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Dr J . Humble .
2 . Pot de Mont : aKeurbladzijden » . Ingeleid en toegelicht door Prof . Dr G. Meir.
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Bellemans .
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Dr Aug . Corbet.
5 . < De Reis van Sente Brandane» met inleiding, aanteekeningen en bibliographie
van Dr A.T.W. Bellemans.
6 . Euripides : « lphigeneia in
Aulis > in het Nederlandsch
vertaald en ingeleid door
Dr J. Humble .
7. Karel van den Oever : cHet
inwendig leven van Paul » .
Bezorgd door Dr Fr . Verachtert.

8 . « Van den Vos Reynaerde>>
met aanteekeningen van
Prof . Dr P. de Keyser .
9 . < Karel ende Elegast >> met
inleiding, aanteekeningen
en bibliographie van Dr
R . Roemans.
10 . K De Borchgravinne van
Vergi > met aanteekeningen
van Prof. Dr P. de Keyser.
11 . K Prudens Van Duyse x,
bloemlezing uit zijn dichtwerk door Dr P . SterkensCieters .
12 . a Keur uit het werk van
K. L . Ledeganck », bezorgd
door Prof . Dr P . de Smaele .
13 . < Geschriften van 1 . Mac
Leod >> ingeleid en van aanteekeningen voorzien door
Prof . Dr A . J . J . Van de
Velde .
14 . Jacob van Maerlant : << Roman van Torec >>, ingeleid
van aanteekeningen en een
bibliographic voorzien door
Dr A . T . W . Bellemans .
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Ivoren koffertje uit de eerste helft van de XIV° eeuw met de geschiedenis van de
Borchgravinne van Vergi » (Parijs, Louvre Museum) . Deksel.

Achteczijde van het kof f ertje.
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DE BORCHGRAVINNE VAN VERGI
De hiernavolgende uitgave van < (De Borchr
gravinne van Vergi » is, voor zoover ons bekend,
de derde uitgave sedert de eerste maededeeling van
deze ontroerende en populaire riddernovelle in de
Oudvlaemsche gedichten > van Jhr . Ph . Blommaert naar het Hulthemsahe handschrift in 1838 .
Na Blommaert werd ze voor het elerst afzonderlijk, doch zonder taalkundig apparaat, afgedrukt
door S . Muller Hz . to Leiden in 1873 om eindelijk,
op wetenschappelijk verantwoorde wijze, to worden
uitgegeven . samen met het Gentsche fragment van
een tweede bewerking, door F . A . Stoett in het
Klassiek Letterkundig Pantheon >> in 1892 .
Deze, onze, uitgave berust in hoofdzaak op de
uitgave van Prof . Stoett, doch werd door ons
opnieuw op den tekst van het Hulthemsche handschrift gecollatibnneerd . We hebben rekening gehouden (bij gelegenheid in de voetnota's vermeld)
met do emendaties van de professoren M . de Vries,
Verdam, Stoett en de Vooys zonder evenwel in to
gaan op een uitvoerige philologische exegese, daar
deze uitgave bedoeld Is voor de rijpere jeugd en
het grout publiek . Mogen ook de belangstellenden
in de middeleeuwsche kunstgeschiedenis, waar de 5

geschiedenis van de Bourgondische burggravin tot
de Belie f koosde plastische thema's behoort, er
eenige baat bij vinden . . Onder de vreemdtalige
bewerkingen, van de XIIIe-eeuwsche «Chatelaine
de Vergi » is de dietsche van 1315 immers de
oudste en zooals voor < Van den Vos Regnaerde
tegenover haar Fransch voorbeeld, zeker niet de
minst geslaagde . In de Klassieke Galerij, der
N, V . De Nederlandsche Boekhandei > mag ze
alvast niet ontbreken .

6

INLEIDING
Is de ridderroman meestal een bonte reeks van
avonturen of wapenfeiten, die de ridder-held op
wonderbaarlijke wijze zegevierend doorstaat tot
the happy end >>, en waarvan de spanning in de
verwikkeling en ontwikkeling van de uiterlijke
gebeurtenissen is gelegen, de riddernovelle kan
reeds door hare beperking aanspraak maken op
een zekere psychologische verdieping, die ons haar
als « modern >> doet aanvoelen . Veel meer dan de
ridderroman of de < Chanson de gestes >> boeit
zij door de geschakeerde gevoelens, die de personages doen handelen en spreken.
De « Borchgravinne van Vergi > is een dergelijke, typische riddernovelle, die eerst kon ontstaan
in een verfijnde reeds geevolueerde riddermaatschappij, zooals we ze, dank zij de literatuur- en
kunstgeschiedenis, b .v. in een werk zooals dat van
Ch.-V . Langlois : « La Societe Francaise au XIIIe
siecle d'apres dix Romans d'Aventure »* (Paris,
(*) La Chatelaine de Vergi >, samen met « Le Chatelain
de Couci », verder : Galeran, Joufroi, Guillaume de Dole ou
la Rose, L'Escoufle, Flamenca, La Comtesse d'Anjou, Gautier
d'Aupais, Sone de Nansai, zijn de door Langlois bedoelde
avonturenromans .
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Hachette, 1904), in al haar menschelijk en schilderachtig doen en laten kunnen waarnemen in de
klassieke eeuw der Gothiek in Frankrijk, in de
XIIIe eeuw, de eeuw van den Franschen koning
Lodewijk IX, Saint Louis (1215-1270) . Nag
heerscht onbeperkt het feodaal stelsel met zijn
ontzagwekkende gezagspyramide, hecht geankerd
in den wederkeerigen getrouwheidseed van den
christelijken ridder, van gezalfden suzerein en gehoorzamen vazal, van leenheer en leenman .
Geestelijkheid en Volk gelooven vast in een
Christelijken Godsstaat op aarde, het onaantastbaar rijk der Kerk met aan het hoofd den Paus
van Rome : «Kerstendom >> .
De werkelijkheid beantwoordde weliswaar niet
altijd aan then idealen toestand van volmaakt
evenwicht tusschen Rijk en Kerk met zijn Investituurstrijd en rebelsche vazallen, maar in beginsel
voelde het «Kerstendom > zich . een . De Kruistochten tegen het < Sarraceensche diet >>, tegen de
Heidenen, die het graf van den Zaligmaker JezusChristus bezet hielden, hadden sedert de XIe eeuw
dat West-Europeesch Christelijk solidariteitsgevoel voortdurend verstevigd . Toen de Palestijnsche
havenstad Acco, St . Jan Akers, het bolwerk der
Christenheid in het Heilige Land, in 1291 door de
Arabieren op de Kruisvaarders werd herveroverd,
mocht Jacob van Maerlant den < Kersten man > in
zijn < Van den Lande van Oversee > terecht toeroepen
8

Jhiesus Kerst van Nazarene,
Men rovet dat erve dat di toega
Pugna pro piatria !
K

Maar ook de wisselwerking tusschen West en
Oost, de kennismaking van de Westeuropeesche
ridders met de Byzantijnsche en Arabische beschavingen, zou vruchten afwerpen op cultureel
gebied.
Onze eerste « Kruisvaarders >> waren nog vrij
ruwe < barones >>, die veeleer het Christendom van
het Zwaard dan van het Hart beleden . In Byzan.
tium en in het Oosten leerden ze een gezelschapsleven kennen, dat prijs hechtte aan poezie, muziek
en sierkunst, en dat ze, na een behouden terugkeer,
overplantten naar hun eigen landstreek .
Zulk een cultuurhaard werd, deels door overlevering en politieke geschiedenis, de door het
klimaat en de natuur gezegende Provence, de erfgename van het Romeinsche Gallie . Daar sprak
men een klankrijke volkslatijnsche taal, de < langue
d'oc >>, die door de beoefening van een nieuwe
ridderlijke poezie weldra de eerste internationale
literaire kunsttaal van het middeleeuwsche Europa
zou warden . Een nieuw cultuurbegrip wordt aldaar
geboren : de < cortesia >>, de K hovesceit >>, verre
herinnering aan de « elegantia > der klassieke
Romeinen . Het is de < Wellevenskunst >> van den
volmaakten ridder aan de Zuidfransche hoven .
Zoowel theoretisch als practisch. wordt de < gay
saber o, de < blijde wetenschap > der omgangs9

vormen door de dichters-zangers, de < troubadours,
die zelf dikwijls tot den ridderstand behooren, tot
een vernuftig uitgedacht deugdensysteem uitgewerkt . Sommige vorsten stellen er een eer in
troubadour >> to zijn . Allen, die tot den leidenden
stand willen gerekend worden, die, zooals de onbekende dame in den proloog van u Van den Vos
Reynaerde >
vs 28 « in groeter houesscheden
gherne keert hare saken >>,
behoeven op de hoogte to zijn van het nieuwe
ideaal, van de hoofsche «Minne >>, en zich gewillig
aan de uitspraken der « cours d'amour > to onderwerpen . Aldus werd een der krachtigste drijfveren
en louteringsbronnen van het hooger middeleeuwsche ]even geschapen

: de < Domnoy >

of de

«Minne- of Vrouwendienst >> .
De < Domnoy > is het rijk der < Domna > of
Vrouwe, van de < Domina > of < Dame >> . De uitverkoren < Hartdame > moet den in hare ongenaakbaarheid verliefden ridder tot alle ridderlijke
deugden weten op to wekken, vooral tot een fijn
ontwikkeld eergevoel, tot het typisch middeleeuwsch
begrip der < scamelheit >>, « dat thoechste poent es
van Minnen > .
In den Minnedienst werd de grondslag gelegd
van een platonische liefdemystiek, die dikwijls
genoeg ten gevolge van de zwakheid des vleesches
zou ontaarden in het zinnelijk genot van het < spel
der minne >> . Niet steeds werd voldoende door de
10

,c menestreelen >>

van de XIIIe en volgende eeuwen

het onderscheid onderhouden tusschen de < hoge >>
en de << nedere minne >>, tusschen de liefde, die
vriendschap heet, en den hartstocht . Ook de deugden ondergingen mettertijd een zekere vergroving .
Reeds de beroemde Alienor of Eleonora van
Poitiers (1122-1204 ), dochter van den laatsten
hertog van Aquitanie, Guilhelm X, afstammelinge
van den < eersten troubadour >>, Guilhelm IX
(Guillaume de Poitiers), sprak als «domna >> op
een < cour d'amour > het oordeel uit dat Minne en
Huwelijk niet vereenigbaar waren . Het werd een
geliefd thema van den « jeu parti > of twistgesprek
(cf . den 2e° Martijn van Jacob van Maerlant), in
het Provencaalsch < partimen >> . De hoofsche
echtgenoot van een «domna > mocht in Been geval
ijverzuchtig zijn . Jaloerschheid was « dorperlike >> .
Oogluikend moest hij den < minnedienst >> van den
vreemden ridder tot zijn vrouw niet alleen dulden,
maar zelf bevorderen . Door zulke verhoudingen
ontstonden vanzelfsprekend eensdeels overdreven
dweepzieke, < romantische >>, anderdeels realistische
voorstellingen, die afbreuk deden aan de oorspronkelijk zuivere bedoeling van de «Minne >> en van
de

K

Minne-deugden >> .

(*) Over de evolutie van de «hoofsche liefde >> (amour
courtois) in 't algemeen, van de < Troubadours )) tot Petrarca
over Dante leze men bet suggestieve werk van J . J . Salverda de Grave over < De Troubadours >> (zie Bibliographie)
en den invloed van het « ars honeste amandi >> van Andrd
le Chapelain .
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Een der voornaamste dier < Minne-deugden >> is
bijv . « wet to connen helen >> . De liefde tusschen
<< Domna >> en aanbidder is een zwijgende liefde.
Ze moet kost wat kost geheim blijven . De ware
« troubadour > sterft zonder dat men verneemt wie
het voorwerp van zijne zangen, zijn zuchten of
zijn jubelen, is geweest . Dat is de ware hoofsche
« Minne >>, die vrij blijft van < niders tongen >> .
Wat waken de < menestreelen > en « sprooksprekers > niet al van deze fijnvoelige discretie ? Het
Hulthemsche handschrift >>, het kostbaar hand
schrift van de Koninklijke Bibliotheek to Brussel,
waarin de «Borchgravinne van Vergi >> o.a . voorkomt, bevat toevallig verschillende gedichten, die
het thema van het < wel to connen helen > of van
de zwijgzaamheid in Iiefdeszaken behandelen . Het
leek ons niet ongepast deze weinig bekende minnepoezie hier fragmentarisch aan to halen om de
poetische atmospheer van de «Borchgravinne van
Vergi >> beter to omlijnen .
Aldus luidt het refrein in een van onze oudst
bekende « refereinen >>, aldaar opgenomen onder
nr XX < Van Mauwene >
Wat ghi hoort of to niet,
Muust wet, maar en mauwet niet,
dat niets anders beteekent dan
vs 24 « Trou we ende gestadicheit
Die sun ghefondeert op helen .
In n'' LI K Hier verstaet van hovesscher nyaelder
Minnen > wordt nadrukkelijk betoogd dat < helen r
12

het fondament is der hoofsche liefde, doch eveneens
in denzelfden wereldschen zin als in het referein
15 « Nochtan soe comt van minnen torero,
Die bi doormen rade wert verlot+en
Vroude, die si gheven can .
Dies soe huede hem wijf ende man,
Ende en late hem nJet alsoe verwinnen
20 Dat si werden ghevelt in minnen,
Want daer comt toren at ende scade,
Sae dat hi onghemelt si,
Leefter in grocer ghenuchten bi .
Het uitvoerigst is nr CLXXVII : <<Van wel
connen to helene >>, een gedicht dat ook aangetroffen wordt in het Handschrift van den bekenden Hollandschen sprookspreker-moralist Willem
van Hildegaersberch
Helen es ene edel doecht .
Mint v to helene waer gihi mo[e]cht
Saken die to helene staet,
Want van natueren es hi quaet,
5 Die niet en heelt dat hi weet.
Daer comt a[ soe menech feet,
Loghene, becortinghe ende rouwe.
Wie niet en heelt es onghetrouwe,
Maer wie in, trouwen wet can helen
10 Hem salmen altoes wet beuelen
Van alre dinc die heimelicheit
Cleen ende groet,, daer macht an left,
Mi dunct is moet nvv helen prisen,
vs. 10. beuelen = toevertrouwen.
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15

Want die heelt ghelijckt den wisen,
Ende es beter dinc dan helen wet .
Het belet den tonghen let
Quaet to segghene van goeden vrouwen .
Wie wet heelt in goeden trouwen

Es wille come al ouer at
Ende heef t dicwile oec goet geva2
Ende gracie- van goeden wiuen .
Helen belet oec dicwile kiuen
Ende groet onraste in meneger vren .
Wie in helene can ghedueren
25 Wert verheuen ende ghemint .
Daer bi hijs sot die dit wet kint
Ende niet en swijcht van sinen segghen .
Daer hi namaels a f mochte hebben
Groten toren ende verdriet.
20

Ende oec eest dicwile wet gesciet
Soe wie dat draget reinen mont
God ghee f t hem goet talre stont .
Ook het thema van de « Borchgrauinne van
Vergi >> is een loflied op het < helen >>, het geheim
houden van de liefde tusschen twee dienaars van
de hoofsche minne : aan den eenen kant de aanminnige, < jente > burggravin, aan den anderen
kant den flinken c behaghel » ridder, en de < ontfarmelijcke >> gevolgen van het < niet to connen
helen >>, van het verklappen van op eeuwig zwijgen
30

vs. 16. fel

= boos.
vs. 24. ghedueren =
14

volhouden.

Voorkant met het slot .

9

a) Linkerzijkant van het koffertje .

14

b) Rechterzijkant met slot scene .

beloofde geheim, al geschiedt het dan ook om
s beters wille.
Zooals de sproke van << Beatrijs >> is de « Borchgrauinne van Vergi >> een u exempel >> van de
macht .
vs 38

< Der minnen, die groot wonder
Pleecht to werken achter lande .

Bi wilen comter a f scande,
Quale, toren, wedermoet,
Bi wilen bliscap ende goet . >
(Beatrijs )
Hoe knap worden ons de genieters en slachtoffers van die almachtige Minne voorgesteld 1
De ongenoemde ridder, naar het model van den
jongen ridder Fulco in < Girard de Roussillon >
preux, courtois, poli, doux, franc, de nobles
manieres et bien parlant >>,
Die alte vrome was ende coene,
45

Ende hovesch in at sinen doene,
Tallen spele in sinen tide,
Ende ouerdadich in dat striden.

De < Borchgravin >>, « de haut lignage >>, bloedeigen nicht van den Hertog van Bourgondie, vrouw
van den burggraaf van Vergi, vazal van den
Hertog, is een volleerde < domna >>
Die vrauwe was scone ende bequame,
55 Ende gheloofde in alien sinne
Den ridder vriendelijc haer minne. >
vs. 39. achter lande = overal.
vs . 41 . wedermoet = verdriet .
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Hunne liefde blijft langen tijd geheim, dank zij
een door de vrouw afgericht « hondekijn >>, dat als
Iiefdebode dienst doet en in den boomgaard den
ridder vroolijk tegemoet springt als zijne meesteres
in hare kamer alleen is . Zij smaken een volkomen
geluk . Doch de < Hertoginne > wordt verliefd op
den volmaakten ridder, zij wenscht zijne << domna >
to worden . Kon het anders waar hij was
Jolits, behaghel ende vrome mede .
Soe waer men ridderscap diede,
115

Ouer at haddi den lof ;
Sae dat hi int thertogen hof
Sere gheert Overt, wet vor waer,
Van den meisenieden daer .

Bout spreekt zij hem aan en na enkele omwegen
komt ze met haar voorstel voor den dag
170

Ende of is v gave mine minne,
Beide met herten ende met sinne,
Want ghi$s mi wet dunct Overt.
Segget ml wes ghi beghert,
Want is an der v herde wet.

Gansch ontsteld bij de gedachte aan de ontrouw jegens zijn heer en weldoener, den hertog,
maar nog meer aan die van zijn geheime liefde
voor de « Borchgrauinne >>, weigert hij op beleefde,
doch besliste wijze . Wegens de beleediging haar
aangedaan zint de Hertogin op wraak en klaagt
hem bij haar man aan . Hoe onthutst is deze over
de aanklacht van zijn vrouw, verraders immers
haat hij uit den grond van zijn hart .
16

vs 241 < Gheslapen dat hij niet en can,
Want hi minde den jonghen man,
Ende sinen wiue gheloe f di merle .
Des anderen daags ontbiedt hij hem, berispt hem
en dreigt hem met verbanning uit het land . Zal de
galante ridder de vrouw van zijn goeden, doch
misleiden meester aanklagen . Geenszins, doch de
schijn is tegen hem, want
«Hoe mochti sijn soe fray van sinne,
Ghine droegihet int therte minne,
Alsoe ghi sift, dat segt mi
In vernam noit, verre no bi,
295 Dat ghi jeweren minnet je .
Is het denkbaar dat hij zijn wederzijdsche liefde
voor de < Borchgrauinne >> zou verklappen ? Hij
heeft aan zijn geliefde strenge geheimhouding beloofd . Zegt hij nu de waarheid, dan verliest hij
ze . Van een anderen kant is hij als leenman van
den hertog
vs 299 « Bi trouwen ende bi eeden
verplicht de voile waarheid to zeggen op straf het
land to moeten verlaten . Vreeselijk dilemma I Hij
voelt zich in den gemoedstoestand van een voorganger in den hoofschen minnedienst, den beklagenswaardigen kastelein van Couci, wiens afscheidslied hem to binnen komt
385 « Alsic peinse om die minne
Ende om die scoenheit, die si jn ;ne
Heuet, die scoene creatuere,
Sae eest wonder, dat is duere.
17

Ende vermanic ten beghinne

390

Haer suete woort, die mi in kinne
Hebben gheset der auo~ntuere,
Hets wonder, dat is dan gheduere . »

Voortdurend spelen de metaphoren van minnedienst en vazaliteit in de troubadourkunst door
elkaar . In zijn zielsangst besluit de trouwe ridder
aan zijn suzerein zijn geheime liefde to ontdekken,
maar op de meest stellige belofte er nooit aan
iemand van to gewagen . De hertog is nochtans niet
heelemaal overtuigd . Hoe is het mogelijk dat de
geliefden elkaar ongemerkt kunnen ontmoeten .
Toen vertelde de ridder
Hoe een, hondeken quam ghegaen
Int prieel hemelike,
Ende hi dan wiste sekerlike,
455

Dat Lien tide bi hare
Niemen in die camere en ware.

Vooraleer dezen liefdelist voor klinkende munt
aan to nemen, wenscht de hertog ongezien van de
ontmoeting van den ridder met zijn nicht ooggetuige to zijn en nog dienzelfden avond vergezelt hij
hem naar den boomgaard, waar het hondje den
ridderr verheugd tegemoet springt . Verborgen achter een boom herkent de hertog zijn nicht, de burggravin van Vergi, die den ridder < met bliden
sinne > ontvangt . Gerustgesteld door hetgeen hij
met eigen oogen heeft gezien, moet hij wel tot de
conclusie komen
18

vs 528 « Dat hem zijn wijf loghene sede,
Ende valscheit dede verstaen .
Als de ridder zijn geliefde verlaat, ziet ze hem
door een kier van de deur nog na en zingt een
hoofsch adieuliedje
vs 566 < Altoes moeten mijn oghen sien,
Waer si mijn lief vereeschen molten ;
Want hi heeft at die herte mijn,
Des moeti hebben met die oghen .
Wat is de hertog overgelukkig het geheim van
zijn getrouwen hoveling to bezitten ! Hij verzekert
hem dan ook ten stelligste dat hij zijn vertrouwen
niet zal beschamen
Sijt zeker, dat van minen weghen
595 Ewelijc sal sijn ghesweghen
Vore elken mensche, die leuet . >>
Teruggekeerd naar het hof, bij den maaltijd, is
het opvallend hoe de hertog aan den ridder
vriendschap bewijst . Dat moet de hertogin, die op
wraak broeit, buiten zich zelf brengen van woede .
Zij beheerscht zich evenwel, gebaart zich onpasselijk, verwijdert zich van tafel en trekt zich terug in
haar < kemenade >> .
Als zich haar man ten slotte over haar toestand
gaat inlichten, krijgt hij bittere verwijten to hooren
Donnere, die hi mi messeide,
Ende die hi mite voren leide,
Was alsoe wet uwe als mijn,
Maer in maechs niet ghewroken sijn .
640 Ghi hebten lieuer dan to voren ;

19

Om to meerdere minen toren,
Soe doedi hem meerder eere . : o
Heel haar vrouwelijke verleidingskunst : tranenvloed en vleiwoorden, spant zij in om achter het
geheim van de houding van haar man to komen en
zij gelukt in haar voornemen . De hertog geeft toe
haar het geheim toe to vertrouwen op eeuwig
zwijgen
Maer dat wet at sonder waen,
760 Bi miere trouwen es dat sake,
Dat icker a f hore eneghe sprake,
Ghi ster fter omme, uretet wale . >>
De haat van de hertogin jegens den ridder is
nog vermeerderd nu ze zich versmaad weet ten
gunste van een edelvrouw van minderen rang dan
de hare en zij zal zich zoeken to wreken in de
eerste plaats op het voorwerp zijner liefde. Het
Pinksterfeest, waarop de Hofdag van den Hertog
wordt gehouden, nadert . Alle edellieden van het
hertogdom worden uitgenoodigd, ook de burg
gravin van Vergi . Zij is eene der eersten om aan
het hof to verschijnen . Ook wordt ze door de her.
togin schijnbaar allervriendelijkst verwelkomd,
maar weldra vindt de hertogin tijdens het dansfeest
de gelegenheid haar geluk to wenschen met haren
« fraien amiis >> . Als de burggravin voorgeeft geen
anderen << amiis > to hebben dan haar wettigen
man, zinspeelt de hertogin venijnig op het K hondekijn >>, dat zoo goed zijn < ambacht >> kent .
Hevig ontsteld vlucht de diep gekrenkte burg20

gravin in een K waerderebbe >>, waar v6or haar een
zieke jonkvrouw zich ongemerkt heeft teruggetrokken . Daar geeft zij vrijelijk uiting aan haar smart
over het vermeend verraad van haar minnaar, zij,
die hem zao vertrouwde
K Te waren, lief, is waende, dat ghi
MI ghetrouwer gheweest hadt vele,
Beide in ernste ende in spele,
890 Dan Triestram Isauden was . >>
Met gebroken hart zinkt zij ten slotte neer door
liefdesmart gedood, niet zonder in een opperste
uiting van verteedering haar minnaar vergiffenis
to hebben geschonken :
« Soe biddic Bode, dat hi neme
940 Hastelike mijn leuen,
Ende sijn ghenade ml nu wil gheuen,
Ende bidde Bode ontfermelike,
Dat hijt den gonen ewelike
Vergheue, die ml heeft verraden. y
Gedreven door een plotselinge onrust zoekt de
ridder tevergeefs zijn geliefde in de balzaal, tot hij
haar dood in de < waerderebbe > terugvindt . Men
stelt zich zijn ontzetting voor ! De zieke maagd,
die oor- en ooggetuige is geweest van het tragisch
einde van de burggravin, vertelt hem wat ze gehoord heeft. Er blijft voor hem niets anders over
dan de geliefde in den dood to volgen
c Tsweert nam hi indie hant,
Dat hi haelde ane die want.
Ende staect hem int therte Pore,
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Dat het bander side quam dore,
1050 Ende viel neder op hare loot . >>
Als de hertog op zijn beurt het drama verneemt,
trekt hij het zwaard uit de borst van den ridder,
loopt
1070 < Sere verbolghen ende ontdaen,
Ende es in die camere ghegaen,
Daer Bans was ende feeste groet. >
Bliksemsnel heeft hij zijn bedreiging jegens zijn
verraderlijke echtgenoote uitgevoerd

vs 1076«Ende sloech haer tswert op thoot bouen
Dat haer die hersene clouen. >>
Het gezelschap wordt van de droevige geschiedenis op de hoogte gebracht en groot is de verslagenheid

vs 1092 eDat hof sciet met rouwen daer . >
De trouwe gelieven worden onder een < tomme >
begraven, de hertogin wordt op een afzonderlijke
plaats < eerlijc >>

ter aarde besteld . De voltrekker

van de gerechtigheid, medeschuldig aan het verklappen van het geheim, ontvangt ter boetedoening
het kruis

1105

«Ende voer ouer zee saen,
Daer hi to hant wert tempelier
Ende liet al sijn heerscap haer . >

Aldus eindigt de roerende en bloedige liefdegeschiedenis van de < Borchgravinne van Vergi >>,
o qui mourut pour loyaulment aimer son ami >,
slachtoffer van de « verraders > en de u niders >

1115
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« die gherne benemen der minnen spiele . >

In de gebruikelijke vermenging van geestelijk en
wereldlijk van de middeleeuwsche wereldbeschouwing besluit de onbekende dichter met den wensch
dat
vs 1108 « W ie dat draghet der minnen doegen,
Trecke dit exempel yore oghen, >>
en dat God de < verraders >> der minne moge < vermalendien >> .
Dit XIIle_eeuwsch. tragisch < mingeval >> van de
Borchgrauinne van Vergi >> heeft een ongemeenen
bijval in de Middeleeuwen en nog lang daarna
genoten. Dr Emil Lorenz heeft in << Die Kastellanin von Vergi in der Literatur Frankreichs,
Italiens, der Niederlande, Englands and Deutschlands >> (1909, zie Bibliographie) er de boeiende
historiek van geschetst .
De bron is ongetwijfeld Fransch of juister Bourgondisch . De Fransche Romanist Gaston Raynaud
(zie Bibliographie) heeft de verdienste van < La
Chastelaine de Vergi >> in 1910 een definitieven
critischen tekst to hebben bezorgd, gesteund op
negen (op de zestien hem toen bekende) handschriften van de XIIIe en XIVe eeuwen .
In de geschiedenis van de Fransche letterkunde
wordt dit gedicht terecht als een der K joyaux de la
litterature francaise du moyen-age >> gehuldigd . (1)
(1) In de a Histoire litteraire de la France >>, XVIII (1835),
779-786 verscheen reeds een uitvoerige ontleding . Uitstekend
is eveneens de samenvatting door G . Raynaud in de
«Romania », n° 82, 1892, 149 : < La Chatelaine de Vergi ~0,
alsook die van Ch . V . Langlois in < La Societe francaise au
XIIIe siecle >>, bl . 222-233 . Zie verder de Bibliographie .
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De inhoud van de dietsche bewerking, then we
hierboven hebben trachten samen to vatten, komt
vrij goed overeen met het Fransche origineel uit de
tweede helft der XIIIe eeuw. Aan Gaston Raynaud
ontleenen we enkele bijzonderheden, die den historischen achtergrond van dit meesterwerk der
riddernovelle belichten .
Het tooneel speelt in het van de Fransche kroon
afhangend leen Bourgondie in de XIIIe eeuw . Het
hertogelijk hof zetelt in het kasteel van Argilly,
niet ver van het kasteel van Vergi (1), heden
Vergy in de c Cote d'Or >>, gemeente Reulle,
kanton van Gevrey, terwijl Argilly in het kanton
van Nuits is gelegen .
De « dramatis personae >> worden niet dan bij
hun titel genoemd : de burggravin van Vergi, nicht
van den hertog van Bourgondie, de Hertog en de
Hertogin, ten slotte de Ridder. G . Reynaud zag
in deze psychologische liefdegeschiedenis een < veritable roman a clef >> . Volgens hem is de heldin
Laure de Lorraine, haar man was Guillaume de
Vergy, kastelein van Vergy . De hertog is Hugues
IV, die aan den Kruistocht van Lodewijk IX deelnam en in 1272 bij terugkeer van een pelgrimstocht
naar St . Jacob van Compostella overleed . De booze
hertogin is de tweede vrouw van Hughes IV, Beatrice de Champagne, die in 1258 met den hertog
in het huwelijk was getreden .Voor andere Roma(1) Over het kasteel van Vergy handelt E. Petit, Histoire
des ducs de Bourgogne de la race capetienne, III, 1889, 2-4 .
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nisten staan die namen alles behalve vast . De naamloos gebleven << trouvere >> had overigens die namen
niet noodig . Het was hem voldoende to weten dat
aan het hof van een hertog van Bourgondie, waarschijnlijk Hughes IV, tusschen 1267 en 1272 een
drama had plaats gehad, waarin de :hertogin, de
nicht van den hertog en een ridder waren betrokken geweest . Wat nu de datum van het Fransch
origineel betreft, de Fransche Romanisten : G .
Paris (in << La Litterature francaise au M . A ., 20
(d. 1890, p . 253) en G. Raynaud zijn het eens
dat hij omstreeks 1288 moet gezocht worden .
Volgens Raynaud meer bepaald tusschen 1282 en
1288 .
De dichter is, volgens Raynaud, een Bourgondier, die sterk den invloed van de centrale literatuurtaal van het Isle-de-France heeft ondergaan .
Ernest Petit in zijn << Histoire des dues de Bour .
gogne >> (1894), na de titels onderzocht to hebben
van de « troveors >> van het hof van Bourgogne
Guyot de Dijon, Colin Muset, Perrin d'Angecourt,
vermoedt een dichter uit de a entourage >> van then
laatste .
Sedert Raynaud en Petit hebben een groot aantal Romanisten zich met de historiciteit van het
verhaal ingelaten. Misschien is het interessant to
vermelden dat in navolging van Landau (Beitrage
zur Geschichte der italienischen Novelle, 1875 )
sommigen er eenvoudig-weg de omzetting van
Amor en Psyche of van het Keltisch sprookje van
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de door Koningin Ginevra, vrouw van Koning
Artus, verraden feeenliefde van Lanval

(in een

lai > van Marie de France) of van Graelent hebben in gezien . In werkelijkheid is het thema en
ook het motief van de noodzakelijkheid der geheimhouding der ware liefde oer-oud en aan geenerlei
historische periode of milieu verbonden .
Algemeen bekend is de Bijbelsche geschiedenis
van de vrouw van Potiphar, die den kuischen
Jozef verleiden wil en die om zich over zijn weerstand to wreken hem bij haar man aanklaagt . Oak
het « ontfarmelijc dint van tween kinderen die
droeghen ene starcke minne >> : Pyramus en Thisbe,
waarin Thisbe zich doodt met hetzelfde zwaard,
waarmede Pyramus zich om harentwil heeft gedood, en de bespiede samenkomst der geliefden in
Tristan en Isolde zijn overbekende motieven . Het
meest psychologische verwantschap vertoont de
Borchgravinne van Vergi > met de novelle van
den << Castelein van Couci >>, die eveneens uit de
tweede heeft van de XIIIe eeuw dagteekent, doch
in Vermandois werd gedicht door een zekeren
Jakemes Sakesep . Bij alle overeenkomst is de intrigue toch weer zeer verschillend : in het Couciverhaal een geliefde met twee mededingers, in het
Vergi-verhaal een minnaar met twee mededingsters . In later tijd zijn beide thema's, althans wat
de namen betreft, met elkaar verward geraakt, zoodat de burggravin van Vergi voor de dame van
Fayel werd gehouden en de ridder zonder meer in
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den kastelein van Couci werd omgedoopt . Ze kregen ook modische voornamen zooals Gabrielle de
Vergi en Raoul of Guillaume de Couci . Dr Lorenz
heeft de ontwikkeling van deze << infortunes amours
de Gabrielle de Vergi et de Raoul de Couci > in
alle bijzonderheden in zijn reeds vermeld werk (1 )
nagegaan .
Voor deze uitgave zullen we ons beperken tot
de bespreking van de Nederlandsche bewerkingen .
De tekst, then we hierachter hebben afgedrukt, is
gedagteekend : « In mey . x x iiii . daghe, / Doen
mien screef ons heren jaer / . Mccc ., wet voer
waer, / Ende XV. daer toe mede />>, d.i. 24 Mei
1315 . Hij stamt uit het <<Hulthemsche handschrift>>,
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel,
waarvan hij twee kolommen van fol . 158r° tot fol .
164x° beslaat.
Van dezen tekst zijn in de XIX° eeuw drie uitgaven verschenen
10) Ph . Blommaert, « Oudvlaemsche Gedichten
der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen >>, Dl . I (1838,
Gent), bl . 57-72 ;
2°) S . Muller, De Borchgravinne van Vergi, Leiden, E . J. Brill, 1873 ;
3°) F . A . Stoett, Die Borchgravinne van Vergi,
Klassiek letterkundig Pantheon, nr 127 (1892),
Zutfen, W . J . Thieme & C°, 1892 . Onze tekst telt
1127 paarsgewijs rijmende verzen, het oneven petal
(1) Als « Anhang » van < Die Kastellanin von Vergi » ;
«Die « Kastellan van Couci x-sage als < Gabrielle de Vergi >>legende >> .
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spruit voort uit de inlassching van het adieu-liedje,
dat kruisgewijs is berijmd en dat met een overtallig
vers begint
vs 565 < Ende sanc oec dit liedekijn > .

De beste dezer drie uitgaven is voorzeker die
van Prof . Stoett, die het handschrift zorgvuldig
heeft gecollationneerd en gebruik heeft gemaakt
van de emendaties van de professoren . M . de Vries
en J . Verdam .
Prof . Stoett heeft insgelijks een tweede bewerking van de u Borchgravin » in zijn uitgave van
het « Klassiek Pantheon > opgenomen : het zoogenaamde Gentsche Fragment . Dit fragment heeft
een eigenaardige geschiedenis : het werd, door den
stadsarchivaris van leper, J. J . Lambin in 1838
ontdekt op de schutbladen van een bundel rekeningen . Lambin schreef over zijn vondst in het c Belgisch Museum » van 1838 (zie Bibliographie),
maar deelde den tekst niet mede . Het perkamenten
omslag werd door Lambin ten geschenke gegeven
aan zijn collega van het Rijksarchief to Gent, den
Heer Diegerick . Daarna bleek het zoek . Door toedoen van Professor W . de Vreese en Prof. J . Verdam werd het belangwekkende stuk door de erfgenamen van den Heer Diegerick afgestaan aan
de Universiteitsbibliotheek to Gent. Het Gentsche
fragment, dat uit ± 500 verzen bestaat, werd voor
het eerst afgedrukt door Prof. J . Verdam in de
t Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Academie van, Wetenschappen, Afdeeling Letter28

kunde, to Amsterdam >, 3e Reeks, DI . VIII, bl . 3346. Het is meer een woordelijke vertaling van een
der Fransche origineelen gebleken dan de tekst
van het << Hulthemsche handschrift >> . Dit laatste
is het werk van een Brabander, terwijl het fragment meer de sporen draagt van een Westvlaamsche afkomst.
Evenals in Fransche didactische verzamelwerken, zooals < le Paradys d'Amour >> (1369) en K la
Prison amoureuse > (1372-73) van Froissart en in
andere beroemde buitenlandsche verzamelingen van
novellen, bijv . die van Giovanni Boccacio : de
e Decamerone >> (1348-1353), werd de Verginovelle naverteld in « der Minnen loep > (1410)
van Dirc Potter . Het is een exempel hoe de a minne > in gevaar wordt gebracht door < clappers tonghen >
I1,vs 430 < Merct wat sochte si boser listen,
Van Bourgoigne die hartoghinne,
Op ten ridder, die gaede minne
Droech in herten wanckels vrij
Ter burchgravinnen van Vergi .
Die edele maghet ende joncfrou
Minde den ridder mit sulker trou,
Dat sie voer alle der werlt vrie
Te wesen koes sine amye.
Ende hi diende haer suete ende sochte,
Mit alle der truwen then hi mochte,
Heymelic in stilre list,
Datter nyemant off en wist .
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Si leefden mit ghenoechlicheid'en,
Mit groter lust ende vrede,
Tot dat ene leyde tonghe brack
Hoir liefde, blijschap ende ghemack .
De bewerking van Dirc Potter heeft rechtstreeks
niets to maken met de twee dietsche teksten van de
XIVe eeuw. Dat is integendeel wel het geval met
de twee bekend geworden, doch geheel omgevormde volksboekjes van 1550 en 1648 .
Het eerste werd voor het eerst vermeld door
Prof . F . J . Mone in zijn << Uebersicht der Niederlandischen Volks-Literatur alterer Zeit > (Tiibingen, 1838), bl . 57 : << Een schoone historie van der
borchgravinne van Vergi in Bourgondien, die in
overspel leefde met eenen ridder, daer groote moort
of quam, met veel schoone refereynen van sinnen
ende amoureusheyt >>, gedrukt < Tantwerpen op die
Cammerpoortbrugge in den schilt van Artois >> .
Het is een druk van de Weduwe van Jacob van
Liesvelt . Het tweede is < de Historie van de Borchgravinne van Vergi >>, gedrukt < t'Amsterdam bij
Otto Barentsz . Smient, wonende op de RegeliersBredestraat, Anno 1648 .
Beide uitgaven bevatten houtsneden met korte
onderschriften, die de geschiedenis op den voet
volgen en als zoovele hoofdstukken het verhaal indeelen : 1 . Hoe de Ridder bij de Borchgravinne
quam door enen boomgaerde, 2 . hoe de Hertoghinne
den Ridder openbaerde de liefde die sy op hem
hadde, 3 . hoe de Hertoghinne de Hertogh haer
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man klaeghde over desen Ridder, 4 . hoe de Hertoghe met de Ridder ginck spanceeren nae het hof
van Vergi alst Avont was ; 5. hoe de Ridder weder
to Hove komende seer feestlijc onthaelt werd van
den Hertoghe die hem aen sijn tafel deed eten, welc
de Hertoghinne so seer speet dat se daerom sieck to
bedde viel, enz .
Tusschen de episoden van het prozaverhaal in
werden er een aantal toepasselijke refereinen (10)
ingevoegd, die de bedoeling hebben aan de uitgedrukte gevoelens poetischen zwier to geven, zooals
voldoende blijkt uit stokregels als de volgende
Dus houd'ick 't versuchten van haer to leene >>,
Hoe meerder liefde, hoe meer verlanck >> of
Want zonder hem prijs ick de doot . >> De tekst
van het volksboek volgt nauw het plan van den
tekst van 1315 en heele passages stemmen bijna
woordelijk overeen .
Naast de heruitgave van den ouden tekst van
1315 in de XIXQ eeuw kwam het gedicht in modern
Nederlandsch proza in het licht in 1842 . Onze
eerste groote literatuur-historicus W . J . A . Jonckbloet vond het niet beneden zijn waardigheid zich
hiervoor in to spannen . Dr Lorenz looft deze
« prozaische Wiedergabe >> als < kurz And schlicht,
dabei anmutig And wohl gelungen . >> De blijvende
niet enkel archeologische, belangstelling in dit
middeleeuwsch verhaal bewijst dat de onbekende
dichter algemeen-menschelijke gevoelens op een
pakkende wijze heeft weten to vertolken, die zijn
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eigen hoofsche tijdsmode to buiten gaan . De taal
moest in overeenstemming blijven met de uitgedrukte zielsbewegingen : in 't Fransch zoowel
als in het Dietsch is de stijl sober en de taal
eenvoudig . Prof . Van Mierlo is het met G . Raynaud eens de « Borchgravinne van Vergi >> als de
voorlooper van den modernen roman to beschouwen. « Om het menschelijk gebeuren, om de diepte
van den hartstocht, om de scherpe psychologische
ontleding behoort deze vernieuwing van Pyramus
en Thisbe tot de beste verhalen der middeleeuwen> ,
oordeelt Prof . Van Mierlo, terwijl G . Raynaud
eveneens den dichter van < La Chastelaine de
Vergi >> alien lof toezwaait, omdat hij de karakters
van zijn personages zoo uitmuntend heeft weten to
nuanceeren : « 1'amour si profond, si tendre et si
delicat de la chatelaine, l'attitude loyale et chevaleresque de son amant, la droiture, la noblesse et
aussi, on peut bien le dire, la faiblesse du duc,
enfin la jalousie feroce et vive, la haine implacable
de la duchesse . Avec quel art cette femme obtient
du duc le secret des deux amants ! Comme elle
varie ses moyens d'attaque en protestant de son
amour pour son mari ! Et dans les regrets de la
chatelaine mourante, quelle finesse de pensee, quel
sacrifice complet de sa personne, quelle ardeur de
sentiments ! Les auteurs modernes n'offrent rien de
superieur a ce delicieux roman, comme analyse du
coeur humain et comme etude de psychologie amoureuse.
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Na deze meesterlijke waardeering, waaraan we
niets toe to voegen hebben, wenschen we slechts
nag de aandacht van de liefhebbers van middeleeuwsche literatuur to trekken op de populariteit
van de novelle van de burggravin van Vergi in de
miniatuur, schilderkunst, houtsnede en vooral in de
sierkunst . A . Kemp Welch., K. Borinski, W . Bombe,
R. Koechlin (zie Bibliographie) hebben den plastischen Vergi-cyclus bestudeerd in de kunst van
de middeleeuwen . Als typisch voorbeeld halen we
hier slechts de op ivoor gebeeldhouwde tafereel'en
aan van een zilveren juweelenschrijn uit de eerste
helft van de XIVe eeuw uit de verzamelingen van
het Louvre-museum . Andere voorbeelden treft men
aan in het Louvre to Parijs, to Lyon, to Florence,
to Londen en in Amerika (verzameling Pierpont
Morgan, vroeger Charles Mannheim, Catalogue de
1'exposition retrospective de ]'art francais au Trocad(:ro en 1889, p. 18, n° 122, 123) (1) . Ons voorbeeld
is ontleend aan R . Koechlin, Les Ivoires gothiques
francais en Paris, Aug. Picard, 1924, II Catal . La
Chatelaine de Vergi, n° 1301 et suivants, p . 460 ;
III P1 . CCXXII-CCXXIII .
Het is een koffertje uit de eerste helft van de
(1) Te Londen in de Meyrick Collection van bet SouthKensington Museum (Victoria and Albert Museum), zie
Description of the ivories ancient and medieval in the SouthKensington-Museum, by William Maskell, London, 1872,
p . 175 ; to Florence in de Verzameling Carrand van bet
Museo Nazionale, o .a . n° 117, een ivoren juweelen schrijn,
en een kam, beschreven door W . Bombe (zie Bibliographie) .
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XIV8 eeuw, hoog : 0,095, breed : 0, 260, diep
0,070 mm . Vermeld in den Catal . Molinier onder
nr6l is bet afkomstig uit de oude collectie Revoil
(1828) . Handvat, slot en verbindingen zijn in
zilver . Het deksel bestaat uit vier compartimenten,
die twee registers omvatten . De onderwerpen van
de twee registers staan paarsgewijs met elkaar in
verband . In bet le compartiment (boven) (1) ontmoet de burggravin van Vergi den ridder in den
boomgaard ; in bet 1 e compartiment (beneden ) (1)
richt de burggravin haar hondje of om den ridder
tegemoet to springen .
In bet 2e compartiment (boven) (2) zitten de
verlief den op een bank in open lucht ; in bet 2e compartiment (beneden) (2) stuurt de burggravin haar
hondje en de ridder ontvangt de boodschap .
In bet 3e compartiment (beneden) (3) zitten de
verliefden op een bed en liefkoozen elkaar ; in bet
30 compartiment (boven) (3) verklaart de hertogin
hare liefde aan den ridder, die zich van haar
afwendt .
In bet 4e compartiment (boven) (4) beklaagt
zich de hertogin aan haar man over de beleediging,
die de ridder haar zoogezegd heeft aangedaan ; in
"bet 4e compartiment (beneden) (4) bedreigt de
hertog den vermeenden schuldigen ridder met bet
zwaard .
De achterzijde van bet koffertje is eveneens
ingedeeld in vier compartimenten, doch heeft, gezien de geringe hoogte Been registers . In bet
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le compartiment (5) verontschuldigt zich de ridder
en deelt hem zijn geheime liefde mede ; in het
2e compartiment (6) is de hertog, verborgen achter
een boom, ooggetuige van de samenkomst van de
burggravin met den ridder ; in het 3e compartiment (7) deelt de hertog, gezeten op zijn bed met
zijn vertoornde echtgenoote, het geheim mede ; in
het 4e compartiment (8) noodigt een bode op zijn
knieen de burggravin v66r haar kasteel uit naar het
hoffeest to komen . De zijkanten van het koffertje
vertoonen in hun voile breedte het verraderlijk
begin en het dramatisch einde van « niet to connen
heelen >> . Chronologisch moeten we eerst den linker
zijkant bekijken, waar de hertogin gebruik maakt
van den reidans in de feestzaal om aan de burggravin ironische gelukwenschen toe to sturen . (9)
De voorkant met het slot zet de tafereelen voort,
opnieuw in vier compartimenten zooals langs de
achterzijde.
In het 1 e compartiment (10) krijgen we de wanhoopsscene van de burggravin in de < waerderebbe >>, waar zij ongemerkt en zonder kwade
bedoeling afgeluisterd wordt door een zieke jonkvrouw ; in het 2e compartiment (11) ligt de burggravin reeds dood op het rustbed en doorsteekt de
wanhopige ridder zich met het zwaard ; in het
3e compartiment (12) trekt de hand van den hertog
het zwaard uit de wonde ; in het 4e compartiment
(13) zien we den hertog twee maal : waar hij het
zwaard in het 3e compartiment uittrekt en waar hij
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zich met het bloote zwaard naar de feestzaal begeeft.
De rechter zijkant geeft dan in zijn voile breedte
het dubbel slottafereel (14) . den hertog, die
zijn vrouw het hoofd afsnijdt en den hertog, die
voor een priester neerknielt om het kruis to ontvangen voor den strijd tegen de Sarracenen .
De compositie van de tafereelen is zeer geslaagd,
de bewegingen zijn juist weergegeven en de uitdrukking der gezichten is niet zonder die psychologische diepte, die zoo treffend is voor de riddernovelle van de < Borchgravinne van Vergi >> .
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DE BORCHGRAUINNE VAN VERGI
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Gherechte minnare, waer ghi sijt,
Sijt op v hoede alder tijt,
Ende heelt, dat v to helene steet ; (1)
Maect van uwen lieue niet v leet,
Het soude v namaels deren sere,
Ende het ware groet onnere.
Hout v wort bi v allene,
Ende sijt in v herte rene,
Ende en laet v herte niet verstaen ; (2)
Ende het ware sere mesdaen,
Ochte g'hi gheswighen niet en cont,
Ende ghehouden uwen mont
Hoe saelt een ander dan ghehelen,
Hoe nauwe ghijt hem wilt beuelen ?
Maer hoedt altoes v waerde
Jeghen ghebaerde ende onghebaerde ; (3)
Want men vint vele lieden,
Die hem altoes ghereet bieden
Te dienste hem allen, these kinnen,
Om datse van hem willen winnen

1 . gherechte = oprechte . - 3 . heelt = verbergt. - 4.
lieue
vreugde ; leet = verdriet. - 5 . deren = schaden . 7 . wort = woorden ; bi v = voor u . - 9. herte hartsgeheim . - 14. nauwe
gestreng . - 15. waerde = woorden .
- 18 . bieden = zeggen (vgl . enen goeden dach bieden) . (1) dat v to helene steet = dat u to verbergen (geheim to
houden) past . - (2) verstaen = to verstaan geven. (3) Jeghen ghebaerde ende onghebaerde = tegenover
mannen en vrouwen .
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Haer heimelecheit, ende weten al,
Ende segghen dat nemmermeer en sal
Mensche van haren monde weten .
Des si saen hebben vergheten,
Want sijt haestelijc vte bringhen .
Huedt v altoes van then dinghen,
Die heimelike minne dra [e] cht
in v herte, die v wel behaecht ;
Heeltse vrienden ende vianden,
Sone wordi niet to scanden .
Want als jement vremders (1) weet,
Sae es hire met sae ghemeet,
Dat hijt vertelt to vii . staden .
Dus bliuet die minne verraden,
Ende moet met rouwen scheeden, (2)
Ende maect ghevriende in veeden ; (3)
Daer dic aue comt mesval,
Als is v vertellen sal,
Dat in Borgoenien (4) ghesciede
Daer[t] toe saghent vele liede (5),
Vander borchgrauinnen van Vergi,
Die sere minde enen ridder vri,

21 . heimelecheit = geheim . - 25 . haestelijc = vlug . 26 . Huedt = hoedt . - 32 . ghemeet = opgeruimd, in zijn
schik. - 34. blivet = wordt. - 36 . ghevriende = onderlinge
vrienden, gezellen. - 37 . mesval = ongeluk .
(1) vremders = der vreemden, dus : een vreemde . (2) met rouwen scheeden = met verdriet scheiden . - ( 3)
maect. . . in veeden = brengt in vijandschap . - (4) Borgoenien = Bourgondie. - ( 5) Als bijzin aansluitend bij het
vorig vers ; daer = aldaar (emendatie Prof. C. G. N . de
Vooys.
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Die alte vrome was ende coene,
Ende houesch in al sinnen doene,
45 T'allen spele in sine tiden,
Ende ouerdadech in dat striden .
Soe dat die hertoghe d[a]er bi
Sere vercoes den riddere vri,
Ende nam desen here met heme .
50 Sae datten (1) minde, als is verneme,
De borchgravinne alte sere,
Die is noemde heden ere
Van Vergi was haer name .
Die vrouwe was scoene ende bequame,
55 Ende gheloofde in alien sinne
Den ridder vriendelijc haer minne
Van al dien dat si vermochte
Verpleghen, ende hi an haer sochte .
Maer soe heimelijc si minden,
60 Dats .e (2) gheen mensche en kinden,
Ja dien sijt verstaen lieten ;
Want si ontsaghen dat mesnieten,
Ende hadden vercoren om dat
43. alte = zeer. - 45. Tallen spele = in alle omstandigheden (vgl . mate es fallen spele goet in Van den Vos
Reynaerde >>. - 46 . ouerdadech = vermetel . - 47 . daer bi =
daarom . - 48 . vercoes = ingenomen was . - 54. bequame =
beminnelijk . - 55 . gheloofde = beloofde . - 58 . Verpleghen = geven ; sochte = verzocht. - 61 . versfaen =
vermoeden (vgl . vs . 9) . - 62 . ontsaghen = beducht waren
voor ; mesnieten = nadeel. - 63 . vercoren = uitgekozen .
(1) datten = dat hem, dd . den ridder vri . - ( 2) datse =
dat haar, d .i. de minne ; ze beminden elkaar zoo heimelijk,
dat Been mensch hun liefdesverhouding kende .
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Ene scoene heimelike stat
65 In enen boegaert, daer hi plach
Dic to gane inden dach,
Alse ofte si hem vermeien gingen .
Niemen en wiste van dien dinghen,
Dan si onder hem .ii . beiden ;
70 Soe sere hoedense hem van scalcheiden .
De boegaert, dien (1) is vermane
Daer die ridder in plach to gane,
Stont ane die camer der borchgrauinnen ;
Ende als die ridder quam daer binnen,
75 Soe sach sine wel altoes,
Want sine minde sonder loes, (2)
Ende hi hare alsoe weder ;
Jc wane ghi noit no seder (3)
En saeght selc ghelieue twee .
80 God die moet hem gheuen wee,
Die selke minne sceeden doet .
De vrouwe die ridder goet
Sere met goeder herten minde
Boven alien man, these kinde .
85 Wanneer si vore haer veinster lath,
Waest auont ofte inden dach,
Ende si dan inden boegaert
64 . stat = plaats. - 67. vermeien = vermaken (door wandelen naar buiten in het schoone seizoen) . - 70. scalcheiden
arglistigheid . - 71 . vermane = mededeel . - 73. Stont =
lag, paalde ; camer = woonvertrek . - 80. gheuen wee =
straffen .
(1) dien = waarvan . - (2) sine minde sonder foes = zij
minde hem trouw (d.i . zonder loosheid) . - (3) ghi noit no
seder = gij nooit sedertdien (d .i . sedert dit liefdegeval) .
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Des ridders gheware waert,
Ende si was in hare camer allene,
90 Ontede si een doerken clene,
Daer si allene ginc voer staen,
Ende dede een hondeken vte gaen,
(Dat heimelijc ende clene was)
Spelen in dat scoene Bras .
95 Dat hondeken den ridder minde,
Want herde wel hetten (1) kinde .
Ende als den ridder sach thondekijn,
Sach hi wel, dat die vrouwe sijn
Allene in die camer ware ;
100 Dan soe ginc hi vort to hare,
Ende in die camere soe bleef hi
Al den nacht der vrouwen bi,
Ende leefden met groten spele (2)
Des si hadden herde vele . (3)
105 Want is houde wel ouer dat,
Dat beter feeste es tselker stat,
Die men selden hebben mach, (4)
Dan die men heuet alden dach .
Dus duerde harre tweer minnen,
88 . gheware waert = opmerkte. - 90 . ontede 1. ontdede =
opende . - 93 . heimelijc = tam, goed afgericht . 100. vort =
verder. - 106. beter feeste = meer vreugde ; tselker scat
to selker stat = op zulk een plaats . - 109 . harre = barer.
(1) hetten = bet hem . - (2) Ende leefden met grote
spele = en onderhielden zich als dienaars der u Minne m
(Minnedienst) . - (3) Des si hadden herde vele = waarvan ze zeer veel hielden . - (4) selden hebben mach =
zelden komen kan.
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110 Datse niemen conde ghekinnen,
Ene lange wele tusschen hem tween ;
Entie ridder was alien een
Jolijs, behaghel ende vrome mede
Soe waer men ridderscap dede, (1)
115 Ouer al haddi lof ;
Soe dat hi int therthogen hof
Sere gheert wert, wet vor waer,
Vanden meisenieden daer .
Ja, sonderlinghe die hertoghinne
120 Die leide ane hem hare minne, (2)
Datse hem toende herde dicke .
Maer sijn sin, dat wanicke,
Lach soe waste teere ander stede,
Dat hem en roechte, (3) wat si dede
125 Hine achte twint, dat verstaet,
Datse hem toende goet ghelaet .
Sine wetende borchgrauinne
Hadde al gader sine minne,
Ende hi de hare alsoe weder
110 . ghekinnen : Brabantsch voor ghekennen = weten . 112 . alien een : altenen = altijd, voortdurend . - 113 . Jolijs =
opgewekt ; behaghel = elegant . - 114 . Soe waer = waar
zoo . - 115 . lof = overwinning . - 118 . meisenieden =
hofhouding (ofr . maisnie, mnl . gesinde, hier : de hovelingen.
- 119. sonderlinghe = in 't bijzonder . - 123 . teere 1.
teenre = tot een . - 126. goef ghelaet = gunstige gezindheid. - 127. wetende = hoofsche.
(1) ridderscap dede = ridderspelen hield . - (2) leide ane
hem hare minne = koesterde liefde tot hem. - (3) Dat hem
en roechte = dat hem onverschillig was .
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130 Bouen hoghe ende bouen neder, (1)
Die hertoghinne hadde (n) gherne ghenomen,
Had sire toe mogen comen,
Des ridde (r) s minne, (2) op dat hi
Niegherincx bestaet en si .
135 Nv gheviel op enen dach,
Dat die hertoghinne sach
Den ridder in die sale gaen ;
Tot hem esse allene ghegaen,
Ende seide : Her ridder, goet ende ere
140 Moet v gheuen god ons here,
Want ghi sijt poet ende scoene,
Ende mocht met eren draghen croene . (3)
Van uwer groter vromecheit
Heeft men herde verre gheseit . (4)
145 Dies betaemt v wel dat,
Dat ghi mint to selker stat, (5)
Daert v eerlijc ende goet ware . 131 . hadden 1. hadde ghenomen aanvaard . - 133 . op
dat = indien. - 134 . Niegherincx = nergens bestaet 1 .
bestadet = in iemands minnedienst stond. 137 . sale = ridderzaal. - 142 . met eren : dat mv . met waardigheidsteekenen . 143. vromecheit = dapperheid .
(1) Bouen hoghe ende bouen neder : dor hoghe no dor
neder = noch om hoog, noch om laag, om niets ter wereld
(wou hij afzien van den minnedienst tot de a Borchgrauinne » .
- (2) des ridders minne, object van : die hertoghinne hadde
gherne ghenomen (emendatie van Prof . de Vooys) . (3) mocht met eren draghen croene = kon op waardige
wijze wel een koning zijn . - (4) verre gheseit = in verre
landen gewag gemaakt. - (5) Dat ghi mint to selker scat =
dat gij hooge minne koestert, d .w .z . dat gij uwe liefde een
hooggeplaatste vrouw toedraagt (e hoghe minne draghen
is een eisch van den Minnedienst) .
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Die ridder antworde hare
Te waren, vrouwe, in hebbe niet
150 Mi gheset (1) daer toe jet,
Jemen to gheuene mine minne . Te waren, seide die hertoghinne,
Dese beide es to lanc ;
Laet gaen v herte, gheuet haer ganc,
155 Des biddic v op alle bede, (2)
Ende leg[h]tse tere hogher stede,
Daer v al doghet ende a] ere
Af come, des biddic v sere. Te waren, vrouwe, in weet waer bi
160 Ghi dese redene segt tote mi .
In ben graue, no coninc ;
In weet wanen mi dese dinc
Comen mochte in eneghen weghe,
Dat is ene vriendinne ghecreghe
165 Sae edel ofte soe wel ghedane,
Als ghi mi gheuet to verstane . Die vrouwe seide : Laet dese tale
Hier toe seldi comen wale . (3)
Ende of is v gaue mine minne,
170 Beide met herten ende met sinne, (4)
149. Te waren = waarlijk . - 153. beide = wachten . 157. doghet = voordeel . - 159 . waer bi = waarom .
- 162 . wanen = waar vandaan . - 165 . soe wet ghedane =
schoon (syn . welgemaect) .
(1) in hebbe niet mi gheset = ik ben niet van plan . (2) op alle bede : syn. dor alle belle = in 's hemels naam . (3) Hier toe seldi come wade = Dit duel zult u gemakkelijk bereiken . - (4) met herten ende met sinne = met hoofd en hart .
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Want ghiis mi wel dunct wert,
Segget mi wes ghi beghert,
Want is an der (1) v herde wel. Mi dunct dat ghi maect v spel, (2)
Seide de ridder ; vrouwe, wet dat,
Dat is hier ende telker stat
Wil v vrient sijn ende dienen mede,
Ende altoes op houeschede, (3)
Ende alte male tuwer eren ;
Maer jeghen die ere mijns heren,
Die mi ere doet soe vele,
Willic in erenste no in spel[e]
Nemmermeer verradere sijn .
Dat wet we], lieue vrouwe mijn,
Ende is sal bliuen in deser maniere . (4)
Doen antworde die vrouwe sciere,
Ontstekende van groter erheit,
Om dat hi hare al dus ontseit ;
Si seide : Her quaet, wie bid v dies ?
Niemen vrouwe, is be(e)n ries,
Dat is die dinc qualijc versta.

171 . wert = waard . - 172 . beghert : met gen . wes = wat
gij verlangt. - 182 . in erenste = in ernst . - 186 . sciere =
dadelijk . - 187 . erheit = gramschap (syn . erscap), afl . van
bijv. nw. erre ( vgl . i n arren moede) . - 188. ontseit =
weigert, versmaadt . - 189. quaet = booswlcht . - 190. is
be(e)n ries = ik ben gek (ben : emendatie Prof . de Vooys) .
191 . qualijc = verkeerd .
(1) is an der v = ik gun u der minne . - (2) maect v spel =
gekscheert . - (3) op houeschede = volgens de wetten der
a hovesceit » . - (4) bliuen in deser maniere = dezen gedragsregel volgen.
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Maer al sout mi deren na,
Jc en dade niet lieue vrouwe,
Minen here gheen onghetrouwe . Hier met esse verbolghelike
Ghegaen in haer camere rike .
Die hertoghinne wel ghedaen
Heuet haer siec ghemaect (1) saen,
Ende bleef ligghende alsoe
Des [d] e nacht quam toe .
Sauons ginc slapen die vrouwe,
Al hadde si int herte rouwe,
Neuen den hertoghe haren man ;
Te wenen si doen began .
De hertoghe ter vrouwen seide
Wat bediedt dese droefheide,
Die ghi maect al dus groet ?
Mi dunct des en es gheen noet . (2)
De vrouwe seide : Jc segt v, here !
Mi deert vter maten sere,
Dat gheen goet here en can
Ghekinnen enen valschen man,
Ende enen verradere voer enen goeden
Dat hire hem yore mochte hoeden

192 . deren na = schaden daarna . - 197 . wel ghedaen =
schoone . - 198 . saen = aanstonds . - 200. de (of die) in
plaats van to : emend . Prof . de Vooys. - 206 . bediedt =
beteekent . - 212 . ghekinnen = onderscheiden . - 213. voer
= uit.
(1) siec ghemaect = ziek gebaard . - (2) des en es gheen
noet = daar is geen reden toe .
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215 Ende hem moeten ter oren gaen . (1)
De hertoghe seide : In can verstaen
Niet wale, wat dit bediedt ;
Jc wane mi des niet es ghesciet,
Want verraders, sem mijn ere,
220 Hatic ende scuwe sere .
Noch en verstaic niet wale,
Werwert dat went v tale . (2) De vrouwe seide : Jc segt v dan .
Ghi bout bier met v enen man
225 Ende den ridder, die nome si
Die anleide noch heden mi
Van minnen dat mi sere deert,
Want het hadde mi onwert (3)
Van sijnre talen, ende noch doet .
230 Doen peinsdic in minen moet,
Dat ict v, here, segghen soude,
Want is gherne saghe ende woude,
Dat ghine van v liet gaen . (4)
Ghi hebdt hem ere to vele ghedaen

219. sem mijn ere = (sem syn . bi) op mijn eer . - 225 . hs .
enen ridder, die vernome si, I . nome si = noemde zij . 226 . anleide = viel met een aanzoek (van minne) lastig . 230. moet = gemoed .
(1) Dat hire hem yore mochte hoeden ende hem moeten
ter oren gaen
Opdat hij er zich voor op zijn hoede zou
zijn ofwel of hij hem zou molten vertrouwen . - (2) Werwert dat went v tale = waarop uwe woorden doelen. (3) het hadde mi onwert = ik ben diep verontwaardigd . (4) ghine van v liet gaen = gij hem van u zoudt wegsturen .
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235 Vandijs noch bat sijn stade, (1)
Hi mochtu meer doen to quade . Die hertoghe seide : Vrouwe, laet bliuen .
jc salne alte male verdriuen . Die hertoghe, die dese claghe
240 Hadde ghehoort, lach toten daghe
Gheslapen dat hi niet en can,
Want hi minde den jonghen man,
Ende sinen wiue gheloefdi mede,
Als noch es der sotter sede. (2)
245 Ende doen hi was op ghestaen,
Ontboet hi den ridder saen ;
Allene nam Nine besiden
Ende sprac hem ane in corten tiden,
Tusschen hem tween heimelike
250 Twaren, seide die here rike,
Hets scade, dat ghi soe vrome sijt
Ende sae scoene ende soe jolijt,
Ende ghi mede sijt verrader,
Trouweloes ende oec quader.
255 Want ghi hebdt vele ontrouwen
Ghetoent an mi ende an mier vrouwen,
Dat ghi haer gisteren anleit van minnen .
238 . alte male = geheel en al . - 239. ctaghe = aanklacht. 240 . lack = lach wakker. - 247. besiden = terzijde. 248. in corten tiden = dadelijk . - 252 . jolijt = innemend . 253. mede = terzelfdertijd. - 254 . quader = booswicht . 255 . ontrouwen = bewijs van trouweloosheid. - 256 . Ghetoent = Betoond .
(1) Vandijs noch bat sijn stade
Vond hij nog een betere
gelegenheid. - (2) der sotter sede = de gewoonte der eenvoudigen van geest.
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Ghine wout oec niet bekinnen
Dere, die is v hebbe ghedaen,
Doen ghi na mijn onnere wout staen . (1)
Dies verbiedic v mijn lant
Als minen gherechten viant,
Ende dat ghi nemmermeer
in minen lande doet ghekeer
Ic dade v hanghen als enen dief,
Wien dat leet si ofte lief . Doen die ridder hoorde de waert,
Wert hi herde sere beswaert,
Ende beefde met alien leden
Van rouwen ende van serecheden .
Hem ghedachte siere vriendinnen,
Die hi nemmermeer en waende ghewinnen
Daer hi nv of scheden moet.
Ende vort hem soe wee doet,
Ende sere meert sinen rouwe,
Datten sijn here onghetrouwe
Met onrechte heet ende verrader,
Daer hi soe wel met was to gader ;
Ende seide : Here, wet dat wale,
Dat u die waerheit alte male

258 . bekinnen = erkennen . - 262 . gherechten = waren. 267. waert = woorden . - 268. beswaert = bedroefd. 270 . serecheden = droefheid . - 274 . wee = verdriet . 275 . meert = vermeerdert . - 276. onghetrouwe : bijv . nw. =
ontrouw . - 278. to gader = samen. - 280 . alte male =
geheel en al .
(1) Doen ghi na mijn onnere wout steen = Toen gij naar
mijn schande woudt trachten (vgl. naar iemands leven staan) .
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285

290

295

300

Nv niet en es gheseghet . Die hertoghe seide : Wat dregihet ? (1)
Die ontscout en diedt v twint .
Mijn wijf en es niet soe kint,
Datse soude die waerheit sparen (2)
Anders dan die redene waren .
Jc ben wel seker, des besiet, (3)
Dat de dinc al dus ghesciet ;
Want mi mijn wijf niet en seide
Anders dan die waerheide .
Hoe mochti sijn soe fray van sinne,
Ghine droeghet int therte minne,
Alsoe ghi sijt, dat segt mi
in vernam noit, verre no bi,
Dat ghi jeweren minnet ie ;
Ende men horet segghen nie
Maer wildi mi nv ter stat
Sweren ende ghelouen dat,
Bi trouwen ende bi eeden,
Dat ghi mi selt die waerhede
Segghen, die is v vraghen sal,
Entie waerheit lien al ; (4)

283. ontscout = verontschuldiging ; diedt v twine = helpt
u niet in het minst. - 286 . die redene = de woorden van
de dingen . - 291 . soe fray
het gesprek. - 288 . de dinc
van sinne = opgewekt van gemoed. - 293. Alsoe ghi sift
Zooals gij zijt. - 295. jeweren = ergens ; je = oolt. 298. ghelouen = beloven .
(1) Wat dreghet ? = Wat beteekent dat ? - (2) the waerheit sparen = de waarheid achterwege houden . - (3) des
besiet = let daar wel op. - (4) En tie waerheit lien al =
En de waarheid bekennen van alles .
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305

310

315

320

Jc saels mi wel houden an v, (1)
Ende saels di wel verdraghen nv
Der wanconst ende der talen,
Die is hier gheloue wal
Die mijn wijf voer waerheit seide .
Die ridder die grote droefheide
Hadde, ende begherde sere
De vrienscap van sinen here .
Want hi node verloes sijn lant,
Daer hi in soe dieren pant
Laten soude, sijn vriendinne,
Van Vergi die borchgrauinne .
Hier omme sae peinsde hi doe,
Entie here sprac hem toe
Ofti wil hem in trouwen sweren,
Hi sal doen al sijn begrheren . (2)
Die ridder die clein verstoet
Ochte wiste des hertoghen moet
Ochte waer omme hi vraghen wille,
Ende gherne bleue in den lande stille,

304. verdraghen = kwijtschelden . - 305 . wanconst = beschuldiging ; der talen = van het gepraat. - 307. voer
waerheit = als waar. - 311 . node = ongaarne ; verloes =
verloor (door to verlaten) . - 312 . pant = schat . 316. Entie : Ende die = terwijl de (beer hem toesprak) . 317. Of ti : Ofte hi = Indien hij . - 319 . clein = weinig . 320. moet = gemoedstoestand . - 322 . stille = rustig . (1) Ic saels mi we! houden an v = Ik zal vertrouwen hebben
in u. - (2) Hi sat doen al sijn begheren = zal de ridder
aan de begeerte van den hertog voldoen, nl . de waarheid
to zeggen onder eed, hs . Ofti sat doen sijn begheren / Hi wil
hem in frouwen sweren .
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Ghelouet den hertoghe met eeden .
Jc wane hem noit soe leede
325 En ghesciede, als dat hijt dede .
Die hertoghe seide : Bi waerhede,
Jc hebbe langhe v vrient ghesijn
Daer omme en can (ic) int therte mijn
Niet comen, dat ghi onghetrouwe
330 Mi sout doen, al seit mijn vrouwe .
Maer oec [de]s wanhaghet mi,
Dat seggic v we] waer bi
Om dat ghi v hout soe jolijs,
Ghi moet emmer sijn amijs
335 Van vrouwen of van joncfrouwen
Dies duchtic sere mijnre vrouwen,
Dat mijn wijf es, die(n) ghi mint . (1)
Want selue dede si mi bekint,
Ende tusschen ons .ii. to verstane,
340 Dat ghi haer seluen spract ane.
Segt mi, es sijt seluen ofte wiet (2) si ;
Want ghi hebt ghesworen mi
En doediis niet alte hant,
Soe verbiedic v mijn lant
345 Als verbannen ende verdreuen
Sonder keren, want v leuen
verdriet. 323 . Ghelouet = Belooft. - 324. leede
331 . wanhaghet = mishaagt. - 333 . jolijs = opgewekt
van stemming . - 336 . duchtic = vrees ik. - 343. alte
hant = terstond. - 346. Sonder keren = zonder wederkeer.
(1) die ghi mint
een emendatie van Prof. de Vooys, hij
stelt eveneens voor
mijnre vrouwen to vervangen door
bij mijnre trouwen . - (2) wiet = wie dat .
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Doe is v nemen, wet vor waer,
Keerdi emmermeer van daer . Die ridder, die dit heuet verstaen,
350 Bleef in groten anxten beuaen,
Ende en dorste swighen no spreken bloot ;
Want beide soe waest sijn doot
Ochte to rumene sijn lant,
Ochte sijn minne, die onbecant
355 Was, to oppenbaren daer . Die saken waren hem to swaer ;
Noede worde hi verdreuen,
Ende node woude hi to kinnen gheuen
Sijn vriendinne, wie si ware .
360 Dus stont hi in groten vare,
Want hi wel weet al bloot,
Welc hi doet, hets sijn doot
Oec weet hi wel to voren,
Liethijt, dat hi es versworen,
365 Ende ouer valsch dlant rumen moet,
Ende verliesen vriendinne ende goet .
Maer goet ende lant haddi twaren
Alte male laten varen,
Haddi allene behouden moghen
370 Sijn vriendinne, diene in hoghen
Ende in peise leuen dede .
Hi peinsde om die soetechede,
351 . bloot = openlijk . - 356 . to swaer = zeer pijnlijk.
358. to kinnen gheuen = kenbaar maken. -- 361 . al bloot
voorwaar . •- 364. Liethijt = Liet hij dat achterwege ; versworen (syn . eetbrokich) = meineedig . -- 365 . ouer valsch
= voor dubbelhartigheid . - 370 , in hoghen = in vreugde .
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375

380

385

390

Diese hem dicke hadde ghedaen,
Alse hise in sinen armen hadde bevaen .
Ay, moeticse al hier verraden,
Soe verliesicse bi miere mesdaden
Oppenbaric onse mesdaet,
Mi dunct, dat mi alsoe staet
Alse den castelein van Coetsi,
Die houesch was ende vri,
Ende sonder minne en was hi niet ;
Dus magic singhen we] sijn liet,
Dat hi sanc met droefheiden,
Doen hi van lieue moeste scheiden
< Alsic peinse om die minne
Ende om die scoenheit, die si jnne
Heuet, die scoene creatuere,
Soe eest wonder, dat is duere . Ende vermanic ten beghinne
Haer suete woort, die mi in kinne

376. bi miere mesdaden = door mijn wandaad. - 379. Castelein van Coetsi = de kastelein of burggraaf van Couci is de
held van een sproke : < de Borchgraue van Coud » in den
aard van de « Borchgrauinne van Vergi x . De kastelein van
Couci is verliefd op de vrouw van den Heer van Fayel, die
zich op hem zoekt to wreken . Bij zijn terugkeer van een
kruistocht, waarin Couci zich dapper gedragen heeft, bezwljkt
hij, maar alvorens to sterven vraagt hij aan zijn schildknaap
hem zijn hart uit to snijden en het samen met een haarvlecht van zijn geliefde in een zilveren kastje aan zijn
beminde to overhandigen . De Heer van Fayel krijgt het
kastje in handen, laat zijn vrouw van het gebraden hart
van haar minnaar eten . Als dat gebeurd is, brengt hij haar
op de hoogte . De edeldame van Fayel sterft van verdriet .
Voor het verband met de « Borchgrauinne van Vergi x, zie
de inleiding . - 388 . duere = leef. - 389. vermanic =
verklap ik.
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395

400

405

410

Hebben gheset der auontuere, (1)
Hets wonder, dat is dan gheduere. x
Alse dus die ridder goet
Jnden groten anxte stoet
Wat hi moc'hte ane gaen,
Wenende herde meneghen traen,
Alse dit merken began
De hertoghe, die dit sach an,
Ontfarmdijs, want hem to male
Dochte, dat hi sijn sake wale
Niet en der ontecken wel .
Die hertoghe, die niet en was fel,
Seide : Mi dunct in v ghelaet,
Dat ghi mi hout ouer quaet
Ende ouer valsch, dat is sc ude
V dinc (t) ontecken alsoe houde ;
Mi dunct, ghi en betrout mi niet .
Ay, en soudict helen niet ?
Bi gode, here, dat kint we] ;
Eer ict ontecke jement el,
Dat mi die liede seiden

392 . wonder = onmogelijkheid ; gheduere = verder leef. 395. ane gaen = beginnen. - 399. to male = toen . 401 . der
(dar) = durfde. - 403 . ghelaet = gedraging . - 404 . osier
quaet
voor boos . - 406. houde = dadelijk . - 408. helen
= verzwijgen.
(1) die mi in kinne hebben gheset der auontuere = die mij
bekend hebben gemaakt met het geluk. - Het hs. heeft een
ander volgorde : vs 387 Heuet, soe eest wonder dat is
duere / 388 Ende om die scoene creature / 389 Soe vermanic
ten beghinne / 390 Haer suete woort die mi in kinne /
391 Hebben gheset an dauontuere / 392 Hets wonder dat is
dan gheduere .
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415

420

425

430

435

Aldus in heimelijcheiden
Jc liete mi eer doghen ouer luut
Deen na dander steken wt .
Waendi, dat is valsch soude sijn ?
Neenic, al waert die suster mijn
Dat ghi mi seit, nenic, bi gode,
Jc soudt vertrecken herde node . (1)
Here, seiti, ghi segt waer,
Maer tfertrecken es mi to swaer ;
Want seidijt jement, die nv leuet,
Die de werelt binnen heuet, (2)
Jc sout besteruen sekerlike. Doen antworde die hertoghe rike
Dat ghelouic v bi miere trouwen,
Dat nemmermeer man ofte vrouwen
Van minen weghe weten sal,
Dat hout voer die waerheit al,
Noch in ghelate noch in waert . 3()
Die ridder stont sere vervaert,
Ende weende vter maten sere
Hier op salict v segghen, here,
Dat ghi vraghet, verstaet mi .
Jc minne uwer nichten van Vergi,
Die ouer scoene borchgrauinne,

412 . in heimelijcheiden = in het geheim . - 413 . over taut
= waarlijk. - 420 . tfertrecken = het vertellen swaer =
smartelijk . - 424. rike = edele . - 425. ghelouic = beloof ik .
(1) vertrecken herde node = in het geheel niet vertellen . (2 Die de werelt binnen heuet = die op de wereld leeft . (3) Noch in ghelate noch in waert = noch door teekens
noch door woorden .
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440

445

450

455

Ende is weet wel, dat haer mijn minne
Herde ontfanckelijc weder es . Die hertoghe seide : Berecht mi des,
Leuet enech mensche, die weet,
Hoet tusschen v beiden steet ?
Die ridder antwerde ende seide
Dat wet, here, voer waerheide,
Dat gheen mensche sonderlinghen (1)
En weet van onsen dinghen . Die hertoghe seide : Hoe mocht sijn dat ?
Hoe soudi comen tenegher stat
Onderlinghe tenegher spraken ? - (2)
Here, na then ghi onse saken
Al dus vele wet, soe willic v
Al de waerheit vertrecken nv . Doen liet hi hem daer verstaen,
Hoe een hondeken quam ghegaen
Jnt prieel hemelike,
Ende hi dan wiste sekerlike,
Dat tien tide bi hare
Niemen in die camere en ware .
Die hertoghe seide : Es dit waer,
Soe biddic v, leidt mi daer
Tierst, als ghi daer gaet,

437 . ontfanckelijc
aangenaam . - 453 . hemelike = heimelijk, d .i . zonder dat het door iemand opgemerkt wordt. 455 . tien tide = op dat oogenblik . - 459 . Tierst (Te
eerst) = zoo spoedig . (1) gheen mensche sonderlinghen = geen mensch afzonderlijk, dus : niemand . - (2) tenegher spraken = tot een samenkomst eig, onderhoud. -
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460 Te besiene (1), oft aldus staet .
Ic swere v bi der trouwen mijn,
Dat is daer alsoe heimelec sal sijn,
Dats miin nichte niet weten en sal . Here, seiti, dit louic al ;
465 Ic ghetrouwe v alder doghet . (2) Die hertog ,he seide : Als ghi wel moghet
Van mi en weet nemmermeer man . Vortmere, seggic v dan,
Here, op dat v vernoit niet,
470 Tauont, als ghijt doncker siet,
Dan salic gaen derwaert ;
Dan moghdi sien, op dat ghijt gaert,
Ende mede gaen aldaer ter stede . Jaic, bi miere kerstenhede . (3)
475 Si vieseerden daer ter scat
Onder hem beiden dat,
Waer dat si vergaderen souden,
Alsi daer wert gaen wooden .
Dus sijnsi ghescheden beide
480 Tote in der demsterheide .
Den hertoghe verlangde sere daer naer,
Want hi wiste gherne voer waer,
464 . louic = beloof ik . - 466 . hertoghe : hs . here. - 467.
nemmermeer man = nooit iemand. - 468. Vortmere (vort
+ meer) hs. Vort here 1 . Vortmere = Verder. - 469. vernoit = verveelt . - 472 . gaert (geert) = begeert . - 475.
vieseerden = spraken af . (1) Te besiene = om mij to vergewissen . - (2) Ic ghetrouwe v alder doghet = ik verwacht niets dan goed van u
(met gen . alder doghet = alle goeds) . - (3) bi miere
kerstenhede = op mijn woord van Christen . -
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Weder dat sijn nichte si, often si .
Sauons quamen si, gheloues mi,
485 Ter stat, daer si hadden gheseit,
Ende gingen en wech ghereit
Ten boegaerde onder hem beiden
Met wel groten blijtheiden .
Doen siere beiden binnen waren,
490 Quam thondekijn sonder sparen,
Alsoe als ter to comen plach .
Alse dat die hertoghe sach,
Sae es hi en wech ghegaen,
Ende liet den ridder allene staen,
495 Om dat hi niet en woude,
Dat sijn nichte weten soude .
Dat hondekijn quam ten here,
Ende toefdene herde sere ; (1)
Daer na quam die borchgrauinne,
500 Diene ontfinc met bliden sinne .
Daer was ghehelst ende ghecust,
Des hem beiden wel lust ;
Ende menech vriendelijc waert
Sprac doen ten anderen waert .
505 Die hertoghe sach altoe,
Hoet daer mede was, ende hoe
Si mallic anderen sere custen,
483 . often si (of ne si) - of niet zij (weze) . - 486 . en wech
ghereit = aanstonds weg . - 490 . sonder sparen
dadelijk.
- 491 . ter (dat er) = bet daar . - 506 . was = stond. -

(1) Ende toefdene
koosde bet zeer . -

herde sere =

En hij (verzwegen) lief-
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Dies hem beiden wale luste,
Die ridder seide : Mijn vriendinne
510 Sidi bouen alle, die is kinne ;
Ghi sijt mijn troest ende joeie,
Ghi soe huedt mi van vernoeie . Wel lieue lief, seide die vrouwe,
Ghi sijt mijn feeste sonder rouwe ;
515 Want is weet al sonder waen,
Als is v hebbe in minen aerm bevaen,
Ghesont benic dan ende blide ;
Sone mochtic dan tien tide
Niet ghecrighen op ertrike
520 Bliscap al die ghelike . (1) Die hertoghe, diere mercte naer,
Heuet verstaen wel voer waer,
Dat was sijn nichte ende niement el,
Die den ridder ontfinc soe wel .
525 Dies liet hi neder vallen stille
Al gader sinen quaden wille,
Ende hielt dat yore waerhede,
Dat hem sijn wijf loghene sede,
Ende valscheit dede verstaen ;
530 Sijn meswanen liet hi gaen .
Entie .ii. vriendelijc ghelieue
512 . huedt = behoedt. - 514 . sonder rouwe = zonder verdriet. - 517 . ghesont = zalig . - 521 . there mercte naer =
die haar nauwkeurig naging. - 522 . verstaen = de overtuiging opgedaan . - 526. quaden wille = kwade verdenking .
- 530 . meswanen = wantrouwen, (1) Sone mochtic . . . niet ghecrighen op ertrike bliscap al die
ghelike = Zoo kan ik . . . geen grooter blijdschap op aarde
ondervinden .
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Gingen liggen to haren grieue
Op een bedde vriendelike,
Ende loken die dore liselike,
535 Daer die ridder in quam . (1)
.. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. . .. .... .. .. .. ... .
.. .. . .. .... .. .. . .... .. .. . .. .. .. . .. . ... .. .. .. ... .
.. .. ... . ... .. .. .. ... .. .. ..... .. .... ... .. .. .. .. ..
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.. . ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ..
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Ten sceedene lietense meneghen traen
532 . to haren grieue (gerieue) = naar hun wensch .
(1) Daer die ridder in quam = waar langs de ridder was
binnen gekomen . -
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Ende menech suchten vte gaen .
Dus es de ridder wech ghegaen,
560 Entie vrouwe die loec saen
Een lettelkijn die dore naer . (1)
Maer si bleef staende daer
Na hem siende tote dien,
Dat sine nemmeer en mochte sien,
565 Ende sanc oec dit liedekijn
a Altoes moeten mijn oghen sien,
Waer si mijn lief vereeschen mogen ;
Want hi heeft al die herte mijn,
Des moeti hebben met die oghen . >> 570 Doen die hertoghe besloten sach
Die dore, quam hi al dat hi mach
Ten ridder haestelijc ghegaen,
Ende nammen om den hals saen,
Ende claghde (2), dat sijn jolijt
575 Duerde alsoe corten tijt,
Ende soe cort waren die nachte .
In dit ghepeins, in dit gedachte
Was oec die vrouwe, daer hi of sciet
Dier hi al sijn herte liet .
580 Die hertoghe seide : Bi onsen here,
Ic minne v vter maten sere,
Ende wil v van miere vrouwen
557. Ten sceedene = Bij het scheiden . - 567. vereeschen =
bemerken. - 569 . met = mede. - 571 . mach = kon . 573 . nammen = nam hem . - 579 . al = gansch. (1) Entie vrouwe die loec saen een lettelkijn die dore naer =
En de vrouw opende vlug de deur op een kier . - (2)
claghde = hij (verzwegen, nl. de ridder) klaagde. -
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585

590

595

600

Emmermeer vort ghetrouwen ; (1)
Want is v ghetrouwe vinde,
Van dat is niet (en) kinde. (2) Die ridder seide : God loene v, here,
Ic bidde v vter maten sere,
Dat ghijt heelt voerwaert meer ;
Want quamer toe enech keer,
Dat jement wiste ofte vte quame,
Ic weet wel, dat icker seker an name
De doot (3) sonder eneghe beide. Die hertoghe antwerde ende seide
Sijt seker, dat van minen weghen
Ewelijc sal sijn ghesweghen
Vore elken mensche, die leuet, Die hertoghe orlof ghenomen heuet,
Ende es van hem ghesceiden daer .
Alst etentijt was daer naer,
Entie ridder quam to houe,
Daer hi was van groten loue
Ende gheprijst herde sere,
Die hertoghe dedem meerder ere,
Dan hi hadde ghedaen to voren .

584 . ghetrouwe = geloofwaardig . - 588 . heelt = verzwtjgt.
- 592. sonder eneghe beide = zonder uitstel . - 597 . orlof =
afscheid . - 601 . was van groten loue = zeer geacht werd .
(1) van miere vrouwen emmermeer vort ghetrouwen = in
weerwil van de beschuldiging van mijn vrouw (wil ik u)
voortaan steeds vertrouwen schenken . - (2) Van dat is
niet(en) kinde : Prof. de Vooys emendeert : Van dat is v
ie(t) kinde = van sedert ik u ooit kende . Wellicht was de
bedoeling : want ik vind u geloofwaardig in een zaak, die
mij onbekend was . - (3) an name de doot = bestierf . -
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605 Des hadde die hertoginne toren .
Want si sere den ridder haet,
Om dat hise hadde versmaet,
Ende maecte haer siec ende swaer, (1)
Ende stont op vander tafelen daer,
610 Ende es in haer camere ghegaen,
Ende ginc neder ligghen saen
Op haer be (e) dde, of si siec ware.
Si woude we], dat to hare
Die doot quame, daer si leghet
615 Doch heeft een knecht gheseghet
Den hertoghe sonder beiden,
Datse bevaen ware met siecheiden, (2)
Ende op haer bedde laghe die hertoginne .
Die hertoghe, die grote minne
620 Droech to siere vrouwen waert,
Wert to hant sere vervaert,
Ende es haestelijc op ghestaen
Ende in die camere ghesaen
Ter vrouwen, ende vraghde hare,
625 Wat node dat haer ware .
Die vrouwe, die haren toren wach, (3)
Ende lettel goet den man ontsach, (4)
605 . hadde toren
werd toornig . - 612 . be(e)dde : emendatie van Prof. de Vooys . - 627. lettel goet (goets) _
weinig (vgl . vs . 630) . (1) maecte haer siec ende swaer = gebaarde zich ziek en
zuchtig . - (2) bevaen met siecheiden .-- door ziekte overvallen . - (3) die Karen toren wach = wier gramschap
zwaar viel (eig . woog) . - (4) lettel goed den man antsach = weinig haar man vreesde . -
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Seide aldus : Te waren, here,
Mi deert vter maten sere,
630 Dat ghi mi prijst soe lettel goet,
Ende soe lettel eren doet,
Dat ghi den gonen houdt ouer vrient,
Die an mi wel heuet verdient, (1)
Dat men hem name dlijf .
635 Hi es quader dan een keitijf .
Donnere, die hi mi messeide,
Ende die hi mite voren leide,
Was alsoe wel uwe als mijn ;
Maer in maechs niet ghewrocken sijn .
640 Ghi hebten lieuer dan to voren ;
Om to meerdere minen toren,
Soe doedi hem meerde(e)r ere . Laet varen, vrouwe, seide die here ;
Wet we], dat is niet wesen en sal
645 Verrader, want is bouen al
Van mier herten (2) verraders hate,
Ende bi mi niet dueren en late .
Wat hulpt die sake (3), die ghi mi
Seidt ? Dat wetic wel, dat si
650 Al log'hen ende niet waerheide ;
Soe we] wetic sijn heimelijcheide .
635 . keitijf = schurk . - 636 . messeide = door woorden misdeed . - 637. to voren leide = voorstelde (nl . donnere =
de schande) . - 639. in = ik en . - 649. si = is .
(1) an mi heuet verdient = door zijn houding tegenover mil
heeft verdiend (terechtgesteld to worden) . - (2) van mier
herten = uit het diepst van mijn hart. - (3) Wat hulpt
die sake? = Wat baat is er bij de zaak ? -
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655

660

665
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675

Hine peinsde noit int herte niet
Die valscheit, die ghi hem antiet .
Het ware beter, dat mens sweghe . Die here stont op ende ginc weghe,
Entie vrouwe bleef verbolghen,
Die hem node soude volghen .
Maer eer hi emmermeer van hare
Vercrijcht stille oft oppenbare
Solaes, hi sal haer weten doen,
Dat hi weet van den baroen .
Si peinsde wel, dat si sal
Noch van hem weten al ;
Mocht sine in haren aerm ghecrighen,
Hine souts haer niet swighen .
Hier na peinsde die vrouwe sere,
Ende pijnder na in alien kere
Hare ensien, (1) om datse woude,
Dat hi haer segghen soude .
Te waren men heuet dicke ghesien,
Alse de vrouwen spannen na then
Om to weten enech dinc,
Dat hem ( n ) enechsins ontsinct . (2)
Soe anhanghel sijn die vrouwen,
Ende soe crijghel in goeder trouwen .

653 . antiet = aantijgt . - 660 . Solaes = Vertroosting . 661 . Dat = wat . - 663. al = alles. - 667 . in alien kere =
in elk opzicht . - 671 . spannen = zich Inspannen . - 674 .
anhanghel (syn . crijghel) = vasthoudend . - 675 . crijghel =
hardnekkig, kregel . (1) Ende pijnder na hare ensien (en gin) en spande haar
vernuft in. - (2) Dat hem [n]enechsins,- 1 . negeenssins, ontsinct = Dat haar eenigszins ontgaat .
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680

685

690

695

Sauons, als die nacht quam toe,
Entie hertoghe quam slapen doe
Blide wel ende in goeder hoghen,
Soe es die vrouwe besiden ghetoghen,
Alse die haer belghet sere ;
Maer in sinen aerm namse de here,
Ende cussese vriendelike .
Doen seide die hertogh[inn]e rike
Ligt met pei(n) se ende laet varen ;
Want valscher man en leeft to waren
Op ertrike, dan ghi sijt een,
Ende sotter wijf en leuet gheen
In die werelt, dan is be(e)n ene ;
Men soude vroeder van enen stene
Sniden ofte houwen dan is si . (1)
Want wat dinc g'hi segt mi,
Dat ghelouic alte male
Ende v ghelaet en uwe tale ;
Dat doet die minne, die is tuwert draghe .
Ghi segt mi meneghe loese saghe,
Ende doet verstaen, dat ghi mi mint .
Ende is ben oec soe kint,
Dat is v gheloeue wale,

678. in goeder hoghen = in goede luim . - 680 . belghet =
vertoornd is. - 682 . cussese = cussedese . - 683 . hertogh[inn]e hs. hertoghe : emendatie van Prof . Verdam . 688 . be(e)n : emendatie van Prof. de Vooys . - 693 .
ghelaet
gedraging ; tale = woorden . - 695. loese saghe =
schijnschoone vertelling . - 697 . kint = onnoozel .
(1) men soude vroeder van enen scene sniden ofte houwen
dan is si = men zou wijzer (beter) doen uit een steen een
vrouw to beeldhouwen dan ik ben.
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Van dat ghi mi segt to male .
700 Maer dat dit al loghene si,
Dat hebdi ghetoent mi
Om een clein sake maer,
Daer is v heden vraghde naer .
Hets waer, in wilde(r) weten niet,
705 Dat ghi dus groten valscheit pliet, (1 )
Dat ghi mi sout helen saken, (2)
Die ghi wi(j)st, ofte eneghe spraken ;
Dat deert mi, en segt wale, (3)
Dat ghi dese werelt alte male
710 Niet soe lief en hadt, als ghi mi daet .
Nv sie is we], dat ghi mi versmaet .
Ende ghi wet doch, lieue here,
Dat is v minne herde sere,
Ende is v niet ghehelen en can,
715 Het es recht, ghi sijt mijn man
Waert mi goet ofte quaet,
Jc soude v segghen minen raet .
Maer nv seggic v, dat ghi
We] cont helen jeghen mi .
720 Het deert oec miere herten sere ;
Dat seggic v, wel lieue here . 699. to male = op dienzelfden stond . - 704 . wilder 1 . wilde
emendatie van Prof. de Vooys . - 707 . wijst 1 . wist : emendatie van Prof . de Vooys . - 715 . recht = zooals bet moet
zijn. - 717. raet = gedachte .
(1) in wilde weten niet, dat ghi dus groten valscheit pliet =
bet was mij niet to doen om de groote trouweloosheid zelf .
- (2) Dat ghi mi sout helen saken = maar omdat gij mij
zaken verbergt (die gij wist) . - (3) en segt wale = en
gij (verzwegen) zegt nochtans .
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735

740

Mettien heeft seeen suchten begonnen
Ende een weenen, dat haer ronnen
Ouer danschiin die tranen.
Die hertoghe, die dit sach ane,
Het deerdem sere, te waren,
Ende seide Goede vrouwe, laet varen,
In mochte die tranen niet ghedoeghen,
Die ghi laet wt uwen oeghen,
Noch die grote serechede.
Maer wet weI voer waerhede,
Dat [mil de sake, die ic weet,
V te vertellen niet en steet. (1)
Ende niemen sone weet die.
Ende soe waert dan dorpernie,
Dat icse v liete verstaen. Die vrouwe antwerde saen :
Here, soe en segghes mi niet;
Maer mi doet int therte verdriet,
Dat ghi mi nieten gheIoeuet soe vele (2)
Noch in ernste noch in spele,
Alse tontecken enen raet.
Ghi hout mi seker ouer quaet ;

723. Ende een weenen : hs. Entie weenen. - 728. ghedoeghen = verdragen. - 730. serechede = droefheid. - 732.
mi : emendatie van Prof. de Vooys. - 734. sane (sone) =
aldus haar (de sake). -735. dorpernie = gemeenheid, laagheid. - 742. raet = geheirn. - 743. ouer quaet= voor
slecht.
(1) V te vertellen niet en steet = niet behoort verteld te
worden. - (2) niet en gheloeuet soe vele = niet genoeg
vertrouwt.
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Jc waende heimeliker met v
745 Hebben gheweest, dan is ben nv ;
Ghi haet mi, dats goet to siene,
Mi steet des raeds wel tonsiene . (1)
Mettien weenese vele meer .
Den hertoghe, dien therte seer
750 Hadde (2) om sijns wiifs rouwe,
Antwerde : Te waren, vrouwe,
Jc gheloeue v herde wale,
Dat ghi emmer die tale
Sout helen, die is v seide .
755 Ende dat is die heimelijcheide,
Die is hebbe in minen sin,
V niet sculdich to helen en bin ;
Op dat salict v doen verstaen .
Maer dat wet al sonder waen,
760 Bi miere trouwen es dat sake,
Dat icker of bore eneghe sprake,
Ghi sterfter omme, wetet wale . Die vrouwe, die hoorde die tale,
Sprac : Dit gheloeuic, want ghi wet wel,
765 Dat is en ben scalc no fel, (3)
744 . heimeliker = vertrouwelijker . - 747. des raeds = voor
bet geheim (gen . met tonsiene (ontsien) . - 749 . Den hertoghe 1 . de hertoghe . - 753. tale = mededeeling . - 757.
sculdich = verplicht . - 758. Op dat = daarom . - 760 .
Bi miere trouwen = op mijn eer . - 764 . gheloeuic = beloof
ik.
(1) Mi steet des raeds wet tonsiene = Mij behoort voor bet
geheim zeer to vreezen. - (2) dien therte seer hadde =
wien bet hart pijn deed (terwille van) . - (3) is ben scalc
no let = ik ben niet valsch noch boosaardig .
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775

780

785

Soe dat is enech dinc bi gode
Jeghen v soude segghen noede . Die fiertoghe haer gheloefde,
Daer hi sent sere om droefde,
Ende begonste haer to vertellen al
Van siere nichten, groot ende smal,
Die borchgrauinne van Vergi ;
Ende hoe die ridder ende hi
Waren sauons in then bogaert,
Ende hoe hi ginc besiden waert,
Ende hoe dat hondeken quam,
Daert den ridder staende vernam ;
Ende dat ghevaren alte male
Verteldi hare herde wale ;
Ende hiet haar, dat sijt helen soude,
Of (te) si haer lijf behouden woude ;
Want hijt haer op die doot onthiet,
Op dat sift vorder seide iet .
Den hertoghe gheloofde sijt ;
Maer wet, datse groten nijt
Hadde in haer herte binnen .
Dat die ridder nedere minnen

766 . bi gode = bij God (bekrachtigingsformule) . - 767 .
Jeghen v = in uw nadeel . - 769. sent = sindsdien ; om
droefde = over berouw had . - 775 . besiden = ter zijde . 777. staende vernam
zag staan . - 778 . ghevaren =
wedervaren . - 780. hiet = beval. - 781 . Otte 1 . of
emendatie van Prof. de Vooys . - 782 . onthiel = uitdrukkelijk beval . - 783. Op dat = in het geval . - 784. ghe.loofde = beloofde. - 785 . nijt
afgunst.
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790
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800

805

810

Soude, (1) ende haer ontseide,
Dochte haer grote versmaetheide,
Dat hi haer hadde ghedaen .
Si peinsde in haer herte saen
Ja, om die vrouwe van Vergi
Soe heeft hi versmaet mi .
Maer op dat is den sinxen dach
Met ghesonden leuen mach, (2)
Jc sal haer ene lesse lesen, (3)
Si salder of bescaemt wesen . Dit peinsde se in haren sinne,
Maer wael haelt die hertoginne .
Te sinxenen, dat daer quam bi,
Soude houden hof die hertoge vri,
Ende hi ontboet alte hande
Al die vrouwen vanden lande,
Entie joncfrouwen mede ;
Want het was altoes sijn sede .
Dierste was die borchgrauinne,
Die ten ridder droech minne.
Si quam to houe blidelike,
Want si was scoene ende rike .
Maer doe die borchgrauinne quam,

788 . ontseide = versmaadde. - 789. versmaethelde = vernedering . - 799. haelt (hat + et) = verborg het . - 805 .
sede = gewoonte .
(1) dat die ridder nedere minnen soude = dat de ridder
iemand van lagere geboorte zou beminnen (dan zij) . (2) Op dat is den sinxen dach met ghesonden leuen mach =
ondat ik den Sinksendag, d .i . den hofdag, met blijdschap
doorbrengen mag . - (3) Ic sal haer ene lesse lesen = zal
ik haar onder handen nemen .
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820

825

830

Ense de hertoghinne vernam,
Soe ontstac si als een vier,
Want haer oghen siense hier,
Dien si haet alder meest .
Nochtan heeft sise meest ghefeest, (1)
Ende ghetoent scoen g'h .elaet
Dan enegher vrouwen, die daer staet .
Maer grote pine doet haer verdrach, (2)
Datse haer niet segghen en mach,
Dat si wel sere begheert
Tonteckene to haer weert.
Doen die feeste leden was,
Na den eten, ghelouet mi das,
Sae heeft die hertoginne vernomen
Die vrouwen, die daer waren comen,
Ende leidese in haer camer binnen,
Om dat si daer souden beghinnen
Dansen, ref en vriendelike.
Daer was meneghe vrouwe rike,
Scoene, behaghel ende valiant .
Die hertoghinne, die doe vant

811 . Ense 1 . Ensi ; vernam = ontwaarde . - 813 . se = haar
(de burggravin) . - 816 . scoen ghelaet = vriendelijk ulterlijk . - 821 . to haer weed
haar (waarts) . - 824. vernomen = bij de hand genomen (om ze naar hoofsche zede
to geleiden) . - 828 . reien = rijdansen uitvoeren .
(1) Nochtan heeft sise meest ghefeest = Evenveel heeft zij
haar het meest welkom geheeten, eig. gevierd . - (2) grote
pine doet haer verdrach = groote pijn veroorzaakt haar
hare verbintenis (van to zwijgen), Prof . Verdam stelde voor
to lezen : i.p .v. haer : ende en verdrach to verklaren als teed,
verdriet.
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840

845

850

Hare stade ende haren tijt,
Moeste oppenbaren haren nijt,
Dies si hadde int therte vele,
Ende seide, ofte ware in spele
Vrouwe borchgrauinne, sijt blide,
Want ghi mint nv ten tide
Een scoen lief ende feitijs,
Ende hebdt enen fraien amijs . Die vrouwe antworde spellike
Dat wet wel l vrouwe rike,
Dat is mier minne ( n) niemen en an, (1)
Dan minen here, minen man,
Dien god gheue blisscap ende ere,
Want is en minne niement mere . Neen [ghi] vrouwe, dese tale
[En] Es gheloeflijc wale,
Want ghi hebt gheleert soe we]
V ambacht, al sonder spel l
An dat clein hondekijn,
Dat wel can dat ambacht sijn . Die vrouwen hoordent alle wale,
Die daer waren in die sale,

832 . stade = gelegenheid . - 833 . oppenbaren = uiting
geven aan (hare afgunst) . - 838 . lief = minnaar ; feitijs =
elegant (ofr. faitis) . - 839 . amiis = minnaar . - 840. Spellike = schertsend . - 846 . Neen (ghi) : invoeging van Prof.
M . de Vries . - 847. [En)es : invoeging van Prof . de
Vooys (in verband met Neen ; gheloeflijc = geloofwaardig .
- 849 . ambacht = dienst (der Minne) ; sonder spel =
zonder gekheid.
(1) Dat is mier minne niemen en an = Dat ik mijn liefde
aan niemand verleen .
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Maer niet en wistense, wat droech, (1)
855 Om dat (2) die borchgrauinne loech .
Maer die scoene borchgrauinne
Wert bedrueft in haren sinne ;
Si wert alte male ontdaen,
Ende ging in ene waerderebbe saen,
860 Daer in lach ene sieke joncfrouwe .
Op een bedde viel die vrouwe
Droeuende ende clagende sere,
Ende seide : Ay, god, lieue here,
Ontferm v mijns doer uwe godheit .
865 Wat eest, dat mijn vrouwe seit,
Die vermaende vanden honde(n) mijn ?
Here god, wanen macht haer comen sijn ?
Van [n] iemant, (3) dan dat hijt heeft,
Dien is minne yore al dat leeft,
870 Hare gheseit ende verraden mi .
Nochtan en dedijs niet, en si,
Dat hise mint vele meer
Dan mi, dat mi therte seer
Doet ; nv hebbic wel bekint,
875 Dat hi mi niet en mint,
858 . ontdaen = aangedaan, ontsteld . - 859 . waerderebbe =
kleedkamer. - 860 . lach = zich beyond. - 865 . mijn
vrouwe = mijn landsvrouw. - 866 . vermaende = gewaagde . - 868 . dat hijt = dat hij dat (haar heeft
gezegd) . - 869 . yore al = boven alles. - 871 . en si =
ten zij . - 873. dat ~ zoodat .
(1) wat droech = waar dat betrekking op had (in bet fr . a
quo! cela portait = wat zulks beteekende . - (2) Om dat =
om welke zaak . - (3) Van niement = van niemand anders.
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Alse hi mijns gheloefte of gaet . (1)
Ay, suete god, want mi soe staet, (2)
Dat icken minne vore al die leuen ;
Ende hoe mach hi mi begheuen ! (3)
880 Ende een ander vore mi geet,
Dat soe meeret mi mijn leet .
Hi es die gone, die oit was
Mijn debuut ende mijn solas .
Ay, lieue vrient, hoe es dit comen,
885 Dat ghi mi al sijt ghenomen,
Ende die valscheit ghedaen mi ?
Te waren, lief, jc waende, dat ghi
Mi ghetrouwer gheweest hadt vele,
Beide in ernste ende in spele,
890 Dan Triestram Jsauden (4) was .
Want god kint die waerheit das,
Dat is v minde vele mere,
Dan Jsaude Triestram [ e ] (4) dede •eere ;
la, seerdere mindic v mede,
895 Dan is mijns selfs lic!hame dede .
Ende ghi hebdt mi nv verraden ;
Dat sal mi mijn leuen scaden .
878 . vore = boven . - 881 . meeret = vermeerdert. 883 . Mljn deduct ende mijn solas = Mijn vreugde en mijn
troost . - 886 . valscheit = verraad . - 888 . hadt = haddet .
- 897. scaden = nadeelig zijn .
(1) Alse hi mijns gheloefte of gaet = Als hij ontrouw wordt
aan zijn belofte aan mij . - (2) want ml soe staet = met mij
is het zoo gesteld . - (3) hoe mach hi mi begheuen = hoe
kan hij mij zoo verlaten . - (4) Zinspeling op de bekende
liefdesgeschiedenis van Tristram en Ysolde .
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Waerlijc, ghi daet sonde,
Want is sal op dese stonde
900 Becoren hier die bitter doot . (1)
Ay, lieue lief, twi makedi bloet
Onsen raet (2), dat wondert mi .
Jc betroudu meer, dan ghi
Mi hier trouwe hebdt ghetoent ;
905 Jc ben verraden ende ghehoent .
Want waer god comen sekerlike
Selue vte hemelrike,
Ende hadde mi ghelooft sijn vroude,
Ende is v daer mede soude
910 Verliesen, is hadt weder seit ;
Ghi waert mijn joie ende mij [n] blijdtheyt .
Soe groten rouwe heuet therte mijn,
Om dat is van v waende sijn
Ghemint herde ghetrouwelike,
915 Dat ghi mi dic valschelike
Daet verstaen met menegen worde,
Die is v seluen spreken hoerde .
Ay lieue vrient, in waende niet,
Dat ghi mi soudt laten iet,
920 En vertellen onse minne,
Si hertoghinne ofte coninghinne .
908. ghelooft = beloofd ; vroude = hemelsche blijdschap . 910 . weder seit = geweigerd . - 914 . Ghemint = bemind . 919 . laten = verlaten . 921 . Si = hetzij .
(1) Becoren die bitter doot = den ongenadigen dood proeven, smaken, ondergaan . - (2) twi makedi bloet onsen raet
= waarom hebt gij ons geheim onthuld, verraden ?
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Waerdi, lief, yore mi doot bleuen, (1)
Ene vre en haddic niet willen leuen
Dat wet, suete lief, voer waer,
925 Jc hadde lieuer to steruen daer,
Ende sijn gheleit neuen v side .
Sone maghic nemmermeer soe blide
Sijn, als is daer of soude wesen . (2)
Ay, minne, eest recht van desen, (3)
930 Dat ment vertelt ende oppenbaert
Ons begherte ende onse vaert,
Ghelijc dat nv es ghedaen ?
Hets waer, hi woude mi of gaen,
Want is seidem al oppenbare,
935 Alse ons minne worde mare,
Dat ict emmer besteruen soude .
Nv es ghedaen mine vroude,
Sent is scheiden moet van heme
Soe biddic gode, dat hi neme
940 Hastelike mijn leuen,
Ende sijn ghenade mi wil gheuen,
Ende bidde (n) Bode ontfermelike,
Dat hijt den gonen ewelike
931 . begherte = liefdeverlangen ; vaert = wedervaren .
933 . of gaen = verlaten . - 934 . al oppenbare = zeer duidelijk . - 935 . mare = bekend . - 942 . ontlermelike = zoodat
ik ontfermen verkrijg .
yore mi doot bleuen = voor mijn voeten gestorven . (2) Sone maghic nemmermeer soe blide sijn, als is daer of
soude wesen = Zoo kan ik nooit meer zoo verheugd zijn
als ik zou zijn naast u to mogen sterven . - ( 3) eest recht
vain desen = is het in dit geval rechtvaardig .
(1)
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Vergheue ( n ), die mi heeft verraden,
945 Ende sta hem ewelijc in staden, (1)
Ende gheue hem ere ende prijs,
Ende vergheue hem in alder wijs
Mijn doot, al heeft hi mi onwaert .
Mijn herte altoes siere ere(n) gaert .
950 Ende al heeft hi dit gheseit,
Van hem comt mi selc soetecheit,
Dat mi to steruen en es gheen pine .
Haer arme nam die vrouwe fine,
Ende heuet haer seluen beuaen
955 Om haer borste, ende seide saen
Lief, is beuele v onsen here . (2)
Suc'htende met groten sere .
Hier met dwancse haer arme toe,
Dat haer therte scoerde toe,
960 Ende bleef doot liggende daer
Op dat bedde, dats waer .
Haren vrient ende amijs,
Die scoene was ende faitijs,
En (de) wiste niet van deser dinc .
965 Jn die camere dat hi ginc,
946 . prijs = roem . - 948. onwaert = in verachting . 949 . siere ere gaert = zijn eer begeert . - 951 . comt mi
komt mij toe • soetecheit = troost . - 954 . bevaen = geprangd. - 958 . dwanc toe = drukte toe . - 960 . bleef
doot = stierf . - 964 . En(de) 1 . En : emendatie van Prof .
de Vooys .
(1) Sta hem ewelijc in staden = sta hem eeuwig bij . (2) is beuele v onsen here = ik zeg u vaarwel eig . ik draag
u en uw hell aan God op (gewone afscheidsformule in
de M . E.)
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Daer die dans was ende die feeste,
Maer en was hem niet dat meeste
Hem en behaghes twint niet,
Want hiere sijn lief niet en siet,
970 Dat hem wonderde sere .
Ten hertoghe seide hi : Here
Deeus, here, ende waer bi
Eest, dat v nichte niet hier en si,
Sine hevet hier niet ghewesen ? (1)
975 Die hertoghe sach al omme met desen
Toten ridder seide hi mettien
Gaet in ghene waerdedebbe sien,
Want icke[n] siere hier niet,
Ofte si daer mach wesen iet . 980 Te !hare liepi haestelike,
Ende helsesse vriendelike,
Ende custe [se] an haren mont
Die ende to meneger stont .
Cout vant hi den mont ende bleec,
985 Daer si haer seluen niet en gheleec
Hi sach wel, datse was doot .
Doen riep hi met rouwen groet
O vriendinne, then is minde sere,
Nv help[e] god, wel lieue here,
967 . dat meeste = het belangrijkste . - 972 . Deeus : uitroep.
- 978 . icken (hs . icker) siere = ik zie haar nlet. 982 . custe[sel : emendatie van Prof. de Vooys (vgl . 981
helsese) . - 985. Daer : hs . Dat . - 989. help[e], hs . helpt
emendatie van Prof . de Vooys.
(1)Sine heuet pier niet ghewesen ? = Is zij hier niet
geweest ?
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990 Si es doot : wat sal is an gaen ? Die maget die stont op saen,
Die daer siec lach, doen si hoorde
Ende verstont des ridders worde ;
Si seide : Here, het mach wel wesen,
995 Want men noit hoerde lesen
Van meerre(n) rouwen, dan si
Heeft ghe[s]maect, die vrouwe vri .
Om die doot heeft si ghebeden,
Sent si hier quam met droefheden,
1000 Om dies die hertoghinne seide
Van harer minnen die waerheide, (1)
Dat haer was herde leet ;
Want in die camere si haer verweet
Van een hondeken cleene .
1005 Jn desen rouwe, in desen weene
Heeft si gheweest een wile groet,
Ende bat dic om die doot ;
Mi dunct, si heeftse becort . Alse de ridder verstont die woort,
1010 Dat hi heeft doot die vrouwe hoghe (2)
Om dwoort, dat hi den hertoghe
Seide ende al liet verstaen,
990 . an gaen = beginnen . - 995 . lesen = vertellen .
997. ghe[s]maect = geleden, emendatie van Prof. de Vooys .
- 1000. om dies = om hetgeen . - 1008 . becort = ondergaan, eig . geproeft (vgl . vs. 900 (5) die bitter doot becoren) .
- 1011 . Om dwoort = Door de woorden .
(1) Van harer minnen die waerheide = Het geheim van
hare liefde. - ( 2) Dat hi heeft doot die vrouwe hoghe =
Dat hij de edele vrouw verloren heeft door den dood.
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1015

1020

1025

1030

Doen wert hi met rouwen bevaen,
Dat hi beefde met alien leden,
Ende viel in onverduldecheden,
Ende seide : Lacen, lieue amie,
Dat v mijn oghen saghen nie . (1)
Ghi waert scoene ende wel gheraect mede
V doghet ende v houeschede
Die es alte male nv leden
in we] grater jammerheden .
Jc ben verradere ende onghetrouwe,
Jc heb v doot, wel lieue vrouwe .
Het ware recht, dat ware ghekeert
Dese mort to mi weert, (2)
Die ghedaen heuet dit verraet,
Ende dese grote ouerdaet.
Ay mi, ghine mesdaet mi niet,
Al hebdire omme dit verdriet ;
Maer v trouwe es soe groet,
Dat ghi sijt van rouwen doot .
Nu eest recht, dat is wreke
Ouer mi seluen hasteleke,
Die dese verradenesse dede . --

1015 . onverduldecheden = wanhoop . 1016 . Lacen = helaas.
- 1019. doghet = gunst ; hoveschede = hoofschheid . 1020 . leden = overgegaan. 1021 . jammerheden = ellende . 1027 . ouerdaet = euveldaad . - 1031 . doot = gedood . 1033 . Ouer mi seluen = aan mijzelf.
(1) Dat v mijn oghen saghen nie = Oat u mijn oogen ooit
aanschouwden . - (2) dat ware ghekeert dese mort to ml
weert = dat deze vreeselijke dood mij ware to beurt
gevallen .
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1035 Ane ene want hi nam ter stede
Een scaerp sweert, dat daer hinc
Dat trac hi vte, ende ginc
Weder, daer die vrouwe lach,
Die hi droefelijc ane sach .
1040 Daer hi hare dus stunt bi,
Met weenenden oghen seide hi
Ay gheraecte vrouwe fijn,
Nv willic v goet rechter sijn (1)
Van miere grotere valscneden
1045 Ende dontrouwe, die is v dede . Tsweert nam hi indie hunt,
Dat hi haelde ane die want,
Ende staect hem int therte yore .
Dat het bander side quam dore,
1050 Ende viel neder op haere doot .
Dit sach die maghet, in anxte groot
Wert si ende sere vervaert,
Ende liep ten hertoghe waert,
Ende deedt hem alsoe verstaen,
1055 Alst in die camere was vergaen,
Ende hoe steerf die vrouwe fijn,
Om dat haer van den hondekijn
Verweet mijn [vrouwe], die hertoghinne
1035. want = muur . 1039 . droefelijc = Intreurig. 1040. stont bi = naast stond . - 1042 . gheraecte = schoongevormde. - 1048. yore = van voren . - 1049. bander
side = aan de andere zijde . - 1055 . vergaen o
gebeurd.
(1) v goet rechter sun = uw goed wreker zijn.
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Vore die andere, diere waren jnne . (1)
1060 Alst die hertoghe heuet verstaen,
Wert hi met rouwen sere bevaen,
Entie joncfrouwe(n) al temale,
Ende hi ginc vter sale .
Jn die waerderebbe es hi comen,
1065 Ende heeft die ghelieue vernomen
Doot ligghende alle beide .
En twint hi doe niet en seide,
Al[s] waest, dat hem sere deert .
Hi toech vten ridder tsweert
1070 Sere verbolghen ende ontdaen,
Ende es in die camere ghegaen,
Daer clans was ende feeste groet .
Tswert soe droech hi al bloet,
Ende es in die clans comen,
1075 Daer hi sijn wij,f heuet vernomen,
Ende sloech haer tswert op thoot bouen (2)
Dat haer die hersene clouen,
Ghelijc hi haer g-h.eloofde wale,
Doen hijt 'haer seide to male .
1080 Die vrouwe vie] neder doot .
Daer wert droefheit herde groot
Van hem alien to waren,
1063 . temale = ineens . 1065. vernomen = gezien . - 1067.
twint
tijdje . 1068. Al[s] waest : hs. Al waest . 1070. ontdaen = opgewonden . - 1077 . hersene : hs. hersone.
1078 . gheloofde = bedreigde . - 1079. to male = heelemaal.
- 1082 . to waren = waarlijk .
(1) diere waren jnne
die daar aanwezig waren . (2) op thoot bouen = boven op het hoofd .
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Die daer ter feesten comen waren .
Die hertoghe seide saen
1085 Vore hem alien, diet wouden verstaen,
Alle de sake van worde to worde, (1)
Daert menech mensche toe hoerde,
Diet alte rouwelijc claghen .
Als si die ghelieue sag'hen
1090 Alsoe beide ligghen doot,
Was daer rouwe herde groet ;
Dat hof sciet met rouwen daer .
Die hertoghe dede daer naer
Die like grauen sonder letten mee .
1095 Onder enen saerc leide hi die twee,
Die soe ghelieue waren .
Dandere leidi oppenbaren
Eerlijc teere antler stat .
Entie hertoghe om dat
1100 Hadde den rouwe soe groet,
Datse om sinen wille doot
Waren, heefti tcruce ontfaen, (2)
Ende voer ouer zee saen,
Daer hi to hant wert tempelier,
1105 Ende liet al sijn heerscap hier.
Daer leidde hi een heilich leuen,
zeer . - 1092 . sciet = ging uiteen. - 1094 .
1088. alte
grauen = begraven . - 1095 . saerc = grafsteen . - 1098.
Eerlic = met de haar toekomende eer ; teere antler scat =
op een andere plaats . 1104. to hant = weldra . - 1105 . heerscap = gevolg .
(1) van worde to worde = van naaldje tot draadje . (2) heeft tcruce ontfaen = is hij ter kruisvaert getogen.

89

Ende heuet dese werelt begheuen . (1)
Wie dat draghe (n) t der minnen doegen, (2)
Trecke dit exempel yore oghen, (3)
1110 Ende hele die minne alte male
Jeghen die liede, sae doedi wale,
Sonder jeg,h .en sine vriendinne.
Soe bliuet verholen sine minne,
Want der verraders es soe vele,
1115 Die gherne benemen der minnen spele .
Dies moetse god vermalendien
Ende algader hare paertien .
Segt alle Amen hets wel ghedaen . (4)
Dese rime, wet sonder waen,
1120 Was gheendt sonder saghe
in mey XXiiii . daghe,
Doen men screef ons heren jaer
.Mccc ., wet voer waer,

=

uitgezonderd
1110. hele = verberge. - 112 . Sonder
(tegenover) . - 1115 . benemen = verijdelen . - 1117 . paerfien = partijgangers, volgelingen. - 1120. sonder saghe =
zonder leugen, in waarheid .
(1) dese werelf begheuen = de wereldsche zaken vaarwel
gezegd . - (2) der minnen doegen = de smart der Minne .
- (3) Trecke yore oghen = spiegele zich . - (4) hefs wel
ghedaen = het is goed en wel geeindigd ( nl. het verhaal) .
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Ende xv . daer toe mede . (1)
1125 Nv sende ons god sinen vrede,
Des onne ons die hemelsche vader .
Amen segget alle gader .
Amen . .xic . xxvii . vs . (2)

1126 . onne = gunne .

(1) 24e° Mei 1315 . - (2) .xic.xxvii . vs . = 1127 verzen .
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