesverdriet >>. – 3:12 trou moet blijcken: « de trouw die jij me (in
ruil voor de mijne) verschuldigd bent, moet zich manifesteren ». Trou moet
blijcken is ook de zinspreuk van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicaen. Het is mogelijk dat dit lied door een lid van deze kamer is gedicht.
4: 1 hoop (de melodie vereist hope) : de hoop op wederliefde die zij hem kan
geven. – 4: 3 roosemarijn: vleinaam voor de geliefde. – 4: 4 medecijn: De
hoop zou de liefdesziekte kunnen genezen. – 4: 5 verdwijn: « wegkwijn »,
« sterf >>. – 4: 7 zijt: « zij het ». – 4: 8 « dan zou er geen grotere krenking
bestaan dan die ». – 4: 9 doort derven: « door haar te moeten missen ». –
4 :10 Vermalendijt: « vervloekt >>. – 4 :11 ure oft tijt: « het ogenblik » ( waarop zij mij afwijst). – 4:12 crijt: « kerm »; om sterven: « om de dood ».
5:1-3 « of het haar welgevallig is, dat moet haar eerst met smeekbeden worden gevraagd, voordat gij de eer (van haar wederliefde) behaalt >>. Wij
vatten deze verzen op als een raadgeving aan andere minnaars, een traditioneel motief in een liefdesklacht. – 5: 3 si: «rnoet worden »; FvD
emendeert in haer sin. – 5: 4 « ik heb het gewaagd >> (haar mijn liefde te
bekennen). – 5: 5 « het zij God geklaagd >>. Zij heeft hem blijkbaar afgewezen. – 5: 6 « daarom: hoor het meisje eerst spreken >>, « luister eerst naar
wat zij zegt » (voordat ge haar met een liefdesverklaring overvalt). De
minnaar moet terdege onderzoeken of zijn liefdesverklaring niet bij voorbaat kansloos is. – 5 : 7-8 Loppe: bijvorm van loop (imperatief). Met
andere woorden: tracht geen ijzer met handen te breken. – 5: 9 Vermoedelijk is dit een waarschuwing tegen liefde op het eerste gezicht. – 5 :10 << maar
denk goed na >>.
6:1 « met (uw) hoge permissie » ( ?). – 6: 2 int gemeyn « in het openbaar » ( ?). – 6: 4 dat greyn: « de voortreffelijkste ». – 6: 5 « in (van) de
wereld ». – 6: 6 alleyn int herte: « de enige in mijn hart ». – 6: 8 bruyn
oochskens: Bruine ogen (bij blond haar) behoorden tot de kenmerken van
de ideale vrouwengestalte. – 6:9 sonder maer gheschepen: «zonder een
tekortkoming >>. – 6:10 Een ure van haer: « een uur (in haar nabijheid)
van haar (te ontvangen)». – 6:12 Tblock: Het blok dat misdadigers aan
het been werd geketend; hier: de last van de liefde.

81 Met eenen droeven sanghe
AL CLXXII
Lit.: FvD I, p. 698.
Afscheidslied. De minnaar klaagt zijn verdriet; zijn geliefde heeft hem door
toedoen van de niders in de steek gelaten. Zijn bitter verdriet verhindert hem
niet haar bij het afscheid zijn beste wensen aan te bieden. – Dit lied is in het
AL tweemaal opgenomen; de andere tekst, nr. CCII, beginnend op fol.116 r
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(ed.-Hoffmann, p. 312-314) , vertoont alleen orthografische varianten. Vergelijk ook nr. 58 hiervO6r, een verwant lied met dezelfde beginregel, maar afwijkende strofenbouw.
1:1 sanghe: « lied ». – 1: 2 So gaat vooraf als het onderwerp op de persoonsvorm volgt. – 1: 3 stranghe: « zwaar >>. – 1: 4 dat vrouwen minyoot: « dat
bekoorlijke meisje ». – 1: 5 saen: « weldra ». –1: 8 « die nu van gedachten
is veranderd », of « aan wie men nu een andere raad heeft gegeven (nl.
zich van mij of te houden) >>. – 1: 9 mijn: « mij >>. – 1:10 scheyden (druk
scheyde) : « het uit elkaar gaan ».
2: 1 amoreuse care: « liefelijke beminde >>. – 2: 2 « dat had ik nooit van u
verwacht >>. – 2: 3 Laests: « laatst >>; te gare: « samen ». – 2: 5 also bot:
« zo onnozel ». – 2: 6 hout ghi u spot: « drijft ge de spot >>. – 2: 7 « ja,
zoals ik (nu zelf) zie >>. – 2: 8 vant is die doere in slot: « vond ik de deur
gesloten ». – 2: 9 int cot: « in het hok », « in bed ».
3:1 Dus: « zo ». – 3: 2 Quade tonghen: nl. van de jaloerse roddelaars, de
niders (zie hiervOOr, DUI, p.XVIII); hebbent: druk hebbeut; verbeent:
« een loer gedraaid >>. – 3: 4 en niet en meent: « en meent ze niet >>. – 3: 5
al biden raet: « door de influisteringen >>. – 3: 6 qua: « boosaardige ». –
3: 8 « hebt ge volkomen genoeg van mij ». – 3: 9 coemt: « komt het »,
aldus: « zo ». – 3:10 met u geschimt: « kwaad van u gesproken ».
4: 1 figuere: « gestalte >>. – 4: 2 eglentier: « wilde roos >>. De eglantier is een
symbool van de lief de. – 4: 4 violier: De violier gold met de roos als een
bij uitstek fraaie bloem. – 4: 5 ontfaen: « ontvangen >>. – 4: 6 het waer gedaen: « het (mijn lijden in 4: 8) zou voorbij zijn ». – 4: 7 Te verbinden
met Eenen soen in 4: 6; aen: « op ». – 4:10 doorwont: De blik van de geliefde doorboort het hart van de minnaar.
5: 3 Venus' discipulinnen: « leerlingen, handlangsters van Venus >>, nl. de
vrouwen. – 5: 4 Aen u: « tot u »; ay my: « wee mij ». – 5: 5 << zoals gij mij
laat zien >>. – 5: 7-8 De wijze Salomo en de schone Absalom golden in de
Middeleeuwen als exemplarische bedrogen minnaars: Salomo verviel door
zijn verliefdheid tot afgoderij (1 Koningen 11); Absalom kwam in
opstand tegen zijn vader David na zich te hebben vergrepen aan diens
bijvrouwen (2 Samuel 16: 22). – 5: 8 fijn: «schoon». – 5: 9 Wel: «zeer ».
– 5 :10 « sta ik op krakend ijs (dat ieder ogenblik kan breken) >>, « loopt
het verkeerd met mij of ».
6:1 princesse: Er bestond een traditie dat de persoon voor wie het gedicht
bestemd was, in de eerste regel van de laatste strofe met prince (princesse)
werd aangesproken. – 6: 2 « op wie ik mijn zinnen had gezet ». – 6: 4 Als:
« toen >>; ontseyt: « opzegde >>. – 6: 5 breken wel een been: Deze uitdrukking
komt overeen met « een hak zetten >>. – 6: 7 verstaen: «begrepen». –
6: 8 scheen: « scheiden ». – 6: 9 rail: « moge >>; wel gheleen: « goed geleiden >>. – 6:10 van alle quaen: « tegen alle kwaad ».
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82

Tribulatie ende verdriet

AL CLXXIII
Lit.: FvD I, p. 581.
Afscheidslied. De niders hebben de liefdesverhouding verstoord; de minnaar
hunkert naar leniging van zijn liefdesverdriet. Hij neemt of Scheid van zijn geliefde, maar herinnert haar aan Wat tusschen ons beyden is geschiet.
1:1 Tribulatie: « kwellingen >> (speciaal gezegd van de psychische toestand
van de minnaar in afwezigheid van zijn geliefde). – 1: 2 Wat ... al: « hoeveel >>. – 1: 3 Eylacen: « helaas ». – 1: 5 Confortatie: « troost », « leniging
van liefdesverdriet >>. – 1: 6 soudet: « zou het >>; ghelijden: « verdragen >>
(nl. dit verdriet) . – 1: 8 « het is nu eenmaal niet anders >>. – 1: 9 wijts:
« wijt het aan »; quade tongen: nl. van de niders (zie hierv66r, DUI,
p. XVIII). – 1:11 « want zij maken alles met hun jaloers geroddel kapot >>. –
1 :12 waer datter: « wanneer (waar) ook maar >>; vruecht: De gelukzalige
toestand die ontstaat (gesciet) als de minnaars bijeen zijn. – 1:14 so:
« dan ».
2: 1 confoort: synoniem van troost, «genezing, leniging van lief dessmart »
(cf. de aant. bij 1: 5). Misschien wordt met deze woorden de geliefde aangeduid. – 2: 2 Na u staet: « op u is gericht >>. – 2: 4 « hoe wreed hebt gij
het op mij gemunt ». – 2: 5-6 De geliefde is ongenaakbaar, door toedoen
van de niders.
3: 2 meerder pijne: « grotere smart >>. – 3: 3-4 Het verliezen van reuk- en
smaakvermogen behoort tot de symptomen van de melancholie, veroorzaakt door liefdesverdriet. – 3:4 doet: «doet het (nl. Onghetroost te
sine) >>; al: « geheel en al »; vergaen: « verdwijnen >>. – 3: 5 De geliefde is
als de geurige rozemarijn (die hem zijn reukvermogen zal teruggeven). –
3: 6 medecijne: Troost wordt gezien als het geneesmiddel voor de liefdesziekte. – 3: 8 ontfaen: « ontvangen ». Het is ook mogelijk, de zin die met
3: 7 begint als volgt te lezen: « als ik ... geen troost ontvang, dan wijt ik
dat ... >>.

4: 1 Oorlof: « adieu ». – 4: 3-4 bedancke mi ... van: « dank (u) ... voor >>. –
4 : 4 duecht: « goedheid », « welwillendheid ». – 4: 5 hope aen: « stel mijn
hoop op ». – 4: 6 « dat ik het nog wel zal verdragen ». – 4: 8 « alles wat in
uw vermogen ligt >>. – 4: 9-14 Het ref rein van de laatste strofe wordt gevarieerd.

83 Het was te nacht, also soeten nacht
AL CXCIV
Lit.: FvD I, p. 292.
Ballade. Een meisje heeft zich laten verleiden door twee gesellekens van avontueren en verwacht van een van hen een kind. Dat betekent het einde van
haar verlovmg met een andere man. Vergeefs tracht zij de vader van haar
kind te vinden. Als zij de nachtegaal haar leed kla: , 03, verneemt ze dat ze
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bij haar vroegere verloofde terug kan komen, op voorwaarde dat zij hem
trouw is. Tot trouw is zij bereid, maar als zij in zijn armen ligt, zal ze
toch aan een ander denken... – De tekst van dit lied laat zich niet zonder
gissingen begrijpen; met name str. 3 baart moeilijkheden. Wij stellen ons commentaar ter discussie als een poging tot interpretatie.
1:1.4 Vermoedelijk is in deze strofe het meisje aan het woord. Zij begint
haar verhaal met de vermelding van wat als een verzachtende omstandigheid zou kunnen gelden: het gebeurde op een nacht toen de vogels met hun
gezang de mensen tot mingenot verlokten. – 1:1 te nacht: « 's nachts »;
soeten: « liefelijke >>. – 1: 3 De: druk Te; fier: « dappere >>, « trotse », het
traditionele epitheton van de nachtegaal; hief op: « hief aan >>. Naar middeleeuwse opvatting is het vooral de nachtegaal wiens gezang de mens mingezind maakt. – 1: 4 wilder: « tomeloze ».
2:1-4 In die situatie is zij bezweken voor de aandrang van twee zwervende
gezellen. Getreurd om het verlies van haar maagdelijkheid heeft zij niet.
– 2: 2 gesellekens (druk geselleken) van avontueren: Het valt moeilijk uit
te maken wat voor soort mannen hier bedoeld zijn; misschien mogen we
aan ruyters denken (zie hiervO6r, Dl. II, p. XXIV). – 2: 3 minen fieren
maghedom: « mijn kostbare maagdelijkheid ». – 2: 4 mochter: « kon er ».
3:1-4 Veel erger vindt zij dat de gesellekens haar een gouden ring hebben
afgenomen. Wij vermoeden dat dit een verlovingsring is, en dat het meisje
hier te verstaan geeft dat haar verloving tengevolge van het avontuurtje
met de twee gesellekens is verbroken. – 3:1 hadde: De melodic vereist had.
– 3: 2 vingerlinc: « ring »; root van gouwe: « van rood (kostbaar) goud ».
– 3: 3-4 Als de gesellekens de ring terug zouden brengen, dan zullen ze
nog spijt krijgen van hun daad. Bedoelt ze, dat zij hen dan zal laten boeten
door hen aan te klagen wegens diefstal of verkrachting? – 3: 4 En is waarschijnlijk toegevoegd ter vulling van de opmaat.
4: 1-4 Een schipper hoort het meisje klagen en biedt haar voedsel aan. Dit
aanbod suggereert dat zij een haveloze, ondervoede indruk maakt; men
zou kunnen gissen dat zij de gesellekens per schip achterna wil reizen. –
4:1 Het: « er ». – 4: 3 Gebreect u: « ontbreekt het je aan ». – 4: 4 u doen:
« voor je laten ».
5:1-4 Zij antwoordt dat zij zwanger is en de vader van haar kind zoekt. –
5: 2 geenderhande dinghen: « iets anders ».
6: 1-4 De schipper geeft haar goede raad. – 6: 2 Condt ghi: « kun je >>. – 6: 3
doet ... alle zijn gerief: « laat het ... aan niets ontbreken >>. – 6: 4 Bedoeld
is vermoedelijk: als je hem een gezond kind kunt aanbieden. In de druk
volgt op dit vers: en van uwen cleyne kinde.
7: 1-4 Zij besluit de nachtegaal te vragen of elke liefdesverhouding op een
scheiding moet uitlopen. – 7: 2 De nachtegaal treedt in het volkslied dikwijls op als raadgever in liefdeszaken, maar ook als boodschapper tussen
gelieven. – 7: 3 Maer of: « of »; gesceyden moeten zijn: « gescheiden moeten Leven », « uiteen moeten gaan >>. – 7: 4 En: cf. de aant. bij 3: 4.
8:1-4 Hier spreekt een minnaar, misschien bij monde van de nachtegaal. Wij
houden het ervoor dat in deze strofe haar vroegere verloofde (de man die
haar de ring gegeven heeft) aan het woord is. Hij is vergevensgezind, op
voorwaarde dat zij hem trouw is. – 8: 2 « het heeft haar naderhand zeer
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berouwd >>. – 8: 3 also saen: « spoedig >>; vergadert zijn: « (weer) bij elkaar
komen >>. – 8: 4 En woude si: « als zij ... zou willen >>.
9:1-4 Zij belooft hem trouw te zijn, maar als zij in zijn armen ligt, zal ze
toch denken aan een ander (de vader van haar kind?). Men zou in deze
strofe kunnen lezen dat zij toch niet in staat is bij haar vroegere Belief de
terug te komen: haar hart is bij de vader van het kind dat zij verwacht.
Of wil ze wel bij hem terugkomen, maar zonder het geselleken uit haar
gedachten te kunnen verbannen? – 9: 2 fiere: « vrolijk >>; schencken: « laten
zien ». – 9: 3 inden armen van dijn: « in je armen >>. – 9: 4 Op: « aan ».
10: 1-4 Raadgeving aan andere meisjes: wees toch voorzichtig. Het lijkt mogelijk deze strofe te laten uitspreken door het meisje, maar men kan er ook
een moraal, getrokken door de verteller, in zien (in dit geval moet het
aanhalingsteken in 10 : 4 worden verplaatst naar het einde van 9: 4). –
10: 2 « dat zij beter op haar eer passen ». – 10 : 3-4 « als het liefdesplezier
voorbij is (als hij zijn plezier aan je gehad heeft), dan is het met de lief de
gedaan >>. Dezelfde verzen komen voor in nr. 86, 11: 4-5.

84 Laet ons den landtman loven
AL CCI
Lit.: Kalff, p. 402, p. 411; FvD I, p. 815; He, p.136 (tekst), p. 210 (aant.).
Loflied « int vroet ». Iedereen leeft van het werk van de boer, maar niemand
is hem dankbaar. Dieren beschadigen het gewas of bijten zijn vee flood;
vrijende paartjes richten verwoestingen aan in zijn koren; landlopers stelen uit
zijn schoven. En dan zijn er de priesters die om hun tienden komen, de kosters
die hun gift moeten hebben, de bedelmonniken en bedelzusters die aalmoezen
verwachten. Hij is een dankbare prooi voor oplichters, en de molenaar besteelt
hem. Moge Christus, die Maria Magdalena in de gedaante van een landtman
verscheen, hem te hulp komen! – In het AL komt een tweede loflied op de
boer voor, nr. CLXXVI (ed.-Hoffmann, p. 267; ook te vinden bij FvD I,
p. 817-819), dat naar de inhoud geheel met nr. CCI overeenkomt, maar er
naar de vorm van afwijkt.
1:1 landtman: « boer ». – 1: 3 gaet al te boven: «overtreft alles (alien?) ». –
1: 4 duecht: « goedheid >>. – 1: 5 Het onderwerp van de hier beginnende
zin staat in 1: 8. Landouwen: « landerijen >>; sloten: « kastelen ». – 1: 7
leden: « ledematen ». – 1: 9 « van wie alles moet leven >>, « van wie ieders
leven afhangt ».
2: 2 « als zij gevoed moeten worden >>. – 2: 3 « dan moet de boer ervoor
slaven >>. – 2: 4 Thes recht: « het is terecht >>. – 2: 5 triumpheren: « plezier
maken ». – 2: 6 « en de bloemetjes buiten zetten ». – 2: 7 laboreren: « sloven ».
3: 1 doet ... toren: « berokkent ... schade ». – 3: 4 naert hem meest (druk
mest) meshant: «zoals het hem het meeste ongerief bezorgt >>. – 3: 6
metier spoet: « weldra >>. – 3: 8 den: hier dativus.
4: 1 lacke dieren: « dartele dieren >>. Bedoeld zijn de minnaars die in het koren
liggen te vrijen. – 4: 2 doen hem groot gequel: « bezorgen hem veel last >>.
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– 4: 3 niet en vieren: « krijgen geen rust ». – 4: 4 spel: « minnespel >>. – 4: 5
stommelen: « op de grond gooien »; steken: « omver duwen >> (beide werkwoorden te verbinden met Sijn coorne in 4: 7). – 4: 6 « alsof ze razend
waren »; waren: druk varen. – 4: 7 deerlijc: « jammerlijk >>; men vertale:
« en zij breken het (coorne) jammerlijk ».
5: 1 besicht: « gebruikt ». – 5: 2 vry: « onbelemmerd ». – 5: 3 « men slaat er
aan het afsnijden voor de oogst >>. – 5: 4 niet altijs: « helemaal niet >>. –
5: 5 qualick: « nauwelijks ». – 5: 6 ontschamel bloet: « brutale vlerk ». –
5: 7 Trecken en teesen: « trekt en plundert ».
6: 1-2 « dan wordt hij door de priesters lastig gevallen om zijn tiende >>. Een
tiende van de opbrengst van het koren (korentiende) en van veldvruchten,
groente en kleinvee (smale tiende) werd als kerkelijke belasting geheven. –
6: 2-4 De koster had op feestdagen recht op een gift in natura of in geld,
het zgn. natael. – 6: 3 staen en gapen: « staan te hunkeren (naar) >>, « zijn
uit (op) >>. – 5: 5 Susters: « kloosterzusters »; baghijnen: « begijnen >> (lekezusters). – 6: 6 « om ieder hun groet (vergezeld van een gift) in ontvangst
te nemen >>. – 6: 7 « zo laat hij (ze) over het zijne beschikken ».
7:1 « oplichters die in valse relikwieen handelen met hun reliekenkasjes ».
– 7: 2-3 « kunnen wonderen doen in ruil voor kuikens, koren en vlas ». –
7: 4-5 « (leden van) de vier bedelorden (Karmelieten, Franciscanen, Dominicanen, Augustijnen) willen hem ter plaatse Gods rijk (een plaatsje in
de hemel) doen verwerven ». – 7: 6 huer bedinghe soet: « hun zoete gebeden >>. – 7: 7 « maar het gaat ze om de heb ». – 7: 8 vanden: hier te
verbinden met hebben in 7: 7; edelen ontbreekt in de druk.
8:1 serganten: « krijgsknechten », « gewapende overheidsdienaars >>, « dienders >>. – 8: 2 zijn: « warden »; verblijt: nl. met een beloning. – 8: 3 voor
terwanten: « tegen landlopers ». – 8: 4 bevrijt: « beschermd ». – 8: 6 « zoals hij op de molen pleegt te doen ». Misschien is ook mogelijk: << als hij (de
boer) (zijn koren) naar de molen brengt ». – 8: 7 Schept diepe: nl. vanden
mele (de molenaar neemt een flinke schep voor zichzelf).
9: 1 fissauwen: « bunzings »; fluwijnen: « marters >>. – 9: 2 doen ... stoot:
« houden huis onder ». – 9: 3 wreet om schouwen: « gruwelijk om te zien ».
– 9: 5 suypen: « slurpen ... leeg >>; so si pleghen: « zoals ze gewend zijn ». –
9: 6 onghebroet: « nog niet bebroed ». – 9: 7 « zo zit hem alles tegen »,
« zo is alles hem vijandig gezind ».
10: 1 tonser vrame: « tot ons heil ». – 10: 2 fijn: « edel ». – 10: 4 onder: « in
de gedaante van >>. – 10: 5-6 Na Zijn opstanding verscheen Christus aan
Maria Magdalena; zij herkende Hem niet en hield Hem voor de hovenier
(hortulanus); cf. Johannes 20: 11-18. – 10: 7 Moet: « (Christus) moge >>;
in zijn hulpe: « hem tot hulp ».
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85 Wy moghen wel loven en dancken den tijt
AL CCVIII
Lit.: Kalff, p. 424; He, p.141 (tekst), p. 211 (aant.).
Klaaglied « int sot >>. In dit lied is een Jan Hen aan het woord die van zijn
vrouw – hij heeft er haar op zijn knieen om moeten smeken – een paar uur
vrijaf heeft gekregen. De hele dag is hij doende om het haar naar de zin te
maken. Hij speelt voor dienstbode en voor kamenier. De duivel moge haar
halen, roept hij uit – maar nu moet hij gauw weer naar huis...
1:1 loven en dancken: « waardering hebben en dankbaar zijn voor >>. – 1: 2
dees ghenuechte: « dit plezier >>; doet bedrijven: «laat maken ». – 1: 3
consent: « toestemming >>; mijn: druk mi. – 1: 4 te spelen: « me te amuseren >>; tot den vijven: « tot vijf uur >>. – 1: 5 daer over: « daarvoor >>. – 1: 6
doen: « toen ». De (druk de; bijvorm van Dieu) you gaerde: « Dieu vous
garde »; de spelling typeert de Franskiljonse madam, die haar echtgenoot
zowel op zijn Frans als in het Vlaams pleegt te groeten (cf. het laatste vers
in de volgende strofen). De aanspreektitel homme de bien betekent ongeveer hetzelfde als man van eeren; een fraaie typering van iemand die zijn
gevoel van eigenwaarde vrijwel geheel heeft verloren.
2: 1 Hets nuchtens (druk Het snuchtens) : « het is 's morgens vroeg >>. – 2: 2 ten
asemente: «naar het toilet >>. – 2: 3 leytse: «breng haar >>; camerken:
« kamertje », « boudoir ». – 2 : 4 « ik help haar alles (nl. haar toilet) op
zijn mooist te maken ». – 2: 5 houde: « houd ... op >>; daer: « waarvoor »;
op (druk ap) doet: «opmaakt» (getrouwde vrouwen droegen het haar
opgestoken).
3: 1 wassche: « doe de was »; vage: « veeg >>. – 3: 4 vanden gruse: « wat van
de voorraad zemelen ». Hier maakt hij waarschijnlijk pap van (cf. pottagie
in 4: 2). – 3: 5 eest al: «is alles ».
4: 1 Hets nuchtens: druk Het snuchtens; achte: druk achste. – 4: 2 den pottagie: « de pap ». – 4: 3 leyde: «begeleid >>; ter kercken waert: «naar de
kerk ». – 4: 4 Hier ontbreekt een vers; Hellinga emendeert: Als waer ick
mijnder vrouwen pagie. – 4: 5 weer: « neem ... of ».
5:1 « geen wonder dat ik verdriet heb ». – 5: 2 « dat ik er bijloop met ingevallen wangen ». – 5: 3 Fortune: De godin Fortuna, symbool van de
wisselvalligheid van het aardse geluk. – 5: 4 « tot het aan de voorkant
wonen kan ik het maar niet brengen ». De uitdrukking is waarschijnlijk
dubbelzinnig; zij suggereert dat de man in het achterhuis moet wonen
(waar het personeel huisde), maar ook dat zijn vrouw hem niet toestaat
gemeenschap met haar te hebben. – 5: 6 De heilwens klinkt hier wel bijzonder hypokriet. De druk de (cf. 1: 6).
6: 1 Oorlof: « vaarwel ». Traditiegetrouw wordt in de laatste strofe de prince
toegesproken. Meestal was dit de beschermheer of de leider van een rederijkerskamer; in dit geval misschien het hoofd van het gezelschap waarvoor de « ik >> zijn klaagzang ten gehore brengt. op dit termijn: « op dit
moment >>. – 6: 2 floicx van hier scheyden: « haastig van hier vertrekken ».
– 6: 3 so quaden: « een zo boosaardige >>. – 6: 4 « de duivel moge haar meenemen ». – 6: 5 Segghe ic: « als ik .. zeg ».
251

86

Wie wil horen eengoet nieu liet

AL CCXVIII
Lit.: Kalff, p. 414; FvD II, p. 975.
Ballade. Een huisknecht heeft een kind verwekt bij de dochter des huizes, bij
het kamermeisje en bij de dienstbode. Hij worth weggejaagd, maar de dochter reist hem achterna. De huisknecht moet voor de landdeken verschijnen die
hem met een weduwe wil laten trouwen. Als hij weigert, wordt hij tot levenslange opsluiting veroordeeld. Het lied besluit met een waarschuwing aan het
adres van jonge meisjes.
1: 2 Van dat: « over wat >>. – 1: 3 reene: « keurige >> (ironisch). – 1: 4 den
cnape vanden huyse: « de huisknecht ».
2: 1 Deen: « de ene »; die dochter: « de dochter des huizes >>; fier: « schone >>,
« voorname ». – 2: 2 camenier: « het kamermeisje ». – 2: 3 noemen: « vermelden ». – 2: 4 « dat was de mooiste onder de dienstboden >> (of « onder
de meisjes »). Het is niet onmogelijk dat men onder jonckwijf als een
woord moet lezen, maar een substantief onderjonckwijf met de betekenis
« onderdienstbode », « meisje voor het vuile werk (?) >> is voor zover wij
weten niet opgetekend. – 2: 5 roose bloeme: « roos (van een meisje) >>.
3: 1 maechden: « meisjes ». – 3: 3 « en verwachtten een kind >>. – 3: 5 Bedoeld
is kennelijk dat zij de huisknecht ertoe willen brengen zijn vaderschap te
erkennen.
4: 1 vernam: «vernamen». – 4: 3 « om hun dochter >> of « om wat hun
dochter gedaan had ». – 4: 4-5 « was er geen sprake van kindertjes geweest, dan hadden ze hun mond wel gehouden ».
5: 1 scoon dach: « al licht ». – 5: 3 met grammen sinne: «vertoornd».
Hout daer: « ziedaar ».
–5:4
6: 2 beswaerde rechtevoort: « werd onmiddellijk zwaar van droefheid >>. – 6: 3
een woort niet: « geen woord ». – 6: 5 « zij dacht dat haar hart brak ».
7: 1 en vergat haer selven niet: « wist wat haar te doen stond ». – 7: 2 riet:
« had aangeraden ». – 7: 3 « ging hem vrolijk achterna >>. – 7: 4 witsen:
« blanke >> (Duitsgetinte vorm; traditioneel epitheton in de balladen).
8: 1 den Landeken: « de landdeken », een geestelijke die onder meer belast
was met de zorg voor de zedelijkheid. verhoort: « vernomen >>. – 8: 3 des
meesters: Bedoeld is waarschijnlijk de meester van de cnape; met meester
kan ook een gezeten burger worden aangeduid. – 8: 5 de weave trouwen:
Het middeleeuwse recht kende het gebruik dat een misdadiger zijn straf
kon ontgaan als een meisje of een weduwe bereid was met hem te trouwen.
In dit geval ligt de zaak vermoedelijk eerder in de pastorale dan in de
strafrechtelijke sfeer; de landdeken wil de huisknecht met een weduwe
laten trouwen om zo het gevaar voor de eerbaarheid te bezweren.
9: 1 na mijn bediet: « naar mijn verklaring », « naar wat ik te zeggen heb >>.
– 9: 3 « ik heb jegens haar (de weduwe) geen verplichtingen >>. – 9: 5 Gezien het middeleeuwse standsgevoel is deze uitspraak vermoedelijk van een
ongehoorde brutaliteit.
10: 1 dwoort: « de woorden (van de cnape) >>. – 10: 2 gestoort: « verbolgen ».
– 10: 3 hyse: « hij haar (de weduwe) ». – 10: 4 de: « deed », « liet ».
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leyden op den steen: << naar de gevangenis brengen >>. – 10: 5 houden: q gevangen houden ».
11:1 Wacht u: q pas op >>. – 11: 2 q behoed altijd uw eer ongeschonden ». –
11: 3 van groote buicken: q voor dikke buiken (tengevolge van zwangerschap) >>. – 11: 4-5 Vrij vertaald: q als hij zijn plezier aan je gehad beef t,
dan wil hij niets meer van je weten >>. Dezelfde verzen komen voor in nr. 83,
10: 3-4.

87 Daer staet een clooster in Oostenrijc
AL CCXXI
Lit.: Kalff, p. 359, p. 363; FvD I, p. 472; He, p.146 (tekst), p. 212 (aant.);
King, p. 32.
Ruiterlied. Een ruyter zou zijn geliefde, die kloosterlinge is geworden, willen
overreden het klooster te verlaten. Hij voert een gesprek met een nachtegaal
(symbool en boodschapper van zijn geliefde), die weigert op zijn verzoek in
te gaan. Dit doer hem besluiten zich bij de onvervulbaarheid van zijn verlangen
neer te leggen. Hij wordt soldaat. – De Hoogduitse versie van dit lied (cf.
EuB I, nr.173a, p. 530) wijkt sterk af, de Nederduitse (cf. Uhland, Volkslieder I, nr.17A, p. 53) eveneens. Een Zweedse versie geeft echter een aanwijzing
voor een interpretatie waardoor de moeilijke, waarschijnlijk sterk bedorven
tekst in het AL begrijpelijk wordt.
1:1-4 Het lied opent met een bekende zwerfstrofe, die ook de aanhef vormt
van een Duitse ballade die in allerlei versies is overgeleverd (cf. Meier I,
p. 250-276). Daar gaat het om een sprookjeskasteel waar een jongeling
onschuldig gevangen ligt. De overeenkomst beperkt zich tot de beginstrofe.
– 1:1 Oostenrijc (druk Oosten ); roc is weggevallen door slijtage van het
papier. In het laat-middeleeuwse volkslied riep de term Oostenrijc (vermoedelijk synoniem met Oostlant; cf. nr.11, 5:2 en nr. 49) het beeld van
een geheimzinnig, in het Oosten gelegen (soms zelfs oosters) rijk op. – 1: 2
gheciert: q versierd ». – 1: 3 ende roode gout moet bij het zingen worden
herhaald; hetzelfde geldt voor de tweede helft van vers 3 in de volgende
strofen. – 1: 4 grauwen: q grijze ». In de Duitse versies is meestal sprake
van Marmelsteen (« manner >>). doormoeret: q in de muren verwerkt ».
2: 1-4 De suggestie wordt gewekt dat de geliefde van de q is >> een kloosterzuster is. – 2: 3 Rijck: q machtige »; dienaer: De hoofse minnaar beschouwde zich als de dienaar van zijn geliefde.
3:1-4 De nachtegaal zingt in de linde waaronder hij zijn geliefde zou willen brengen. In de Zweedse versie van dit lied (ten dele geciteerd door
Hoffmann, Horae Belgicae 11 2, p.164, en in vertaling te vinden bij EuB I,
p. 531) staat de linde in het kasteel/klooster dat in de eerste strofe genoemd is; de nachtegaal is een betoverde prinses. Misschien weerspiegelt
deze Zweedse versie de oorspronkelijke vorm van het lied. De versie in het
AL zou een variant kunnen representeren waarin de nachtegaal een kloosterzuster symboliseert, of als boodschapper van deze onbereikbare geliefde
optreedt. De linde die oorspronkelijk in de kloostertuin stond, zou ver253

plaatst kunnen zijn naar mans vaders hof. Met behulp van deze hypothese
laten zich de strofen 4-7 goed verklaren. – 3: 2 Daer: De D is beschadigd
door slijtage en later met de pen bijgewerkt; groene: druk grone. – 3:3
Daer: D beschadigd, later met de pen bijgewerkt.
4: 1-4 De minnaar tracht de nachtegaal tot zwijgen te brengen. Volgens
Hellinga is de nachtegaal « het symbool van zijn verliefd hart Wij zien
de nachtegaal als een symbool en tegelijkertijd een boodschapper van de
geliefde die ver weg in een klooster leeft. Aan deze strofe zou in een oudere
versie een weigering het klooster te verlaten vooraf kunnen zijn gegaan. –
4 : 2 u tonghe bedwingen: zwijgen ». – 4: 3 vederlin: veertjes >>. – 4: 4
doen bewinden: laten omwinden >>. Het beeld zou passen bij een kloosterlinge aan wie fraaie wereldse kleren worden aangeboden.
5:1-4 De nachtegaal (kloosterzuster) laat zich niet verleiden. – 5: 2 looser:
« bedrieglijke >>, onbetrouwbare >>. – 5: 3 stout: fier », « zelfverzekerd ».
– 5: 4 bedwinghen: aan zijn wil onderwerpen ».
6: 1-4 De minnaar voert aan dat de winter de nachtegaal tot zwijgen zal
brengen. Misschien moeten we begrijpen dat, naar zijn mening, de hardheld van het kloosterleven haar spoedig spijt zal doen krijgen van haar
besluit zich geheel aan de liefde tot God te wijden. – 6:3 So dwinget:
« dan overwint >>. – 6: 4 die loovers: Vermoedelijk is bedoeld dat de nachtegaal niet meer zal zingen als de bladeren zijn afgevallen.
7:1-4 Maar als de zomer terugkeert, zal de nachtegaal weer zingen. – 7:4
vruecht beghinnen: beginnen vreugde te gevoelen ».
8: 1-4 De minnaar gaat op reis naar het Oosten, vermoedelijk om tOch te
trachten zijn geliefde te overreden het klooster te verlaten. – 8:1 Doen:
« toen ». – 8: 2 ten oostenwaert inne: « naar het Oosten ». – 8: 3-4 Het zien
van gewapende soldaten doet hem van gedachten veranderen. – 8: 4 haer:
« hun »; blanck: « blankgeschuurde ».
9: 1-4 Hij besluit van zijn plan of te zien. – 9: 2 die groene strate: de landweg », « de weg door de velden ». – 9: 3 « wie zijn liefje niet kan krijgen ».
– 9: 4 « die moet of stand van haar doen ».
p. XXIV; met moede vry: onbekommerd ».
10: 1-4 ruyter: cf. hierv66r,
– 10: 2 doe: « toen ». – 10: 3 blijven den lansknecht by: « bij de soldaten
blijven », « dienst nemen in het leger ». – 10: 4 te baten: « te hulp ».
11:1-4 Epiloog van de zanger. – 11:1 eerstwerf sanck: voor de eerste keer
zong ». – 11: 2 hevet: heeft het ». – 11: 3 « bij de muziek van fluiten en
trommels » (militaire muziek). Ook hier vindt men de suggestie dat de
dichter zijn eigen lotgevallen in een lied heeft bezongen. – 11: 4 « ondanks
het geroddel van kwaadsprekers » (zie hiervO6r, Dl. II, p.XVIII).
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verdrijuen. [...]. Antwerpen ( Jan Roulans), 1544.
AL, ed.-Hoffmann, zie: Antwerpener Liederbuch [. .].
Ambraser, Das, Liederbuch vom Jahre 1582. Hrsg. von J. Bergmann. Stuttgart,
1845. Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart XII.
Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplare hrsg. von [H.] Hoffmann von Fallersleben. Hannover,
1855 (anastatische herdruk: Amsterdam, 1968). Horae Belgicae XI.
Afgek.: AL, ed.-Hoffmann.
Antwerps Liedboek, zie: Schoon, Een, liedekens . Boeck [...].
Bax in Gesch. Letterk. Ned. III, zie: Bax, D.: < Het wereldlijke lied van de
XVIe eeuw > [...].
Bax, D.: Ontcijfering van Jeroen Bosch. 's-Gravenhage, 1949.
Bax, D. : < Opmerkingen over enige oude liedboeken > . In : Tijdschrift voor
Ned. taal- en letterk. 60 (1941). p.128-134.
Bax, D.: < Uit de geschiedenis van het volkslied : Een boerman hadde een
dommen sin > . In: Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde 40 (19351936). p. 10-25.
Bax, D. : < Het wereldlijke lied van de XVIe eeuw > . Met een musicologische
toelichting van R. Lenaerts. In: Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden. Onder red. van F. Baur, W. J. M. A. Asselbergs, J. van
Mierlo e.a. Dl. III: De letterkunde van de Renaissance tot Roemer
Visscher en zijn dochters. Door G. S. Overdiep m.m.v. D. Bax, G. A. van
Es, G. J. Geers e.a. 's-Hertogenbosch, 1944. p. 242-275.
Afgek.: Bax in Gesch. Letterk. Ned. III.
Biihme, F. M.: Altdeutsches Liederbuch; Volkslieder der Deutschen nach Wort
und Weise aus dem 12. bis zum 17. Jahrhundert. Leipzig, 1877.
Bolte, J.: < Ein unbekanntes Amsterdamer Liederbuch von 1589 > . In: Tijdschrift voor Ned. taal- en letterk. 10 (1891). p.175-202.
Brouwer, C.: Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland;
Untersuchungen fiber die Auffassung des Begriffes; fiber die traditionellen
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Zeilen, die Zahlen-, Blumen- and Farbensymbolik. Groningen etc., 1930
(diss. Groningen).
Bruinsma, H. A.: The Souterliedekens and its relation to psalmody in the
Netherlands. [High Wycombe,] 1948 (diss. Ann Arbor).
Bruning, E., M. Veldhuyzen en H. Wagenaar-Nolthenius: Het geestelijk lied
van Noord-Nederland in de vijftiende eeuw; de Nederlandse liederen
van de handschriften Amsterdam (Wenen ONB [MS.] 12875) en Utrecht
(Berlijn MG 8° 190). Amsterdam, 1963. Monumenta Musica Neerlandica VII.
Afgek.: MMN VII.
(De Amsterdamse herkomst van hs. Wenen ()NB N.S.12875 is niet langer
to handhaven. Zie het hieronder vermelde artikel van P. F. J. Obbema).
Burton, R.: The anatomy of melancholy. Introd. by H. Jackson. London, 1968.
3 dln. Everyman's Library 886-888.
Castelein, Matthijs de: Diversche liedekens. Met inl., woord- en tekstverkl. door
K. Goossens. Brussel, 1943.
Clemens non Papa, Jacobus : Opera omnia. Ed. K. Ph. Bernet Kempers. Dl. II
Souterliedekens (Psalmi Neerlandici). Rome, 1953. Corpus Mensurabilis
Musicae 4.II.
Coster, S.: Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van
Grevelinckhuysen. Met aant. van F. A. Stoett. Opnieuw van een inl. en
van aanvullende aant. voorzien door N. C. H. Wijngaards. Zutphen,
[1969]. Klassiek Letterkundig Pantheon 172.
DEPB: Deuoot, Een, ende Profitelyck Boecxken, inhoudende veel ghestelijcke
Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen gheuinden in prente oft in ghescrifte. Antwerpen (Symon Cock), 1539.
DEPB (Sch.), zie: Deuoot, Een, ende profitelyck boecxken [...] uitgeg. door
D. F. Scheurleer [.. 1.
Deuoot, Een, ende profitelyck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke liedekens
ende leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen gheuinden in
prente oft in ghescrifte; geestelijk liedboek met melodieen van 1539.
Op nieuw uitgegeven [. . .] door D. F. Scheurleer. 's Gravenhage, 1889.
Afgek.: DEPB (Sch.).
Deutsche Volkslieder; Balladen [...]. Berlin-Freiburg i. Br., 1935- ... Deutsche
Volkslieder mit ihren Melodien hrsg. vom Deutschen Volksliedarchiv.
T. I-III (Berlin etc.,1935-1954) uitgeg. door J. Meier e.a. T. IV (Berlin,
1959) uitgeg. door E. Seemann en W. Wiora e.a. T.V (Freiburg i. Br.,
1967) uitgeg. door W. Heiske e.a.
Afgek.: Meier.
Duyse, Fl. van: Het oude Nederlandsche lied; wereldlijke en geestelijke liederen
uit vroegeren tijd. Teksten en melodieen. 's-Gravenhage etc., 1903-1908
(anastatische herdruk: Amsterdam, 1965). 3 dln. + Registers. (Dl. I
en II: Het wereldlijk lied. Dl. III: Het geestelijk lied).
Afgek.: FvD.
Eccl., zie: Ian Fruytiers: Ecclesiasticus [...].
Enklaar, D. Th.: Varende luyden; studien over de middeleeuwse groepen van
onmaatschappelijken in de Nederlanden. 2e dr. Assen, 1956. Van
Gorcum's Historische Bibliotheek 12.
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Eos; an enquiry into the theme of lovers' meetings and partings at dawn in
poetry. Ed. by A. T. Hatto. The Hague etc., 1965.
Erk, L.: Deutscher Liederhort; Auswahl der vorziiglicheren deutschen Volkslieder nach Wort und Weise aus der Vorzeit und Gegenwart. [...] nach
Erk's handschriftlichem Nachlasse und auf Grund eigener Sammiung
neubearb. und fortges. von F. M. Mime. Leipzig, 1893-1894. 3 dln.
Afgek.: EuB.
EuB, zie: L. Erk: Deutscher Liederhort [...].
Fruytiers, Ian: Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach:
Nu eerstmael deurdeelt ende ghestelt in Liedekens, op bequame en
ghemeyne voisen, naer wtwijsen der musijck-noten daer by gheuoecht
[...]. Antwerpen (Willem Silvius), 1565.
Afgek.: Eccl.
Fruytiers, Ian: Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach [...].
Op nieuw uitgeg. en van eene inl. en een register voorz. door D. F.
Scheurleer. Amsterdam, 1898.
Afgek.: Eccl.
FvD, zie: Duyse, Fl. van: Het oude Nederlandsche lied [...].
Gaskell, Ph.: A new introduction to bibliography. Oxford, 1972.
Gassenhawerlin und Reutterliedlin [...]. Faksimileneuausgabe des altesten
Frankfurter deutschen Liederbuch-Druckes [...]. Hrsg. und eingel. von
H. J. Moser. Augsburg etc., 1927.
Geestelijk, Het, lied van Noord-Nederland in de vijitiende eeuw, zie:
Bruning, E., M. Veldhuyzen en H. Wagenaar-Nolthenius: Het geestelijk
lied [...].
Graft, Van de, zie: Graft, C. C. van de: Middelnederlandsche historieliederen [—].
Graft, C. C. van de: < Het Antwerpsche liederboek van 1544 met de uitgaaf
van Hoffmann von Fallersleben vergeleken > . In: Tijdschrift voor Ned.
taal- en letterk. 22 (1903). p.161-178.
Graft, C. C. van de: Middelnederlandsche historieliederen. Epe, 1904 (diss.
Amsterdam; anastatische herdruk: Arnhem, 1968).
Afgek.: Van de Graft.
Guicciardini, L.: Beschrijvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt
Neder-Duytslandt. Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den
selven autheur. Overgheset [...] door Cornelium Kilianum [...] vermeerdert ende verciert door Petrum Montanum. Amsterdam (Willem
Jansz.), 1612 (facsimile-uitg.: Amsterdam, 1968).
He, zie: Schoon, Een, liedekens-boeck [. . .]. Bewerkt [. . .] door W. Gs. Hellinga.
Heinemann, 0. von: Die herzogliche Bibliothek zu Wolfenbiittel; ein Beitrag
zur Geschichte deutscher Biichersammlungen. 2. Aufl. Wolfenbiittel,
1894.
Hellinga, zie: Schoon, Een, liedekens-boeck [. J.]. Bewerkt [.. 1 door W. Gs.
Hellinga.
Hirsch, S.: < Das Lied « Een ridder ende een meysken ionck » und die Volksballaden « Ritter und Magd >>, « Die Nonne >> > . In: Zeitschrift fir
deutsche Philologie 79 (1960). p.155-176.
Hoffmann, Horae Belgicae 11 2, zie: [H.] Hoffmann von Fallersleben: Niederlandische Volkslieder [.. 1.
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Hoffmann [von Fallersleben], H.: Holleindische Volkslieder. Mit einer Musikbeilage. Breslau, 1833. Horae Belgicae II.
Hoffmann von Fallersleben, [H.]: Niederliindische Volkslieder. Gesammelt und
erlautert. 2. Ausg. Hannover, 1856 (anastatische herdruk: Amsterdam,
1968) . Horae Belgicae II. (Gewijzigde herdruk van: Holliindische V olkslieder. Breslau, 1833).
Afgek.: Hoffmann, Horae Belgicae 112.
Hoffmann von Fallersleben, [H.]: Mein Leben; Aufzeichnungen und Erinnerungen. Hannover, 1868. 6 dln.
Iansen, S. A. P. J. H.: V erkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken. Assen, 1971 (diss. Utrecht).
Kalff, G.: Het lied in de Middeleeuwen. Leiden, 1884 (diss. Leiden 1883;
anastatische herdruk : Arnhem, 1966).
King, P. K.: Dawn poetry in the Netherlands. Amsterdam, 1971.
Koepp, J.: Untersuchungen fiber das Antwerpener Liederbuch vom Jahre
1544. Antwerpen, [1928].
Knuttel, J. A. N.: Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming. Rotterdam, 1906 (diss. Leiden) .
Ldmmert, E.: Bauformen des Erzahlens. 5. Aufl. Stuttgart, 1972.
Land, J. P. N.: < Het luitboek van Thysius, beschreven en toegelicht > . In:
Tijdschrift der V ereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis I
(1882-1885). p.129-195, p. 205-264. II (1887). p.1-56, p.109-174, p. 278350. III (1888-1891) . p.1-57.
Lenaerts, A.: Het Nederlands polifonies lied in de zestiende eeuw. Mechelen
etc., 1933.
Lenselink, S. J.: De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de
Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Assen, 1959 (diss. Utrecht). Neerlandica Traiectina VIII.
Lulofs, F.: < Non-conformisme in de Reynaert? > In: Non-conformisten. Door
P. Smits, F. Lulofs, J. R. Smeets e.a. [Lezingen voor de School voor Taalen Letterkunde te 's-Gravenhage in het cursusjaar 1970-1971]. Wassenaar, 1972. p. 30-62, spec. p. 49-57.
Maatje, F. C.: Literatuurwetenschap; grondslagen van een theorie van het
literaire werk. 2e dr. Utrecht, 1971.
Mak, J. J.: Rhetoricaal glossarium. Assen, 1959. Taalkundige Bijdragen van
Noord en Zuid XII.
Mariken van Nieumeghen. Reproductie van de post-incunabel van W.
Vorsterman, berustend op de Beierse Staatsbibliotheek te Munchen, opnieuw uitgeg. onder de leiding van A. L. Verhofstede; tekst met aant.
door A. L. [lees: J.] van Mierlo; inl. bijdr. door J. van Mierlo, L. Debaene
en A. L. Verhofstede, en een bibliografie door R. Roemans en G. W.
Woithuis. 2e dr. Antwerpen, [1951].
Meier, zie: Deutsche Volkslieder; Balladen [...].
Middelnederlandsch woordenboek, zie: Verwijs, E., en J. Verdam: Middelnederlandsch woordenboek [...].
MM, zie : Souterliedekens [...]. Ed. M. Mincoff-Marriage.
MMN VII, zie: Bruning, E., M. Veldhuyzen en H. Wagenaar-Nolthenius:
Het geestelijk lied [...].
Mnl.W zie: Verwijs, E., en J. Verdam: Middelnederlandsch woordenboek[...].
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Obbema, P. F. J.: < Het einde van de Zuster van Gansoirde > . In: De nieuwe
taalgids 65 (1972). p.181-190.
Olthoff, F.: De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert
de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen [...]. Antwerpen,
1891.
Raabe, P.: Die Herzog August Bibliothek als Museum. Wolf enbiittel, 1970.
Kleine Schriften der Herzog August Bibliothek 1.
Reusch, Fr. H.: Die Indices librorum prohibitorum des sechzehnten Jahrhunderts. Tubingen, 1886 (anastatische herdruk : Nieuwkoop, 1961).
Scheurleer, D. F.: Nederlandsche liedboeken; lijst der in Nederland tot het
jaar 1800 uitgegeven liedboeken. 's-Gravenhage, 1912 (met Eerste
supplement: 's-Gravenhage, 1923).
Scheurleer, D. F.: De Souterliedekens; bijdrage tot de geschiedenis der oudste
Nederlandsche psalmberijming. Met 24 gefacsimileerde titelbladen. Leiden, 1898.
Schmidt, W., und H. Wucherpfennig: < Die Volksballade vom Totenamt > . In:
Neuphilologische Monatschrift 9 (1938). p. 365-383.
Schoon, Een, liedekens . Boeck inden welcken ghy in vinden suit. Veelderhande
liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen.[...]. Antwerpen ( Jan Roulans), 1544.
Afgek.: AL; Antwerps Liedboek.
Schoon, Een, liedekens-boeck in den welcken ghy in vinden suit. veelderhande
liedekens. oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven.
Bewerkt, toegel. en ingel. door W. Gs. Hellinga. 's-Gravenhage, 1941
(anastatische herdruk : ibidem, 1968).
Afgek.: He; Hellinga.
Sepp, Chr.: V erboden lectuur; een drietal indices librorum prohibitorum. Leiden, 1889.
Sl: Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods op alle die Psalmen van Dauid:
tot stichtinghe ende een gheestelijke vermakinghe van alien Christen
menschen. [. . 1. Antwerpen (Symon Cock), 1540.
Souterliedekens; een Nederlandsch psalmboek van 1540 met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodian behooren. Uitgeg. door E.
Mincoff-Marriage. 's-Gravenhage, 1922. Het oude Nederlandsche lied
[.. .]. Eerste vervolg.
Afgek.: MM.
Stanzel, F. K.: Typische Formen des Romans. Giittingen, 1964. 4. Aufl. Kleine
Vandenhoeck-Reihe 187.
Suppan, W.: Volkslied; seine Sammlung und Erforschung. Stuttgart, 1966.
Realienbiicher fur Germanisten.
Susato, Tielman: Danserye; zeer lustich ende bequaem om spelen op alle
musicale instrumenten. [Het derde musyck boexken]. In Spielpartitur fur
4 BlockflOten oder beliebige Melodie-Instrumente hrsg. von F. J. Giesbert.
Mainz, 1936, Heft 1.
T[iele], P. A.: < Fragmenten van een liedeboek en van een reisbundel uit de
XVIde eeuw > . In: De navorscher 7 (1857). p.1-2.
Uhland, L.: Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder. Mit Abhandlung und
Anmerkungen. Stuttgart etc., 1844-1845. 2 dln. in 1 band.
Afgek.: Uhland, Volkslieder.
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Van de Graft, zie: Graft, C. C. van de: Middelnederlandsche historieliederen
[.. .]
Vanden winter ende vanden somer, zie: Abel, Een, spel vanden winter [...].
Verwijs, E., en J. Verdam: Middelnederlandsch woordenboek. 's-Gravenhage,
1885-1952. 11 dln. (D1. 9 voltooid door F. A. Stoett; D1.10 Tekstcritiek
van J.Verdam en Bouwstoffen, eerste gedeelte (A-F) door W. de Vreese,
Bouwstoffen, tweede gedeelte (G-Z) door G. I. Lieftinck; D1.11 Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht,
bodem en water, aardrijkskunde, enz. door A. A. Beekman).
Afgek.: Mnl.W .
Willems, J. F.: Oude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodiin. Gent,
1848. [Postuum uitgegeven, met een inleiding door F. A. Snellaert].
Wirth, H. F.: Der Untergang des niederldndischen Volksliedes. Haag, 1911.
WNT, zie: Woordenboek der Nederlandsche taal[.. .].
Woordenboek der Nederlandsche taal. Bewerkt door M. de Vries, L. A. to
Winkel, A. Kluyver e.a. 's-Gravenhage etc., 1882- . . . . . . dln.
Afgek.: WNT.
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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 cout ..
Claes molenaer en zijn minneken .
(Een nyeu liedeken van Claes molenaer)
Confoort, confoort sonder verdrach
Daer staet een clooster in Oostenrijc .
Dat ick om een schoon beelde soet .
Dat meysken opter laden lach .
Den dach en wil niet verborghen zijn .
Den lustelijcken Mey is nu inden tijt .
Den winter comt 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 inder muten ...
Een aerdich vrouken hevet mi bedroghen
Een boerman hadde eenen dommen 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 oude 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 fier 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 wine .
Ic sie die morgensterre ..
Ic weet een uutvercoren .
Ic weet een vrouken wel bereyt ..
Ick arm schaepken aender heyden .
Ick ghinck noch 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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. I, 108
. I, 114
. I, 102
. I, 104
. I, 106
. I, 100
. I, 94
. I, 116
. I, 122
. I, 118

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

Genre

oudt
nyeu
amoreus

Type
(zie DUI,
p. XVIIIXXVIII )

. II, 36 . . II, 161 . . nyeu .
. II, 38 . . II, 161 . . nyeu .
. II, 39 . . II, 163 .
–

. liefdesklacht .
. liefdesklacht .
. spotlied
..

A
A
F

. II, 49 . . II, 179 . . oudt .
. II, 55 . . II, 189 . . nyeu .

. ballade ..
. gespeelkenslied

E
E

. II, 42 . . II, 170 .

–

. ballade .

. II, 44 . . II, 173 .

–

. ruiterlied

. II, 54 . . II, 187 . . nyeu .
. II, 46 . . II, 174 .
–

.

. E
.

. ruiterlied .
. ballade ..

. E/A
E
E

II, 48
II, 50
II, 53
II, 43
II, 122
II, 47
II, 52
II, 40

II, 178
II, 183
II, 186
II, 171
II, 247
II, 176
II, 184
II, 168

oudt .
oudt .
amoreus
nyeu
nyeu
oudt
nyeu

dagelied
. E
.
dagelied
.
. E
dagelied
.
. E
ruiterlied .
. E
ballade .
.E
liefdesklacht
.A
meilied .
. F/A
samenspraak << int vroet >> . C/E

II, 60

II, 194

II, 72
II, 80
II, 68
II, 74
II, 63
II, 64
II, 66
II, 62
II, 58
II, 76
II, 82
II, 78

II, 205
II, 209
II, 201
II, 206
II, 198
II, 199
II, 200
II, 197
II, 193
II, 207
II, 211
II, 208

amoreus
nyeu
nyeu
oudt
nyeu
oudt
oudt
nyeu
oudt
oudt
nyeu
nyeu
nyeu

dagelied
.
liefdesklacht
dagelied
.
dagelied
.
liefdesklacht
liefdesklacht
liefdesklacht
verhalend liefdeslied
ballade ..
vrouwenklacht .
afscheidslied ..
loflied << int amoreus x, .
liefdesklacht .
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E
A
E
E
A
A
A

B
E
D
A
A
A

Beginregels en titels
Titels van liederen zijn in cursieve druk
onder de beginregels vermeld en bovendien
opgenomen op hun plaats in het alfabet

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 luste 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 coninghinne van Denemercken
Van fier Margrietken ..
Van Keyser Maximiliaen .
Van liefden coemt groot lijden .
Van Thijsken vanden Schilde ..
Van vrou van Lutsenborch
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Nummer Nummer
in editiein deze
Hoffmann
editie

Melodie en
tekst
(deel/pagina)

. 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 . . 1, 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
70
67
69
68
66
72
82
71
73
80
61
31
57
75
28
10

. CXXXIII
. . CXLII .
CXXXVIII .
. CXLI .
. . CXL .
CXXXVI I .
. CXLIX
. CLXXI I I
CXLVII
. CLIII
. CLXX
. CXXV
. LXVII
. CXV
CLVI II
.
LIX
XXIII

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

Type
(zie DUI,
p. XVIIIXXVIII )

. ballade .

E

. II, 61 . . II, 196 . . oudt .
. II, 70 . . II, 203 . . nyeu .
–
. II, 124 . . II, 249 .

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

A
E
F

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

. afscheidslied .
. afscheidslied .
.
. historielied

A
A
E

. II, 84 . . II, 212 . . nyeu .
. II, 94 . . II, 220 . . nyeu .
–
. II, 92 . . II, 218 .

. liefdesklacht .
. meilied . ..
. historielied .

A
A
E

. II, 56 . . II, 190 .

.
.
.
.

–

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

A
A
A
C

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

II, 90 . . II, 216 . . oudt .
II, 95 . . II, 221 . . nyeu .
II, 89 . . II, 215 . . oudt .
–
II, 96 . . II, 221 .
nyeu .
oudt .
amoreus
oudt .
oudt .
amoreus
oudt .
amoreus
oudt .
oudt .
amoreus .
–
–
–
. oudt .
–
–
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verhalend liefdeslied
afscheidslied .
liefdesklacht .
samenspraak « int amoreus »
dagelied
.
loflied « int amoreus » .
gespeelkenslied
afscheidslied
liefdesklacht
liefdesklacht
liefdesklacht
historielied
ballade ..
historielied
ballade
ballade
ballade

.
.
.
.

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

Beginregels en titels
Titels van liederen zijn in cursieve druk
onder de beginregels vermeld en bovendien
opgenomen op hun plaats in het alfabet

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 brac
(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

268

Nummer Nummer
in deze
in editieeditie
Hoffmann
26
84
27
40
30
79
77
74
78
79

Melodie en
tekst
(deel/pagina)

.
LIV • . I, 56
. . CCI • . I, 190
. . . LV • . I, 60
. LXXXIII • . I, 88
. . LXVI • . I, 68
. CLXVIII • . I, 180
. CLXIV • . I, 174
. . CLVII • . I, 166
. CLXVI • . I, 176
. CLXVIII • . I, 180

. 76 . . . CLXII . • I, 172 .
. 86 . . CCXVIII . . I, 194 .
. 77 . . . CLXIV . . I, 174 .
. 85 . . CCVIII . . I, 192 .

Commentaar Commentaar
bij de melodie 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

Type
(zie DUI,
p.XVIIIXXVIII)

F
spotlied .
. F
loflied « int vroet >> . .
samenspraak « int vroet >> . . C/E
. E
ballade . .
. E /A
ruiterlied .
.B
historielied
.
ballade
.E
liefdesklacht
.A
ruiterlied .
.A
historielied
B

–
–
–
–
–
–
–
. oudt .
. oudt .
–

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

. gespeelkenslied
. ballade .
. ballade .

. II, 125 . . II, 251 . . nyeu .

. klaaglied « int sot » .

269

.

E
E
E
. A/B

