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Het zou ongetwijfeld overUodig zijn bier nogmaals to wijzen op den dienst,
dien Hoffmann von Fallersleben met zijne nieuwe uitgave van bet Antwerpsch
Liedeboek bewezen heeft aan ieder, die zich met de studio van bet Nederlanc{sche
volkslicd bezig houdt . 7.ecr terecht begreep die verdienstelijke geleerde, dat eene
dergelijke bron slechts nuttig kan wurden door algemeen toegankelijk to zijn . In
de boekerij to Wolfenbuttel was bet Uoeksken Uijna onbereikbaar ; de herdruk hracht
bet terug in bet land, waar bet to huffs Uehoorde en waar bet eon ttitgangspunt
kon en zou worden voor talrijke nasporingen .
Opmerkelijk is bet dat dezelfde onvermoeide navorscher eon geestelijk liedeboek
in handen heeft gehad, uit denzelfden tijd en in alle opzichten eon waarciig tegenhanger van bet Antwerpsche, en daaraan verder weinig of goon aanc!acht heeft
geschonken . Hij vond in de bibliotheek van den beer A . van der Willigen to
Ilaarlem eon bundel geestelijke liederen, getiteld
Een cieuoot en profite- lyck boecxken, inhoude i, de veel gheftelijcke
Liedekens en ~ Leyfenen/ dieme tot deter tyt toe ~ heeft connen gheuinde
in pronto ~ oft in ghefcrifte : wt diuerfche fee ~ den en plaetfen hi eon vergadert ~ en hi malcandere gheuoecht . Efi ~ elck liedeken heeft rneu bifondere ( toonf wife/ oft voysJ op note ~ gheftelt% ghelijc die Ta I, fel bier na
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volgen ~ breed wt wijft ~ ende ver- ~ claert
Ghepret in die triumphelike ~ coopftadt van Antwerpen/ op die ~ Lombaerden vefte/ tegen die i guide
hant ouer. By mi ~ 5ymon Cock . i Met . K . Priuilegie. I (i)
S39 .
Het eenige gebruik, dat hij van dezen bundel uiaakte, was dat hij er drie
liederen uit overschreef ten Uehoeve zijner Niederlkndische T7odkslieder (Home Belgicae Pans II.) en wel onze rummers XXI, XXXV en CLVII .
Dit sobere gebruik is zeker opmerkelijk, want dat Hoffmann von Fallersleben
niet uitsluitend in het wereldlijk lied belang stelde, Uewijst zijne verzameling
1lriederlandische Geistdiche Lieder des XV. Jahrhunderts (Horae Belgicae. Pars decima) .
Heeft hem de tijd ontbroken den bundel nauwkeurig door to zien? Hiervoor
pleit de omstandigheid, dat zijne keuze zeer zonderling was : de Brie overgenomen
rummers behooren toch volstrekt niet tot de Ueste gedichten van het boek . Of
is de verzameling later voor hem outoegankelijk geworden? Of heeft het hem
afgeschrikt dat er c 6 bladzijden aan het exemplaar ontbreken?
In elk geval heeft de weinige ophef, door hem van Het deuoot ende profitelyck
Boecxken gemaakt, er zeker toe bijgedragen, dat het vcrder onopgemerkt bleef,
totdat Prof. Acquoy Uij zijne nasporingen naar het Nederlandsche geestelijke lied
er inzage van wenschte to nemen . Het heeft toen nog heel wat navraag gekost
eer men tot de wetenschap kwam, dat Van der Willigen het nog Uij zijn lever
aan de stedelijke boekeiij to Haarlem had geschonken . Van deze vondst vernarn
men allereerst door G . Kalff's verhandeling : Het lied in de midtleleeuwen (Leiden
1884), terwijl later Prof . tlequoy in zijn opstel Het geestedjk lied in de Nederlanden voor de hervorming (flrchief voor Nederl. Kerkgeschiedenis, dl . II, all. r,
's Gravenhage i8SG) verscheidene liederen uit den bundel mededeelde .
Hierdoor op het zeldzame boekje opmerkzaam gemaakt, kon schrijver dews
niet aan de verzoeking weCrstaan er voor zijne verzameling liedeboeken een afschrift van to nemen . Bij het afschrijven evenwel rijpte welds de overtuiging,
dat een dergelijke bundel Ueter toegankelijk dient to zijn, en dat er voor gezorgd
moest worden, dat een of antler ongelukkig toeval het curiosum niet vnor altijd
kon doer verloren gaan . Zoo ontstond hei plan voor ecn herdruk, in wclk voornenien ik van bevoegde zijde ten zeerste werd aangemoedigd . De iG ontbrekende
bladzijden waren evenwel een hinderpaal, van daar ijverige nasporingen naar een
tweede, volledig exemplaar . Dat to vinden gelukte mij door de welwillende hulp
van den heer 1`h . j . L Arnold to Gent, die tot de ontciekking kwam, dat de
heer Alphonse Willems to Brussel in April 1377 op de verkooping der bibliotheek
van wijlen E . de Coussemaker een volledig exemplaar voor de som van frs . SSo.-
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machtig was geworden . Door do niet genoeg to roemen welwillendheid van den
gelukkigen eigenaar werd ik in staat gesteld het aan het Haarlemsche exemplaar
ontbrekende weder to geven .
Alvorens tot eene bespreking van den inhoud over to gaan, volge bier eene
Ueschrijving van bet boekje, waC bet uiterlijke aangaat .
Het Haarlemsche eaemplaar is hoog i04 mm . en lang I7I mm <, terwijl dat
van den beer Willems even hoog, loch slechts 163 mm . Lang is . Beide zijn in
een goeden staat .
De achterzijde van bet titelblad, waarvan een nauwkeurig fac-simile llierbij
is gevoegd, bevat twee approUatien, benevens de vermelding van plaats en jaartal der uitgave . Dan volgen 3 Uladzijden in twee kolommen met eene toespraak :

„Die aucteur van clefen hoed', tot alle kerflen menfchen ende goetivillige lefers", en
hierna : „Die Tafele van defen tegenlvoerdigen boecke" op z i bladzijden in Brie
kolommen . Tot zoover zijn de Uladzijden noch gepagineerd, noch van signaturen
voorzien . De verdere inhoud van bet boeksken is gefolieerd van I-C .xli ., loch
hierbij is in bet oog to houden, dat Fo . lxxxvij tweemaal voorkomt, en na Fo .
C .xix . nogmaals Fn . Gxij .-Gxix . volgen, terwijl Fo . C .xxxiiij-C .xxxis . zijn
overgeslagen, een en antler zonder aan den inhoud afUreuk to doen .
Het Uoekje is doorloopend met een duidelijke Gothische letter gedrukt, met
uitzondering der Latijnsche approbatien . Behalve op bet titelblad is roode drukinkt gebezigd op Fo . viij .° en Fo . xiij .° voor „Dit is dye wife", op Fo . C .aviij ." voor
bet opschrift : „Hier Ueghinnen die I,eyfenen enz ." en vender overal voor de lijnen
den notenbalken .
Bij dezen herdruk heU ik getracht bet oorsprunkelijke zoo nauwkeurig doenlijk weir to geveii . De afkortingen zijn uitgeschreven, loch aan spelling of
interpunctie heb ik de hand niet geslagen . 1-Jet is uiterst geniakkelijk eene eerste
schrede op dit gliUberige pad to doen, • loch weldra weet men niet meer waar op
tc houden . Hoffmann von FallersleUen heeft in zijne bundels Nederlandsche
wereldlijke en geestelijke volksliederen eene zekere ecnheid in de spelling gebracht
en eerie vrij nauwkeurige interpunctie ingevoegd . II: durf hem op lien weg niet
volgen, want weet niet uit to waken wat juister is : Wife of Wijfe ; Iezus, Ihefiis
of Iefits ; is of ick, si of sy enz . enz . En zulke verschillende schrijfwijzen komen
niet alleen in bet zeli'de gedicht, maar in den zelfden regcl voor . l3ovendien
geloof ik dat deze afwijkingen in spelling sows voor taalgeleerden eerie vingerwijzing kunnen bevatten voor nasporingen naar plaats en tijdperk van ontstaan. De interpunctie is zo6 gebrekkig, dat bier aan Been verbeteren to denken

is . 1'e vergeefs vraagt men zich af, of het mogelijk kan zijn, dat de schrijvers
hierbij volgens een of antler beginsel to work gingen . Van daar dat ik, voor
zoover mij Uewust, ook in dit opzicht niets gewijzigd heU .
Indachtig aan JakoU Grimm's woorden : „wat heUUen wij er aan de slordigheid en onwetenheid van een schrijver of zetter uit, vroegere tijcien to bewaren?"
heb ik mij echter veroorloofd eenige drukfeilen to verbeteren : deze zijn op blz .
300 nauwkeurig aangegeven .
Voorts duidde ik in de Woordenlijst (blz . 302) eenige vernioedelijke drukfouten aan .
Velen ben ik wellicht in mijne zuivering niet ver genoeg gegaan, en ik wil
gaarne bekennen,-fiat het sours moeite gekost heeft klaarblijkelijke fouten to laten
staan, zooals : Ulz . 54, r. G v . o . waar „ontfermen" staat in plaats van „erUarmen",
blz, z i S , r . I I v . n. „verftaen" voor „wecierttaen", of geUrekkige regels zooals
b . v . Nr. XC V I G . 8 . onaangeroerd to laten. Daarentegen was ik bij het indeelen in strophen (in bet oorspronkelijkc zijn deze niet genummerd) genoodzaakt,
mij niet to houden aan de onregelmatigheden, die hierbij voorkwamen . Bij Nr.
CI,XXXIX by . warm eerst S- en later 4regelige coupletten . . Dit weir to geven
achtte ik overUodig .
De melodieen zijn in fac-simile (op 41s der ware grootte) bijgevoegd, daar
er geene typen meer voorhauden zijn, our alle Uizonderheden van het oorspronkelijke weir to geven, en eene diplomatisch-nauwkeurige vertolking in nieuwerwetsch notenschrift m. i . onmogelijk is. Doch hierop kom ik later terug .
De bladzijden van den herdruk houden geed gelijken tred met die van het
boekje . Vandaar dat thans bovenaan de folio's en de signaturen, waar die het
eerst voorkomen, staaii aangegeven . De plaatsen, waar de Uladzijden afbreken,
zijn door het teeken ~~ aangegeven.
De inhoudsopgave van het boekje is 'zeer slordig bewerkt ; verscheidene gedichten komen er niet in voor en bovendien zijn er verschillende Ueginregels onjuist aangehaald . Ook maakt de rangschikkiug naar melodieen het geUruik geheel
onmogelijk . Van daar heb ik twee registers Uijgevoegd, waarin de beginregels
der gedichten en die der voorgeschreven of aangehaalde nielodieen alphabetisch zijn gerangschikt,~net verwijzing naar de Uladzijden, waarop zij in dozen herdruk voorkomen .
Voorts voegde ik bij : eene lijst van in otibruik geraakte woorden en
eenige aanteekeningen Uij de gedichten en wijzen . In hoofdzaak hob ik er
mij toe bepaald, aan to geven, waar ik dezelfde gedichten en wijzen elders aantrof. De daartoe gebezigde bronnen zijn vooraf nauwkeurig aangegeven .
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Ik weet zeer goed, dat die opsomming van andere lezingen geen aanspraak op eenige volledigheid kan waken ., loch geloofde, zoolang ons nog een algemeen
register, zooals de heer Th . J . I . Arnold bewerkt, ontbreekt, er geen onnut werk
merle to verrichten .
Van Ueschouwingen omtrent het karakter en de eigenaardigheden der verschillendc wijzen heb ik mij mueten onthouden uit vrees voor al to groote uitbreiding van deze uitgave .

I.

DE TEKS TEN .

Wat den lezer bij het doorbladeren van bet Dev. ende Prof. Boecxken allereerst
opvalt is het groote aantal (259) en de groote verscheidenheid ten opzichte van
het onderwerp tier gedichten . De titel Ueloofde trouwens reeds veel, en in het
voorUericht verhaalt ons de uitgever, hoe hij „met grote neersticheyt' heeft doen
zoeken bij geestelijke e~ wereldlijke personen, in kloosters, steden en landen naar
„alle" gecstelijke liederen en leysenen „die men tot dcicr tijt toe heeft coimen
gheuinden, en ooc doen dichten ." Wij hebben dus eene verzameling voor ons
van oude en tuenmalig nicuwe gedichten . Dat cr vele nude Uij zijn, Uewijsi
oils niet allcen hun voorkouien in vroegerc bundels of handschriften, maar ook
de vcrminkte staat, waarin vele liederen voorkomcn . Men zie by . hoe bij de
Nrs . CCXXI en CCXYIII of XLVII en CXLVIII geheele brokstukken van liedercn in andere nummers zijn opgenomen, of Nr . CCXXXV, waar eene vergelijking
dcr twee eerste strophen dadclijk aan het licht Urengt, dat hier Gene grove verminkiilg moet heUben plaats gehad . Ook zijn de verschillen tusschen de lezingen
van somuiige gedichten uit omen Uundel en die van andere liedeboeken z6o ingrijpend, dat er zonder twijfel gcruime tijd moest zijn verloopen eer eenzelfde
lied in zulke afwijkende gedaanten kon voorkomen .
Even duidelijk bewijzen verscheidene licderen, zoowel door hun taal als
vorm, dat zij van jongen datum waren . Velen zijn to oiiUeduidend of to ge-

XII

kunsteld en geknutseld om lang in den smack van het yolk to blijven, dat in fit
opzicht gewoonlijk een zeer juist gevoel had .
1)e bundel is zoo rijk, dat hij werkelijk onmisbaar is bij de studie van het
geestelijk volkslied onzer voorouders, zoowel omdat hij meet dan andere liedeUoeken Uevat, als omdat hij oudere en rijkere Uronnen heeft gehad dan b . v . „Dit
is een fuuerlijc boecxken" ( r 508), „Het Hofken ller geeftelijcker Liedekens"
( 1 .577), „T-1et Prieel der Uheeftelicker melodiie" (1609) enz . en bovenal door de
melodieen, waarop ik later terugkom . Hoe het komt dat het boekje zoo zeldzaam is geworden is niet duidelijk . Van het Antwerpsch liedeboek is het verklaarbaar door de groote opruiming order dergelijke bundels gehouden, ten gevolgen van de scherpe wettelijke voorschriften der geestelijkheid . Dat bet Deuoot
ende Prof. Boecxken op den index zou geplaatst zijn geworden heb ik niet kunnen
ontdekken .
In elk geval was het in 1G2o reeds zeer zeldzaam . ')
Welke de Uronnen van den nitgever water zijn niet nader aangeduid en
evenmin keimen wij de namen van den verzanielaar of de dichters, en de bironderheden, die laatstgenoemden van zich zelf in hunne gedichten mededeelen, zijn
zeer schraal . Dat de dichteres van N° . XCIX7,uster Bertke is geweest, kunnen
wij alleen weten door vergelijking met hater Uundel van i5i8 , 2 ) waarin eene
zeer stork afwijkende lering van hetzelfde gedicht voorkomt, en alwaar zij zich
riot zooals Uij ors „eon ioncfrou wten fticht" noemt . Op eene dergelijke wijze
schrijven wij N° . IL aan Brooder Dirk van Munster, N° . V en L aan 'Johannes
13rugman, N° . CLXV fan Geertruida van Oosten toe . Opmerkelijk is hot dat aan
hot einde van den bundel eenige leysenen voorkomen, waarin de dichters zich
1

Het was ten minste onbekend aan T/ieodotus die

to vet eefs naar bundels stichteli'ke lie-

deren zoekende, in de voorrede van ,,H et ParadYs der gheeftelYcke en kerckelYcke lof fangen "
zeer ontsticht was over de ,,kunffighe Rede-riJ'ckers ende Poeten oft Verffen-dichters die door
,,hunne sPiegelen der mirror , ende dietgheliJ'cke bordeel-boecken , foo met naeckte figuren als met
„uYt- ghekiPto woorden het ampt van den tenteerder, den geeft des onfuyuerheYis, fo leuendigh
»bedienen , dat fY de menfchen bier door, als door der sYrenen san b h, van haer verflant t'eenemael

,,berooven, J'a als door den beker van Circe in Verckens fo veranderen , dat fY al haer leuen langh
in den ftinckenden P oel der onto ~ynigheYt haer vventelen , ende als Peerden ende MuY1-efels fonder
,,verftandt den loft des vleefchs na-J'agen : oock fo onbefchaemt haer kriJ'ten ende J'ancken door de

,,onkuYfche dichten ende liedekens later hooter , geliJ'ck een deel blakende honden om eon ritfige
,,reeve looPende ."

2
Een boecxken gemaket van fuller Bertken die lviJ' iaren besloten heeft ghefeten tot Utrecht
1518
in dye buerkercke . Leiden, Jan Seversen, .
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noemen, als : CCXLVI-CCXLIX, CCLI--CCLII en CCI 1V-CCLIX, en dat
joist deze gedichten tot de onUelangrijkste der verzameling moeten gerangschikt
worden . Afgaande op deze proeven van hun dichtkunst zal wel niemand er zich
over verwonderen de namen nooit elders to hebben aangetroffen .
Bij middeleeuwsche dichters was het gebruikelijk zich zelf in de laatste strophe
veelal in herinnering to Urengen, hetzij met een verzoek aan den lezer om herdenking in het gelled, of met een klacht over eigen zonden . 7,0o iets komt in
onzen bundel herhaaldelijk voor . Afgezien van de r2 bovengenoenide leysenen
vinden wij dergelijke coupletten in de Nrs . XXXII, XLV, XLVIII, XI.IX, L,
LII, LVII, LXVI, LXX, LXXIII, LXXXIV, XCII, XCIX, CIII, CXI, CXXIII,
CXXXII, CXXXVII, CXXXVIII, CXLIV, CXLVIII, CLXX, CLXXl, CGXXV,
CLXXVI, CXCIV, CXCV en CCXIV. Op twaalf plaatsen zien wij dat het
dichteressen waren, twee daarvan omschrijven zich nog nader als to zijn in een
„conuente ." Overigens noemen de dichters zich slechts „coot van minnen", „gequelt
van binnen", „bedruct van finnen", ,,in die cap gheraect", „fondich wijf ", „arme
deerne cranck", ,,in duechden manck", enz . Als gegevens voor tijds- en plaatsUepaling vinden wij slechts in CXCIV „machelen die ftede" en in CCXLVII
„Kaerle onfe Keyfer" genoemd .

Het is niet geinakkelijk een kort overzicht to geven varn den inhoud van
onzen bundel, daar het hiertoe noodzakelijke groepeeren naar gelang van bet onderwerp niet goed mogelijk is . De daartoe gebezigde stelsels zijn steeds gebleken
onvoldoende to zijn, hetzij men met Hoffmami von Fallersleben') vier, met Moll
een antler viertal 2), Bohme 3 ) acht of Jonckhloet 4 ) Brie hoofdsoorten aanneenit .
Steeds blijft er een aantal gedichten over, die onder een rubriek „allerlei" gebracht
moeten worden, zooals b . v . onlangs }3aumker deed in zijne uitgave van een
\i\'eensch handschrift . ~) Wil men zich spoedig overtuigeu van de moeielijkheid
dezer klassificatie, dan behoeft men slechts een twintigtal gedichten nit omen
•
•
•
•
•

Niederl . geiifl. Lieder des XV. ahrh . Horse Belgicae X . Hannover, I854~ blz . 3 .
J ohannes Brugman . Amsterdam 1854, II, blz . I47 .
Altdeutfches Liederbuch . Leipzig , i 877 , blz. XLVI .
Geschiedenis der Nederl . Letterkunde . 3e uitg . II, blz . 310 .
ViertelJ'ahrschrift fir Musikwissenschaft . Leipzig, i888, blz . 159 .
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bundel to nemen en to trachten er geschikte titels voor to vinden . De onderwerpen zijn \raak zoo onduidelijk en verward dat eene keuze Uijkans onmogelijk
wordt .
De verzamelaar van onzen bundcl hceft zich ook met zulke groepeeringen
niet beziggehouden en de gedichten alleen gerangschikt naar de melodieen, waarop
zij moesten worden gezongen . De liederen met &Cne zelfdc wijze staan dus bijeen, terwijl achteraan eenige leisen en liedekens zijn geplaatst „daer men die noten
niet of en heeft connen gheuinden ."
W ie den bundel ter hand neemt, moet zich vooraf wel Uewust zijn van hetgeen hem voor oog~en zal komen . Hij verwachte geene grootsche, stoute cienkUeelden, geene hoog dichterlijke vergelijkingen, geene van geest of vernuft tintelende liederen . Hij bereide zich voor op kinderlijke uitingen van een geloovig
gemoed, ernstige, dikwerf eenzijdige raadgevingen van streng geloovigen .
Wie de flora .der Alpenweiden ten voile wil gaan genieten, moet vooruit
weten, dat hij geenen tropischen plantengroei zal aantrefPen ; wie de poezie wil leeren
kennen van kinderspelen en kindergesprek, moet tot hen kunnen afdalen en zich
voorbereiden op veel, dat tegen het bezadigde, gezonde verstand indruischt .
In het Dev . ende Prof. Boexcken hebben wij met voortbrengselen van een
tijdvak to doen, waarin bet yolk nog geheel op den bodem van het Katholieken
kerkgeloof stond.
Er heerscht een onwankelbaar vertrouwen in en de diepste eerbied voor de
godsdienstige en kerkelijke mysterieen, die geheel onbegrepen en onaangeroerd
blijven . Geen streven om die to doorgronden kamt aan den dag . Slechts bewonderd, verheerlijkt mochten zij worden. Het nuchtere verstand met het hoe en
waarom Ulijft op den achtergrond en zelfs die kerkelijke mysterieen waren het yolk niet
voldoende . Met gretigheid werden ook verhalen en legenden aangehoord nit de zoogenaamde apokriefe evangelien, boeken, die, hoewel door, vele kerkvaders afgekeurd,
in de middeleeuwen in hoog aanzien stonden en b . v . in den I,ekenspfeghel van
Jan Boendale met de kanoniel e Uoeken geheel ineengeweven werden . Zoo word
in onzen Uundel o . a . de vlucht van Maria en het kind Jezus naar Egypte geheel
volgens het Pseudo-Mattheus- en het Kindsheid-Evangelie verhaald . De dadelboom
laat zijne takken zinken om de reizigers to verkwikken, de wilde beesten deinzen
af, de afgodsbeelden smrten van hunne voetstukken neder, enz . Zelfs worden er
sporen aangetroffen van legeiiden uit onbekende bronnen, h . v . in N° . CCXXXVI,
waarin de vluchtenden aan Herodes ontkomen, door bet koren van een landman,
lien zij voorbijgaan, to zegencn en onmiddelijk tot rijpheid to laten komen . De
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vervolger vraagt een oogenblik later aan den landman om inlichtingen en krijgt
ten antwoord :

flu

Doers is bier fayde dat is nu ma5le
Doe fach is bier eeri fchoon vrouwe varen

hetgeen natuurlijk voldoende is om van het doellooze van verdere nasporingen
to overtuigen .
Zonderlinger is de legende tier H . Barbara, die van haar vader een kasteel met
twee vensters ten geschenke ontving. Ter eere van de Drievuldigheid liet zij echter
een derde main waken, hetgeen harcn vader zoozeer in woede bracht, dat hij haar
na ettelijke martelingen laat ter flood brengen . Tot straf liet zij de schapen van
den herder, die haar op hare vlucht verried, veranderen in sprinkhanen!
Zulke wonderlijke nitingen van geloovigheid moet men natuurlijk mode in
koop nemen, evenals tal van uitdrukkingen, die meer op omen lachhist flan op
ooze stichting werken .
Tegen cent ziel, die onwillig is het kruis tc dragen, zegt Jews (C :XLIX . S . 3) :
Ick wil ca{Iien diJ'n ionghe liJ'f
Ghi wort mi antlers veel to Ili'f.
J

Een geloovige ziel vraagt (CXVIII . 5 . 7) .
G alder foetae minnaer trect
Die fiele wt miner line .

terwijl Jezus op een voarspraak van Maria voor eev bedroefd gcmoed antwoordt
(CLXVI. 2G . 2) :
Haer tranen fi'nJn mines wiJ'n
Haer fnchten doet mi lachen
Ick wil wat vroliJ'ck fJ'n .

Bij zulke plaatsen moet men onwillekeurig aan SOlllrillge grillige ll11ddeleellWsche schilderijen denken, waar eene even wonderlijke vermenging van mystiek,
kinderlijkheid en geloof to aanschouwen is .
lle wereldbeschouwing, die in de meeste gedichten van omen bundel voorkomt, doet levendig aan die der „deuoten" denken, evenals reeds tal van uitdrukkingen aan hen herinneren . \Vij lezen van het „f'eruen der finnen", „de onge-

ftoruenheyt", „de natuere to freruen", „fich feluen wte gaen", „fteruen der finnen," „het dare weten" eiiz., alle termen , die by . bij 13rugman en zijne tijdgenooten algemeen in gebruik warm . En de zucht tot het „afkeeren van tijdelijke dingen" staat overal op den voorgrond . B . v . :
N°. II . 4 8 .
N° . i.XXVIII .

s.

I.

N° . LXXIX . i . 1 .
N° . XC . 4 3 .
N° . CXXXI . 5 .
N ° . CLII . 4 3 .

Der menfchen trou is cleene
hit laetile niet dan pun
J .
Der werelt vruechde en is net
y dan wins
Wie haer be heert die maect fi bunt
Dat foete doer fi verfueren
Vanden man maect fi een kint
SY loons met eewich trueren .
Die menfch is feer dom hefint
Die eenich dine ter werelt mint .
Men vindt in niemant trouwe
In bgheenen menfche die leeft .
Och werlt
Ghi en cons niet dan fchoon lie gen .
Want miJ'n leuen is anders niet
Dan druck liden ende verdriet .

Deze voorUeelden zijn gemakkelijk met het tienvoudige to vermeerderen, hetgeen voorzeker voor een groot deel moet worden toegeschreven aan het feit, dat
zoo vele liederen uit de pen van geestelijken, monniken en nonnen waren gevloeid . loch tegenover die tallooze sombere beschouwingen, staan vele krachtige
opwekkingen in den levensstrijd, vole troostrijke vermaningen en opbeuringen in
bet aardsche lijden, vele verstandige raadgevingen en voorschriften .
Toch ligt niet hierin de kracht van den bundel . De eigenlijke Uloeitijd van
„vermaanliederen" is veeleer de t7e en i8e eeuw geweest, waarin deze richting ten
slotte opging in het voortbrengen van ongenietbare zalvende, opgesmukte, duffe
rijmsels, die slechts waarde hebben als staaltjes van een tijdperk van verval . Hoe
vele aanmerkingen wij ook op de oude geestelijke liecieren kunnen maken, geUrek
aan vorm, logischen gedachtengang, duisterheid van uitdrukking, er ligt in bet
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mcemndeel een karaktertrek, die hun blijvendc waarde verzekert . En die karaktertrek is in hoofdzaak het eenvoudige, innige, lcindcrlijke geloof, dat er zich in
openUaart, dat zich zeer zelcer laat verlciden tot allcrlei grillige uitspattingen,
maar dat niet gestoord wordt, door een zucht tot onderzocken, tot koude Uespiegelingen, in een woord tot cenzijdige werlzingen van bet verstand. Flier waar
het geldt gedichten to beoordeelen, geloof ik, dat het zelfs van ons hedendaagsch
standpunt niet moeielijk is nit to waken . of do i7e en iSc ecuw vcrUetering of
achteruitgang heUUen geUracllt . Het yolk heeft hieromtrent ook een zeer opmerkelijk vonnis geveld . Waar zijn de geestclijke gedichten nit lateren tijd die zich
staande heUUen gehouden? Afgezien van de Stichtelijke Rijrnen van Kamphuysen,
Lodensteyn en enkele anderen, heeft zecr wcinig een noemenswaardigen tijd lang
in den mond des yolks voortgeleefd . Bijna alles is spocdig voor goed verdwenen .
Laat ons thans eenige oogenblikken stilstaan bij de lioofdsoorten der verschillende liederen van het Dev . erTde Prof. Boecxkera .
Een voorname, zoo niet de voornaamstc plaats wordt ingenomen door de
Kerstlierleren . De geboorte van het Christuskind volgcns de bijbelsche verhalen
is steeds een hoogst aantrekkelijk ondcrwcrp gewcest, zoowel voor dichters als
voor schilders en beelcihouwers. Het onschuldige kind, ter wereld gekomen om
zulk eene grootsche roeping to vervullen, het kind van God, dat reeds bijrijne
geboorte volop de aardsche cllende en ontberingen moest doorleven, de krasse
tegenstelling van zijn verheven afkomst met zijne ccrste omgeving, de lieftallige,
refine moeder-maagd, de geloovige herders, dat allcs leverde volop stof voor de
verbeeldiugskracht van het middeleeuwsche kinderlijl:e geiuoed . Alle bizonderheden der heugelijke gebeurtenis werden opgesomd en uitgewerkt, als had zij bier
in onze streken plaats gehad
N° . CCXXVII . 4 .

Daer wareu menich winden hoot
Rijm, bagel, driffneeu groot
Dat kindeken lach daer al bloot
Sun ledekens waren root
PeyR host der rooeder verdroot
Dat fi hem niet en mocht wiuden
In veyskens wollen oft linden .

Men zie de beschrijving van den stal :
N°. CCXXIII .

1 .

In een buys, daer en wooude niemant in
Maer vogelkens vlogen daer wt ende in .
11
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N . CCXXVIJ

Daer en was turf noch bout .

Wie wordt niet getroffen door de aandoenlijkc Ueschrijving van Joseph's bezorgdheid voor het kind, en die een „papken foet" willende koken, uielk noch

brood vindt :

V° . LII, 6 . 5 .

Doen verfericte die mahhet al fo fchiere
Vol tranen qnam haer vriendeliJ'c aenfehiJ'n .

Dat is poezie, die steeds bare aantrekkingskracht zal bchoiiden, hoe zeer de
sulaak ook door voorUijgaande klassieke, romantieke of naturalistische stroomingen
mag vervormd of Uedorven worden .
Even aantrekkelijk zijn vclc der Maria-liederen , al mogen zij door hun meer
Katholiek karakter Uij antlers-gezindcn minder ingang vinden . Doch hoe men over
den Maria-cultus moge denken, men lean niet ongevoelig blijven voor de verheerlijking van het rcine, het echt-vrouwelijke der Maria-figuur . Die moeder eerst,
ondanks alle bare zorgen , innig gelukkig met haar kind
LII . 3 .

Maria nam in corter flout
Haer lief kint o harm fchoot
Si leYde hem aen haer borflkens rout
Die fi hem minneliJ'c boot
Si cul
ie hem aen fi'nJ'n mondeken root
Ende feYde, willecoem fore miJ'n

later vcroordeeld harm noon den kruisdood to zien sterven .
En Maria als voorspraak bij harm noon voor zondige stervelingen, men mad
het als dogma verwerpen, is er niet een echt natuurlijke, een echt menschelijke
trek in? Welk kind riep zijne moeder niet to hulp tegen een toornigen vader,
welk kind zocht niet allereerst bij haar troost in droeve oogenblikken?
De liefelijkste namen worden dan ook
XVII, XXII, LXYX, LXXXN, LXXX[X,
inne, morghenflerre, fpieghel fonder fmet,
lieffle lief, en tallooze bloemennamen ; het

voor haar uitgedacht . Zic b. v . N° .
XCIII, enz . : Coninghinne, Keylerfchoon oogop(lagh, lelie reyne, alder
denkbaar reinste en eerhevenste 4vordt

bijeengeUracht . Natuurlijk worden ook overdrijvingen aangetroffen, zooals in N° .
CLXXXIII waar „die nagelkens, die Maria corte van harm voet" in goudsbloemen veranderen, of in N°. XXI1, <, g, waar zelfs beweerd worth „alle goet coemt
ons van haer", en op verscheidene plaatsen waar de eene of andere dichter zijn
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vergelijkingen te veel samenwccft met bijbclsche gcleerdheid (N°. 11XXI\T) of met
gewrongen mystiekc beclden, Daar vloeit nict mccr de dichterlijke ader., daar
knutselt de geleerde schrijvcr of monnik l
Deze schaduwzijdc is aanmerkelijk grooter bij ecnc andere groep., de z. g.
liederen der minnende ziel. flier staan wij voor ccne soort poezic, die ons tegenwoordig geheel vreemd is. J czus wordt als de bruidegom voorgesteld , waarop
de menschelijke ziel verliefd is., en dcze verhouding wordt vaak op de mcest
realistische wij ze uitgewerkt,
Kan men bij de aanbidding en verheerlijking der Mocder Gods., de uitvcrkorene., reine maagd lichteIijk eenigc overdrijving door de vingers zien , het onnatuurlijke van eene zinlijke verhouding tot jezus kan op ons gevoel niet dan
stuitend wcrken.
N", I.

+,

7.

Als bonen honichraten
foeter Ihefus naem.

I~

N°. III.

N°. CLXV.

2.

5.

Dat honich fijnder minncn
Dat melk fijnder focticheyt,

2 I.

3.

Na hem Ilaet mijn verlangen
Na finen rooden 111011t.

Dit zijn uitdrukkingen., die men in grooten getale aantreft., doch waaraan men
zich ten slotte gewent. Erger zijn evenwel de pogingen om ecn samenzijn met
jezus tot een waar liefdetooneel uit tc werken , zooals b. v. in N°. XXXIX, waar
zelfs het beddeken., de vurige kusscn en omarmingcn niet ontbreken. Dat zijn
uitingen van ccn of ander hysterisch gemocd , die allc verhcffcnde of troostrijkc
uitwerking op den lezer of zanger moeten missen. Dat echter 'in deze richting
door tocnmalige dichters met goed gevolg heel wat gcwaagd kon worden leert 011S
daarentegen N°. CXCVIII, waar het onderwcrp zeer realistisch wordt opgezet
(Jezus., die als minnaar aan de deur zijner beminde klopt) zonder evenwcl eenigen
aanstoot te geven.
Voor een groot dee} 1110gen deze vreemdsoortige dichterlijke voortbrengselcn
cene uiting zijn van de in de middclceuwcn hcerschendc begrippen omtrcnt rcalisme
en idcalisme, Dit opcnbaart zich even goed in schilder- en bceldhouwkunst. Door
de minder algcmcene ontwikkeling was hct individueele gezichtsveld zoo veel
klciner , en stelde het verstand zoo vccl mindere eischen, Hoe grootcr de verstandelijke ontwikkclmg, zooveel te engel" zal het veld del" poetische fantasie
11*
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worden omgrensd, zoovccl to minder zal het individu in droombeelden behagen
scheppen.
Molten echter ooze httidige begrippen, omtrent hctgeen het Christu,.sUeelel
toekomt en past, Border en kouder zijn, zij zijn meer gelouterd, meer ver6jnd .
Het hindert ons wannecr wij beelclen zien gebruiken als in N° . XXX.I waar
Maria de waardin of de sleutel is van den wijnkelder, waarin men zich dronken
wil gaan drinken, terwijl het gelag betaald wordt door
die coninck die Gent crate hint .
Evenmin kunnen wij gedoogen Bat wij zoo vaak van „dronckcn" zielen lezen .
Aan krasse uitdrukkingen als b . v . in N° . XCIV
Ic flincke doer miJ'n fondich Tweet
of N °. CXII . 4 3 .

Tvleefch moet rotten order tfli'ck1'ck

behoeven wij ons niet to storen, want daartegenover staat ook menige aardige
toepassing van het realisme, b. v . waar in N° . CXII de dichter over de vergankelijkheid van den ulensch peinzende, zich voorstelt hoe spoedig hij na zijn dood
hier Uenecien zal vergeten zijn :
Ic worde to grace
met fanghe hheleYt
~
I)ie ~rrauers flaen daer al bereYt
Niet meer en worde ick nae befcreYt
Om t bgoet foe aet men kiuen .
vok aan den vorm van vele dezer gedichten moet de lezer zich eerst gewennen . Vooral op den vaak voorkumenden dialoogvorm wensch ik hier to wijzen .

Waar een gedicht op het eerste gezicht onduidelijk is doet men het best zich of
to vragen of hier geen samenspraak Uedoeld is, want gemeenlijk worth Bit niet
aangegeven . Een geliefkoosd geUruik was het eerst een snort inleiding to gebruiken om to zeggen waar bet gesprek plaats had . B. v. in N° . X1X waar het
tooneel verplaatst words :
Tufhcen two hoge bergeli
In eenen groenen gaert .
of in N°. CXV .

Ick bids mi aen defe aen defe wilde zee .
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Het doet denken aan sommige middeleeuwsche en latere schilders, die er
Uehoefte aan gevoelden de eenvoudigste geschiedkundige of bijbelsche voorvallen
of to malen op allerlei phanCastische achtergronden .
I3ij vele gedichten is ook de samenspraak geheel onvoorbereid ingelascht of
springt men plotseling van het eene onderwerp op het andere over . HierUij is
evenwel niet zelden aan een samensmelten van verschillende liederen to denken .
Dat dit zeer gemakkelijk kon gescnieden is licht begrijpelijk, t° door het voortleven der gedichten door mondelinge overlevering, ~° door het gebrek aan afronding dat velen kenschetst, en 3° door de overeenkomst in maat en refrein . Men
vergelijke b . v . de Nrs. CCXXII en CCXXIII en zal aanstonds zien hoe gemakkelijk zulke gedichten met elkander to verwarren zijn . Vaak weet men niet of
men inderdaad twee verschillende liederen of wcl twee Urokstukken van thenzelfde
lied voor zich heeft .
Mij rest nog even stil to staan Uij de zoogenaamde veYgeestelijkingen, die in
omen Uundel in zeer grooten getale voorkomen . Hij, die het register der beginregels doorloopt, zelfs al is hij weinig Uekend met de toemmalige wereldlijke
volksliederen, zal Uemerken hoe vele onzer gedichten liiet kleine tivijzigingen aanvangen op eene wijze , die veel meer aan een wereldlijk, dan aan een geestelijk
onderwerp doen denken . Men zie by . YXII, LXXXII, XCII, XXIV, L1V .
Wij hebUen daar to doen met een overoud gebruik, dat zich eeuwen lang heeft
staande gehouden, namelijk het veranderen van cen wereldlijk lied in een geestelijk, met behoud van de Ueginregels, waarin natuurlijk sours reeds wijzigingen
noodzakelijk waxen .
Het Joel lag voor ale hand . Voor de wereldlijke, vaak onstichtelijke liederen
wilde men geestelijke in omloop brengen, en oiv dit to vergemakkelijken liet men
het begin onveranderd . Deze pogingen tot insmolzkelen van Ueter geestelijk voedsel gingen hand in hand met het herhaald verbod aan geestelijken en monniken our
spot- en minneliederen to zingen, of to schrijven of to verspreiden . ') Men denke
echter niet dat er slaafsche navolging plaats had . De liederen, waarin het oorspronkelijke geheel gevolgd werd, zijn vrij zeldzaam, gewoonlijk gaan zij al heel
spoedig hun eigen weg .
Aangezien evenwel bij die vergeestelijkingen de melodic een veel grooter rol
vervuld heeft, dan de tekst, wensch ik hierop later Uij de Uespreking van den
muzikalen inhoud van het Dev . ende Prof. Boecxken terug to komen.
1

Lulk een verbod dagteekent reeds uit de Be eeuw .
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Evenals in talrijke andere bundels geestelijke liederen Uevinden zich in den
omen eenige oude Latijnsche lcerkhynmcn, vijf voor het kerstfeest, en een op
den H . Nicolaas, Uenevens de lofzang van Simeon, volgens de Vulgata . Liederen met gemengden Nederlandschen en l atijnschen tekst behooren gelukkig tot de
uitzonderingen in ons boeksken (Nr . XCV , CCXXIi, CCXXIII, CCXXVIII,
CCXXXVII en CCLIX,)
Over het geUrek aan dergelijke wanstaltigheden zal niemand zich beklagen,
evenmin over de schaarschheid van gedichten volgepropt met Uastaardwoorden
(Nr . LXX, LXXXI, LXXXIV, CCLVI) of met Uijbelsche geleerdheid (Nr .
LXXIV) . Rijk daarentegen is de bundel aan liederen met vloeiende dichtmaat,
met ongekunstelde fijne Ueelden (by . waar Jews met een nachtegaal, een vink
of pellikaan wordt vergeleken), vol liefclijkheid en innigheid . Zelfs in den verhaaltrant ligt veelal eene eigenaardige bekoorlijkheid . Men zie by . Nr . CXL, het
verhaal van den verdorden vijgeUoom, hoe sober men to werk ging .

2.

DE MELODIEFIVT .

lIet Dev . ende Prof. Boecxkeia is wegens de melodieen zeker niet minder helangrijk, dan wegens de teksten . tiVetende welk een voornairoe rol de 1Vederlanden
in de muziekgeschiedenis hebben vervuld en ziende op de tallooze liedeboeken, die
er verschenen zijn, bijna alien duidelijke sporen dragende van inderdaad voor den
zang to zijn bestemd, kunnen wij niet genoeg betreuren zoo weinig bronnen van
v6or iGoe to bezitten, vooral omdat dit het tijdstip is, waarop ingrijpende wijzigingen in het wezen der muziek waren begonnen . lle meeste overblijfselen van
het middeleeuwsche volks-muziekleven zijn Uewaard gebleven in een vorm, die de
duidelijkste sporen draagt van eene geduchte verjongingskiuir, zoowel wat den acrd
der melodieen als het wezen van het muziekstelsel aangaat . Vandaar het streven
"naar oudere bronnen om to zien wellze wijzigingen de tijd heeft aangeUracht . loch
het gaat den navorscher als ieiuand, die zijn eigen schaduw naloopt . Hoe ver .ier
hij gaat, hoe verder zich de schaduw terugtrekt . Hoe oud ook de bronnen zijn,
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waarin tivij de melodieen vinden, altijd blijven sporen van vervorming en overgang
zichtbaar . En trouwens niets is natuurlijker dan dat. Onze geheele kuuistgeschicdenis is eon onafgebroken keten, waarin de verschillende tijdperken en meesters
grootere of kleinere schakels vormen . Schakels blijven zij steeds . ')
Wat de sporen van verUastering aangaat : daarmede nerve men zich ze~r in
acht. In r7-eeu\vsche melodieen vindt men sommige eigenaardigheden, die ons
gebreken toeschijnen, door tijdelijken wansmaak ontstaan, en die men niet minder
in wijzen van ouderen datum terugvindt . 7.0o noemen sommigen de vele melismen
en loopjes in de Souterliedekens duidclijke jongere toevoegsels, jets wat niet gemakkelijk to bewijzen is, want niet alleen zegt Bo,hme in zijn flltdeutsches Liederbuch, blz . L[I, dat die apsmukkingen hem wel +degelijk als eene alom Uestaande
voorliefde van het yolk toeschijnen, uiaar ook het handschrift van Meeruian zegt
uitdrukkelijk dat „de dutfen" „den lettlen reghel wat langhe in die wont houden
ende draeyen" .
Ik wijs bier terloops op deze verbasteringen en toevoegsels, die de melodiecn
van bet Dev. ende Prof. Boecxk'en evenzcer aaukleven als alien anderen liedeboekcn,
om to voorkomen dat iemand zou gelooven hieriu nu eindelijk eens ideaal-rcine,
ware volkswijzen to zullen vinden, zooals zij den Ueniinnaars diet muziek voor
den geest zweven . Wij heUben alleen een nieuwe Uron voor ons, die eene uitstekende aanvulling levert, tot bet weinige wat wij aan liedeUoeken nit de c ~e
en 16e eeuw Uezitten . "-)
Er is een tijd geweest, waarin de ongeschiktheid van bet Nederlandsch en
de Nederlanders voor den zang zoo goed als vast stond . Men herinnere zich hoe
Hoffinann von Fallersleben in r 52 r to Leiden werd uitgelachev, toes hij zich aan
bet klavier zette en bet oude volkslied Het ivaren twee coningheskinrler zong (Mcin
Leben, Hannover i$6S, deel I, biz . X80) . l e Jeune geloofdc, dat „de vochtige
landstreek" h;,t „minder gespannen gehoorvlies" den Nederlander „iets minder de
fijnste toonen' doet onderscheiden"! (Letterkundig overzigt en proeven van do
Nederlandsche volkszangen seders de XVe eeuw, 's Gray . zs~S, Ulz . i i) en dien/l;iatole Lo uin in zi'ne Les melodies o ulaires de la F mce . Paroles mzlsi ue et histoire . Paris
1879. Blz . i beweert, dat de veranderingen, door eene melodic in den loopp der tiJ'den onderggain
aan vaste wetten ziJjn onderworpen welke eens zullen ontdekt worden . -let denkbeeld is voorzeker niet oneigenaardig, maar ik geloof . dat er nog heel wat zal dienen nagesPoord to worden
eer men aan het samenstellen diet wetten zal kunnen denken .
x) Zie de nauwkeurige omschriJ'ving deter bronnen o1 p blz . I~.
3
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overeenkomstig werden onze oude Nederlandsche nielodieen met de grootst viogelijke onverschilligheid behandeld . Zoo dachten h. v. Van Vloten bij zijne uitgave
van Kamphuysen's Rymen of Eekhoff bij die van Starter er niet aan, welk half
werk zij verrichtten door de zangwijzen eenvoudig weg tc latch . Ja, Prof .
Kops heklaagde zich zelfs over de hinderlijke „oude onbehagelijke muzijknooten",
in de prachtige uitgave van Kamphuysen van 1652!
Het was alsof geheel to vergeefs reeds in 1778 Herder had gezegd, dat lied
en wijze ~~n zijn, dat het wezen van het lied gezang is . ')
Ten onrechte worth sours Uetwijfcld, of inderdaad die liederen wel zoo druk
gezongen werden . Die twijfel kan slechts uit gebrekkige kennis der Uronilen
voortspruiten, want overal zien wij duidelijk hoeveel werk de uitgevers juist van
den zang maakten . '-') In dozen bundel geschiedde zelfs de rangschikking met hot
oog op de wijzen, en geeft de verzamelaar Uovendien in zijn voorrede allerlei
wenken ten dien opzichte . En in latere bundels, zelfs der i7e en iSe eeuw,
wordt herhaaldelijk joist de zang gebruikt our de liederen ingang to doers vinden .
Zoo voegde h .v . Deutel aan zijn Huwelijckx Weeg-Schael (Hoorn, 1662) stichtelijke liedekens toe, „tot meerder Uevalligheyt en vermaeck tier Ionckheyt (die
dickwils ruym foo veel tot fingers als tot lefen genegen fijn)" . PeYS is in zijn
Beller-ophon (Amst. 1669) nog duidclijker. „Ick hebbe
bet vrolijke bier
„en daer onder gemengt, our alfoo de Ionckheyt, die meeft tot geyle en on„beschofte dertelheden genegen is, bier door foetjes of to leyden . Want dit
„gebrek fietinen doorgaens dat vole fchoone nieuwe voyskens met iiilcke ony ,tuchtige dichten worden uytgegeven, dat de eerlijcke en kuylche ooren daer
„van eon afkeer dragon : en eveuwel by gebreck van stichtige ge{angers, den ge„meene Oeur volgen, daer iy anderGnts bet dertele wel verwcrpen, en 't eerlijcke
„omhelien fouden ." In zijn voorrede Uij De laetf~e T7er-nieuivde Urania (Anist.
1669) licht de dichter zijn streven nog toe . Hij beoogde : „de Ieugt van veele
„geyle en onUeschofte Liedekens of to trecken, en onder veele nieunwe voyien,
Ook . Ritson zeide reeds in 1783 in ziJjne A select collection o English Songs, Deel I blz .
XI dat time en song zoo onafscheideliJ'k biJ'een behooren , dat de eene zonder de ander ,,must necessarily be defective and incomplete ."
2
Kamp~
hu ysen b . V. zegt in de voorrede ziJ'ner StichteliJ'ke R1J"men 1624 ,,gemeYnliJ'ck
leYdt men de fYllaben na den zang of g etal der toonen ;~ daar nochtans veeleer de zang moeife geleYdt ziJjn na de fYllaben en dichtmate," terwiJ'1 Sluiter biJj ziJjne Psalmen, Lofsangen en GeesteliJ'ke
Liedekens 1661 opmerkt , dat ziJj ,,niet alleen be9 .uaem ziJjn our ~•e fongen, maer oock our . . . gelefen to worden,"
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„eenige lieflijcke en zedige ftoftev in to voeren, op datfe daer door aengelockt,
„de andere verwerpen, en defe metter tijdt mochten omhelfen : daer in ick der
„Genees-meefters wijfe na-bootie, die den lcrancken vergulde pillen vertoonen,
„waer under de genefinge is verborgen ." Hij wilde de lieden „als door ecn
„lock-aes liftigh vangen ." ')
En hiermede komen wij van zelf op het punt terug, dat straks even wend
aangeroerd : de vergeestelijking . liij de teksten vallen sums de echt wereldlijk
klinkevde beginregels cep ; zij tivercien evenwel op den voet gevolgd door aneiere,
die onmiddellijk de geestelijke toepassing Urengen of de ziiuiebeeldige voorstelling
uitwerken. Stuitend werkt daardoor het begin niet . Jets antlers is bet met de
wijzen of namen der melodieen . Wanneer wij een ernstig geestelijk lied moeten
zinger op de wijze zelfs van een erotisch gedicht, tivaarvan de beginregels worden aangegeven, dan klinkt ors (lit zeer hindcrlijk in de ooren . Eeuwen Lang
heeft men zich echter hieraan niet gestoord . Lvenzeer als bet in de handschriften
der i ~e eeuw van voorbeelden hiervan wemclt, even gemakkelijk valt het, dit
gebruik in de i (ie, 17e en i Se eeuw aan to wijzen . %Vel gingeu er reeds in de
17e eeuw stemuien tegen die gewoonte op, want Sluiter zegt, dat liij om „geen
aanstoot to geven" liever beestelijke dan wereldsche wijzen koos . 7'och moot
een avondgeUed bij hem gezongen worden op de wijze : 't Horrwdik is een goeele
firele, (blz . 29 van den bovenaaugehaalden Uundcl), een antler op : PY132S Pobbert was een gentleman, enz . En ,~ . van Lodensteyn (lJytqanningen
p1676) verdedigt zijne wereldsche wijzen uitdrukkelijk met Ds . [3ushof's woorden : De aoys
en weegt Godt niet of die is zw~rer of ligt .

En niet alleen Uij de Nedcrlanders geschiedde dit . Wij weten dat Cl~tucnt
P-Iarot zijve eerste Fransche psalmvertalingen liet zinger op Uekende dans- en jachtliederen, en in ,een beroeuid liedeboek La pieuse fllouette (Valenciciines, 1619)
zingt men b .v . op wijzen als : Si c'est pour mon puce/age (ook in Nederland populair), Baisds moy, rebaisds riaoy, O doux baiser a la liqueur succrde, enz .
In Duitschland had hetzelfde plaats, want b .v . de Ueroemde koralen O Har-apt
voll Blut uyad LTlunden en Nun ruhen alle Wdlder heetten oorspronkelijk : Mein
G'mut ist mir veryvirret von eiraer Iungfrara zart en hzspr•u k iciz muss dich lassen,
en een lied : 0 Gott irta bochften Throne had de wijze : Nu fcJiurz dich, Gredlein,
fc'iurz dich, dry mu/fl mit mir da»on.

Uit alles duet ors duidelijk zien, dat wij hier met cen algenieen voorkomend
Verg, de inleidingen van Luther's Gesan~k
b~k Buc/ileyn van 152 4 en van de

Souurliedeke;as.
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verschijnsel to doen hebben en dat het niet aangaat van een geestelijke volksmelodie to verlangen, dat zij „bereits clem rein Irdischen entruckt" ') moot zijn .
Nog cen laatste voorUeeld om to leeren hoe voorzichtig men moet zijn, om
in melodieen allerlei verheven eigenschappen to ontdekken . In do vorige eeuw
stood het vast dat men minstens ;2 melodieen aan de godsdienstige bezieling van
Luther to danken had . Pit getal, door Rambach tot 20 teruggebracht, werd
door Gerber, Anthes en Koch nog aanzienlijk verminderd . Winterfeld geloofde
nog aan een drietal, en tegenwoordig meent men ook dezc drie to moeten Uetwijfelen .
Fen en antler om to doen zien, dat die vroeger gebruikelijke toepassing van
bes~aande wijzen op nieuwe verzen van geheel andere strekking Lang niet zoo
dwaas is als men zou meenen . Dit neemt niet weg, dat vole Bier toepassingen
0ns nog stuitend voorkomen, en ouk in onzen bundel worden melodieen aangeeroffen, die alles behalve sticlitend op ons werken .
De melodieen zijn in deze nieuwe uitgave in fac-simile we&gegeven . Bet
kan zijn nut hebUen hier merle to deelen waarom zulks geschiedde .
Eigenlijk is dit in weinige woorden to zeggen, namelijk : volgens mijne meening is eene juiste overzetting in ons notenschrift geheel onmogelijk .
tiVie eene poging in dozen zin wil doen, stuit aanstonds op eigenaardige bezwaren . Kan men ooze huidige notatie reeds verwijten niet nauwkeurig genoeg
de bedoeling van den componist to kunnen aanduiden, hot Gregoriaansche
notenschrift van onzen Uundel is niet veel moor dan eon reeks r.~er onzekere
mnemotechnische teekens, die aan duidelijkheid alles to wenschen overlaten . Ik
wil niet eons stil staan bij de moeielijkheden, die de onbeholpen ~vijze van drukken vaak veroorzaakt : char noCen en lijnen afzoncierlijk gedrulct werden en eerstgenoemde niet ten voile de ruimte tusschen twee lijnen vullen, kan men door
her onzuivere drukken dikwijls op hot eerste gezicht niet zien of de noten op
of oncler de lijn Uehooren to staan, by . Uij ooze Nrs . CXXIV, CXXXV[I, CII,
CLXXV enz. Dit is evenwel slechts eon bezwlar van ondergeschikt Uelang .
Van veel moor gewicht is hot volslagen gebrek aan maatopgave en de onvoldoende aanduidingen van de waarde der noten . Wel is waar komen Brie verschillende typen voor, ~ (longa) ∎ (brevis) en f (semibrevis), loch de meest
oppervlakkige kennismaking zal doen zien, dat men zich tot doze waardeverhouding niet kan bepalen, tenzij men de mooning mocht zijn toegedaan, door Cous1

Caecilien I alender

~d

ahr ran r . Re ensbur

1880 blz . 35 .

semaker 1) en Nisard, voldoende weerlegd, dat vroeger het Gregoriaansch zich
inderdaad voortdurend in noten van dezelfde waardc zou heUbcn bewogen .
13ovendien zou men verkeerd doen Uovengenoemde noten door onze '/ ~, , '/$
en '/, c to vertalen, char de leerboeken van den Gregoriaanschen tang ons LUtdrukkelijk zeggen, dat dit de ware vcrhouding niet aangceft . =') In de sedert
eenige jaren to RegensUurg uitgegeven authentiekc koraalboeken is ook uitdrukkelijk als stelsel aangenomen de Tonga to Uezigen voor geaccentueerde lettergrepen,
de brevis voor de overige van Can noot voorziene lettergrepen, en de minima
slechts in afwaartsgaande notengroepcn . 3 )
Hieruit zien wij reeds dat doze noten ons bij Gene overzetting in moderne
noteering niet van dienst kunncn zijn . lle ligaturen, dat zijn de samengesteldc
noten als clivis, plica, podatus, porrectus enz ., leveren eveneens bare eigenaardige
bczwaren op . Hoe hierbij de verdeeling van kortc en lange noten is, is nog
niet geheel uitgemaakt . `)
Verder heeft men in eenige nummers de eigcnaardiheid, dat in stele van
eene Tonga, twee brevisnoten worden geUezigd (by . Nr. CCYVI, CCXXIX,
CCYXX, CCXXXIII), hetgeen volgens Janssen (blz . 14) voor de Dominikanen
eene aanduiding is voor het tweemaal iiitsprckcn der vokaal (by . in Nr . CC1VI
Pu-u-er no-o-bis eni .) . Opmerkelijk is voorts in onzen Uundel de noot, die by .
in N° . I als slotnoot voorkomt . Er schijnt hicrmede cenvoudig een duUbel lange
hoot (cephalicus) bedoeld to zijn, ofschoon bij dezen de notenkop gewoonlijk
zuiver rechthoekig is, ter~vijl onze vorm vecleer aan eene plica herinnert, zooals
zij ook in N° . X1V r . r wordt geUczigd . Dat echter een cenvoudige lange sluitnoot Uedoeld wordt, schijnt zeker . Aardig is liet voorkomcn er van in Nr .
CCXXXL Zou zij bier niet aanduiden, dat aldaar bet (volgens Prof . Acquc,y) 5)
Uij leiscn geUruikclijke turti of refrein begins?
1 E . de Coussenlatler. Histoire de l'harmonie au mo en age . Paris 18"2 blz . 122 . d'Ortigue. Dictionnaire litergique, histori9ue et theori9 . ue de plaint-chant . Paris i 86o . Art . Mesure .
z
N . A . anssen . De ware rondregels van den Gre goriaanschen zan . Mechelen 1845,
1
F. 1 . Haberl Ma iiter choralis. Re ensburg 1884, blz. 22 .
Dom Joseph
Pothier . Les melodies Gre ~oriennes d'a1prcs la tradition . TournaY, 1880, blz . `0
~ .
Caecilien Kalender 1884 . Rei;gensburg, blz . 59 .
Ilaberl blz . 25 .
s
. G. R . Acuo
9 Y . Kerstliederen en leiscn. Amst . 1887 . Versi . en Meded . der K . Akademie van WetenschapPen, Afd . Letterkunde, 3C Reeks Decl IV)
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Hoe bet zij, de vorm is ongewoon en wcllicht alleen to verklaren, door bet
Bemis bij den drukker aan een juister type .
lVij liebben flu eenige moeielijkheden leeren kennen orntrent de waardebepaling der noten.
Hand aan hand hierniede gnat het geniis aan maatopgave . ') Verschillende nummers leenen zich even goed tot bet overbrengen in het
tempus perfectum als in het tempts imperfectum . Flier konien wij wederom tot Zuiver
persoonlijke opvatting . Reeds bij de eerste noot doer zich veelal de vraag voor
of zij Lang of kort zal genomen worden . Winterfeld Uewonderde den veelvuldig
voorkomenden aanhef met eene lange noot, Arnold noemt haar „unsaglich
plump" . z)
En wanneer nu alle deze bezwaren overwonnen konden worden, dau blijft
er nog het uiterst uioeielijke vraagstuk over : zijn alle noten wel gezongen zooals
zij daar stonden, of heUUen de zangers verhoagingen en verlagingen (kruisen en
mollen) aangeUracht, zonder dat de toonzetter die heeft aangegeven . Volgens de
meesten geschiedden die wijzigingen Uijna instinktmatig, hoofdzakelijk ten gevolge
van het muziekonderwijs, uitgaaiide van de kerk . Anderen daarentegen willen
onUarmliartige toepassing van het stelsel dcr kerktonen . In r X47 verbood o . a .
Simeoiie Zappa van Aquileja uitcirukkelijk het gebruik der Music ficta . 3 ) Aron,
die zijn Inst. Harm . in 1516 uitgaf, is van een antler gevoelen, en door hem wcten
wij, dat de Nederlandsche zangers de toevallige verhoogings- en verlagiugteel ;cns
Ezelsteekens noemden, daar een geoefend zanger wel wist waar' zij moesten gebezigd worden . Vandaar dat zij het ovcrbodig achtten hen in de muziek voor to
schrijven . Natuurlijk heeft het megeven aan deze zienswijze veroorzaakt, dat
men thans, flu er van kennis der nude werken bij overlevering bijkans Been spralce
meer kan zijn, voor allerlei twijfelachtige plaatsen staat, waar voor- en tegenstanders even gewichtige bewijsgronden kunnen aanvoeren . 'I'egenover de theoretici staan tal van practici, die eenvoudig op bet VOQI° Illllille ooren harbaarsche
der theoretisch-refine intervallen wijzen .

De rechtstandige strePen, door anssen bare;z genoemd, ziJjn niet onze maatstrepen maar eenvou1
dige afscheidingen tusschen de woorden . OorshronkeliJ'k aanduiding eener pauze of ademhalingsteeken
is de baar later uitsluitend gebezigd om de woorden , daarna , vooral in de I 7 p eeuw om de
versregels of muzikale voizinnen van elkander of to scheiden .
2
Das Lochheimer Liederbuch . ahrbdcher der musikalische Wissenschaft . II . Leipzig, 186 7,
hl . c6.
3
A . W. Ambros . Geschichte der Musik . Breslan 1868, Deel III blz . 99 .
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Men zij cvenwel zcer voorzichtig met hct barbaarsch en onmogelijk noemen
van S011111lige intervallen , die niet in ons huidig majeur- en mineurstelsel passcn, Men
lcze eens hoe duidelijk De Coussemaker in zijnc Chants populaires des Flamands de
France (bIz. XIX) zegt , dat die oude liederen met inachtnerning van al hunne
eigenaardigheden van tonalite it door dczelfde personen afwisselend 111et geheel 1110derne licderen werden gezongen. Dus, ofschoon bekend met de nieuwc muziek,
hleven zij in hunne oude wijzcn getrouw aan het oude stelse1.
I-loeveel werk thans van het vraagstuk gcmaakt wordt , tot eene afdoende
bcslissing zal het 111. i. niet komen , daartoc is de strijd te oud. Eenige hoogst
oprnerkelijke voorschriften gaf onlangs Eitner 1), gesteund op voorbeelden door
hem uit tal van oude composition gekozen. 2)
Ten slotte is de zaak voor onzen bundcl van minder overwegend belang.,
daar wij hier slechts tnelodicen , gcene hannonicen hcbben. Zij treedt evcnwcl onmiddellijk op den voorgrond , zoodra wij een poging doen 0111 onze wijzen, door
bijvoeging van begeleiding voor hedcndaagsch gebruik toegankelijk te maken.
Hoe zal deze moeten zijn?
\Vij hebben hier ecn vraagstuk voor ons , dat 111en op vcrschillendc wijzcn
heeft trachten op te lossen. Op elke wijze kan men evenwel gegronde aanmerkingen maken, en wel omdat de mceste oude volkswijzcn zoo gehecl vrij van
begeleiding of harmonisatie zijn gedacht, dat het toevoegen daarvan al1erlci moeielijkheden oplevert , zoowel wat de toonsooorten als den rhythmus aangaat.
Prof. Acquoy zegt in zijne Middelecuwsche Geestelijke Lieilere» dat ,.,een middeleeuwsch lied met eene negcnticnde-ecuwschc harmoniseering of begeleiding op
den kenner denzelfden indruk maakt, die een Hollander nit de I se eeu w , in eene
Parijsche frak gestoken , op hem makcn zan". Ik wensch nag verder te gaan. Mij
komt strikt gcnomcn elke begeleiding voor als een ongepaste kleederdracht , die
aIleen als een noodzakelijk kwaad , een te gcmoet komen aan ons hedendaagsch

1) Monatshefte fiir Musik Geschichte. Berlin., I 888 ~ Nr. 6.
:) In de 17C eeuw werden langzamcrhand de toevallige verhoogings- en verlagingsteekens
mecr voorgeschreven. In]. Bloems; Stigtelyke Zcede-Vcrfcn , rlmflcrdam z. j. rckent H. G. ., die het
gelzeel op Nooten gefleld had., het zich als vcrdicnstc toe "aile de Scmitoonen met liaer teeken aangewefell (te hebben)., liet welk zelden of 110yt ill Pfalm-boeken geobserveert is., immers nict zoo volmaektclik,
daar lict nogtaus noodzakcly]: is. Hieruit moet men opmaken , dat toen wel degelijk de verhoogingen
gezongen werden., al waren zij niet aangeduid. Het weglaten schijnt H. G. geen fout toe., maar
eene minder gewenschte onvoUedigheid in den druk.
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muzikaal gehoor to vergoelijken is . Wic een wilde, die in zijn vaderlandzonder
kleederen rondloopt, hier evil later zien of in een gezelschap Urengen, is verplicht
hem aan to kleeden . Men kan zich nu een fantasie-kleeding uitdenken van stoffen,
kleuren en ornamenten, zooals Uij zijn stain gebruikclijk zijn, zoodat let den leek
al heel mooi toeschijnt, de kleeding is en Ulijft van een wetenschappelijk standpunt een onecht toevocgsel, dat niettemin voor cent intrede in onze samenleving
noodzakclijk is . H etzelfde geldt voor elke bcgeleiding onzer melodieen .
Onze oude volksliederen zijn even als de Duitsche bedacht in de zoogenaamde kerktoonsoorten, en ik geloof dat het Dei •. enrle Prof. Boecxherr een nieuwe
Uron van Uewijzen zal zijn voor hen, die beweren, dat in de middeleeuwen ors
hll1d17 stelsel van dasr en mol nict in zwang was . Wel komen er in omen muziekdruk evenzeer footer voor als in den tekst, waardoor hct sours lang niet gemakkelijk valt de juiste toonsoort to bepalen, to meer char vcrsciieidene rummers
in een andere toonsoort sluiten dan waarin zij lieginnen, ') nieuw materiaal voor
de zelfstandig-lluitsche tonaliteit van Arnold 2 ) heb ik er niet in kunnen vinden .
\Vel komt een streven aan den dag our die toonsoorten to bezigen, die zich het
nauwst aan ors majeur en minettr aanshtiten. De oudste liederen zijn bij voorkeur llorisch, loch ook vooral jonische en Aeolische wijzen komen voor, welke
twee laatste soorten meer en nicer algemeen gebruikclijk werden en do overgang
tot ors tweeledig toonstelsel vormclen . Het spreekt van zelf dat die overgang
langzaam en geleidelijk geschiedde . Het komt niij voor dat in omen bundel die
overgang nog niet had plaats gehad .
Tot nu toe hebUen bijna alle Uewerkers van oude wijzen over het hoofd gezien die oude toonsoorten in acht to nemen . Noch Willems, noch Alberdingk
Thijm hcUUen er naar gestreefd, en in bet buitenland was het volstrelrt niet Ueter
gesteld . Men zie b . v . de talrijke bewerkingen door Weckerlin van rransche
liederen . 1-doe geestig vele ziJner begeleidingen en hoe geschikt zij mogen zijn

1
Lie voor Duitschland de talriJjke voorbeelden biJj B/ime . Voor het Fransche vollslied werd
o dit feit de bizondere aandacht evesti d daor Vincent in de Instructions relat 'es aux odsies o ulaires
ele la France. Paris . i 85 3 , blz, i o.
2
D' . F . w. Arnold. Ilet daghet in den Osten . Kritische Abhandlun1; fiber Rhytmik and
. Hds. in de Bibi . der MaatschaPpiJ' tot bevordLring der
Tonalitat der alter Volksweisen . i860
Toonkunst to Amsterdam . - Das Lochheimer Liederbuch . ahrb . fir Musikal . WTissenschaft. Leipzi g , 1867 . - In'ver alles
ziJjn
tot vooral Duitsch to maker
ij~
vertaalt hi' b, v, coele w}yn door
,,Rheinwein, d. i . Colnischen Wein."
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ou1 propaganda voor de liedjes to niaken, van een wetenscliappelijk seandpunt kunnen zij niet goedgekeurd worcien .
Zooveel to aangenamer is het thans to kunnen wijzcn op ernstigc pogingen
om begeleidingen in do kerktoonsoorten to componeeren, namclijl : van r. van
Duyse to Gent, die reeds eenige l ;lcine zaken het licht heeft doer zien en van
wien wij weldra eene bewerking der Souterlieciekens verwachten kunnen, en vooral
van Prof. Acquoy in zijne Middeleeuwschc liederen en leisen . Deze heeft het vraagstuk gemeend to moeten oplossen, door het aanUrengen eener eenvoudige, akkoordmatige Uegeleiding, zich zuiver in de oude kerktonen, zonder musica ficta, be\vegende . Bet is de vraag of een nicer canonische Uegeleiding niet beter in den
geest des tijds zou zijn geweest . De oude toonzetters dachten \vel polyphoon
maar niet akkoordmatig . Eerst in bet begin dcr roc ceuw trail (lit akkoordmatigc
denken op den voorgrond, en wel hvofdzakelijk door Viadana's Paso continuo . ')
loch nog een ancier bezwaar meen ik tegen deze hewerkingen to mocren
waken en wel naar aanleiding van den rhythmus .
Reeds in bet laatst der 17e eeuw zien wij in onze liedeboeken ecn streven
om alles zuiver in een bepaalden maatvorm to wringen, en ~vie dcrelfdc wijze
volgens eene noteering van een eeuw vraeger opzoekt, staat verUaasd over de gedaanteverwisseling, die er heeft plaats gchad . In de rSe eeuw werd die behoefte
aan geregeld maatslaan voortdurend grooter . Alles werd goeci- of kwaadschilcs
tusschen de maatstrepen gewrongen en zelfs werd in lien geest do hand aan Gregoriaansche melodieen geslagen, 2) Met de grootste openhartigheid zegt de uitgever van bet onderstaand aangehaalde werkje :
„Alhoewel in den Uregoriaanfcn %ang gcen C ;apelmeeftcr met bet itokje die
„de Maat aan\vijft, en ook zoo Pcipt de Maat niet Uchoeft ondcrhouden to worden,
„zoo is het altoos een groot Ciraad in den Zang, de flange, Vierlcante en ronde
„Nooten na haaren eyfch to zingen" . En daarvoor ncemt hij cenvoudig aan dat
twee Tonga's een geheele maat uitmaken, ecn brevis gclijk is aan een ' _,, een semibrevis aan een '/a , enz .
Eigenlijk deden Willetns 3 ) en Alberdingk 7'hijm `') niet veel heter . D1t
/

C. von Winterfeld . ohannes Gabrieli and sein Zeitalter . Berlin 1834, Deel II, blz . 59 .
Messis Co iosa dat is Overvloedi e Oo st der Geesteli'ke Gezan gen . . . . Amileldam 1761 .
3
. T . Willems . Oude Vlaamsche liederen ten deele met de melodien . Gent 1848 .
4
en
Oude en nieuwe Kerstliederen benevens gezang en en liederen van andere Hoo gtiJ'den
~
Heili geda en alsook van den Advent en de Vasten
bewerkt door Jos . Alb. Alberdin k
ThiJ'm en Lamb, oann . Alberdingk ThiJ'm . Amsterdam , i ~
1
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was geen doen lierleven van nude beroemde liederen, bet was gebrekkig nastamelen
in een andere taal, Doch ook hierin stoncien zij niet ten achter bij hetgeen in
het buitenland verscheen, alwaar men zich even gemakkelijk van de zaak afinaakte,
want de ernstige studio van den rhythmus dagteekent eerst van do laatste tientallen jaren. In eerie bekende verzameling van Oostenrijksche volksliederen ') U. v .
lezen wij, dat de uitgevers de liecieren getrouw naar de mondelinge overlevering
heUUen opgeteekend en 'overal drie-kwart maat in perioden van S maten hebben
kunnen gebrniken . Zij vonden daarin den Nevelingen-rhythmns (ier oude 1)eensche, Engelsche en Duitsche vollzsliederen terug! Het komt er vaak slechts op
aan hoe men hoort .
In hot afgeloopen jaar verschenen twee leerrijke voorbeelden van hot rhythmiseeren van oude liederen, nauielijk van 13aumker en Prof . Acquoy .
Eerstgenoemde schijnt hot hoogst moeielijke van de zaak vollzomen gevocld
to heUUen, want schrijft zijne vertolking neder in eon i7e eeuw notcnschrift, dat
voor leeken niet veel duidelijker is dan hot oorspronkelijke en den keener niet
voorwaarts brengt . Prof. Acquoy grog evenwel verder en gout rijne liederen en
leisen met groote pieteit in den vorui der protestantsche kerklzoralen . Als eene
poging OTll de oude melodieen weer in herinnering en ZOO mogelijk in twang to
brengen is hier eon arUeid van groote verdienste gedaan . Vraagt men evenwel :
krijgen wij op doze wijze eene juiste voorstelling van de wijze, waarop vrocger
die liederen zijn gezongen, dan geloof ik ontlennend to moeten antwoorden . Ons
maatUegrip staat m . i . to veel op den voorgrond .
De Heer Van Duyse wenscht eene vrijere rhythmische bewerking en maakt
daartoe eon zeer rnim gebruik van maatverandering en vooral van triolen. Oolc
doze methode schijnt mij gevaarlijk toe, daar inert bij haar allicht to gekunsteld
wordt.
Uaarentegen schijnt mij uitmuntend toe wat Vincent 2) in i853 aan de Fransche verzamelaars van volkswijzen voorschreef, en hurt joist voorschreef, voor
hot geval zij musici waren, omdat zij in dit laatste geval zich spoedig zouden

1

Oesterreichische
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Volkslieder mit ihren Singworsen, gesammelt and

herausgegeben durch

. M . SchottkY. Pesth, 1819.

Instructions relatives aux poesies PoPulaires de la France. Decret du 13 Sept . 1852 . Paris

ImPrimerie Imperiale, 1853, blz . t 1 . - Reeds BorneY had in ziJjne History of Music Deel III,
blz . 88, oPmerkzaam gemaakt op de overeenkomst tusschen oude volkswiJjzen en Gregoriaansche
zangen .
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laten verleiden., zoowel in tonalite it als l"hyth11111S quasi-vcrbctcringen aan te brengen., die zcer misplaatst zouden zijn, Vooral door de vaak voorkomende afwczigheid of onrcgelmatigheid van den rhythm us., zegt hij , kan men niet beter doen
dan dezc wijzen te vcrgelijken 111ct un air de j)laiJl-challt. 1)
En hiermcdc vcrmccn ik , dat wij op den gocdcn wcg z ijn, De oude volkslicderen moetcn als Grcgoriaanschc mclodicen opgcvat en gczongen worden , en
derhalvc zijn 111. i. ook de voorschriftcn van den Grcgoriaanschcn zang op onze
wijzen van tocpassing: Zing de woordeu met de noten zoo als gij die zonder noteu
spreekt, 2) Zoo oak zegt Pothier: 3) ,.,11 faudra done observer la coupe reguliere des
,.,chants dont nous vous parle., comme on observe la coupe du vers dans la poesie ; SONS
,.,pour cela donner aux melodies Gregorienne une inesure binaire; etc•., en un mot tine
,.,'l1esure .fondee sur une duree proportionelle des notes."
Hierrnede komt zecr goed overeen wat B5hnle 4) zegt: Het niet gedressecrde Yolk zingt (waar het nog uit het hart, zondcr muzickbocken zingt) zeldcn
dit punt zcer duidclijk : S'il en est
strcng in de maat. Ook Cousscmakcr 5) is
(Inelodies popttlaires) qui sont jJourrues de la carrure de phrases; il en est aussi un
grand nombre qui 1/' ont rien de cette regularite., de cette symetr]« auxquelles nos oreilies
tnotierues sout si bien habituees.
Het is niet mociclijk nog mccrdcrc uitingen van dcskundigcn op dit gebied
bijccn tc brengen. Men lczc bv, de scboone woordcn door Hersart de la Villel/7~rque G) aan de onafscheidclijkhcid van den rhythmus del' woorden en de wijze
gewijd , of de bcschou wingcn van l1/ekerlill 7) over de vaak voorkomende onmogelijkheid van den rhythmus van de gczongcn Iicdercn op schrift wedcr te geven.

or

1) Hct spreekt van zclf dat hier buiten beschouwing blijvcn aIle liedcren , die juist ten doe I
hebben een zekeren rhythmus aan te geven , zooals tal van dansliederen , wiegcliederen , marschIiederen enz,
2) F. X. Haberl, Magister Choralis, Rcgcnsburg , 188+, blz. 28. - Orngckecrd zegt Vincent
tot de verzamelaars van volksw ijzcn: Ecrivcz Pair que tel vous l'cntcndez chanter , et ne changez
ricn, (Instructions..... blz, I I.)
3) Pothier. Les melodies Cregorienncs.
4) F. ft1. Boh111C. Altdcutschcs Licdcrbuch, Leipzig, 1877, bIz. LX VII.
5) S. de Cousscmaker. Chant populaircs des Flamands de France. Gand , 1856 , blz. XXI.

Verge z ijne Hist. de l'harm. an moyen age., blz, 73 en 122.
6) Barzaz Brciz. Chants populaircs de la Brctagnc. 6 c Ed. Paris, 1 86i., blz. LXII.
7) Chansons populaircs des Provinces de France. N oticcs par Champflcury. Ace. de piano
par

J. u,

Wekerlin. Paris, 1860., bi. XII.

YXYIv

Hoe vreemd op het eerste gezicht dat los zijn van maat bij ge z ~nmoge
schijnen, wij moeten niet uit het oog verliezen, dat het lang niet uitsluitend bij
het Gregoriaansch voorkomt . Behalve reeds wat hierboven werd aangehaald vcrgete men niet ; dat bij het Grieksch-Russische kerkgezang ') hetzelfdc pleats hceft,
en dat in Rusland, z) een der weinige landen wear het volkslied doer do beschaving nog niet is vernietigd, de oude volkswijzen de incest volkomcn vrijhcid
van rhythmus Uezittcn, zoodat eene noteering met onzc maatstrepcn omnoyclijl: is .
Ook zegt Liszt '1 ten opzichte van den rhythmus der 7igeuner-muziek, dat
„Ihre Regel ist : keine 2egel zu haben :'

Ofschoon gaarne toegevende, dat Grieksc}ie, Russische en Zigeunertnnziek
geeue Nederlandsche volkswijzen zijn, geloof ik niij daarop niettemin to mogcn~
beroepen, omdat wij hierin overUlijfselen van een antler, waarschijnlijk vroegcr
veel algemeener verspreid muziekstelsel voor ons hebben .
Ten slotte wensch ik nog in herinnering to brengen de woorden van Robert
Schurnazzrr bij zijne bespreking eener symphonic van Berlioz, wear de grilligste
afwisselingen in rhythmus in meat voorkoulen . Het schijnt, zegt hij, alsof de
muziek, weder wil terugkeeren near here oerbeginselen, toen hear de wet van het
maatgewicht nog niet drukte en iij zich zelfstandig ~vi1 verheH'en tot de ongeUrniden
rede, tot eene hoogere dichterlijke interpiinctie (zooals in de Grieksche koren, in de
bijbeltaal, in het proza van Jean Paul) . SCllllillann herinnert verder nog aan de
woorden van Frnst Wagner , ciic bet bedekkcn en onvoclbaar makev van de meat
een middel noemde om do muziek tot de cerste dcr schoonc Icunsten tc maker . ')

L . A . Bourgault Ducoudr av .
'tildes sur la mullqli e eccc
'1'sla, tlquc Gi ccqtic . Paris 1877,
biz . y . - Alexis v . L vofL Ueber den freien IZh ythutus den Altlus5lsehcn ILu •c hen csan;,yes. St. Petersburg,
.~18 "9, biz . 3 •
2
Cesar Cui . La musique en Russie . Paris, I 88I ^ bl/ . J
3
Franz Liszt . Die Zigeuner
and fibre i1~Iu.sih in
~
'n L1 ngaln . Leipzig, 1883 , biz. 290.
4
Robert Schumann Gesalnmelte Scluiftcn iibcr Musll : unlc til Ius'lher. ~n Aufl, Leipzig,
~
187 ;, Deel I, biz . 7J
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Een deuoot
cnde

profitelyck boecxken,
ill houdende

ve~1 g heiteliJ'cke Liedekens cnde Le5yfenen, / diemen tot defer
tiJ't toe heeft connen rheuinden
in lprente oft in ghefcrifte
~
wt diuerfche fleden cnde lplaetfen H ecn ver alert
cnde bi malcanderen heuoecht. Lnde elck liedeken heeft linen bifonderen toon wife/ oft
voys
gheliJ'c die
o1' noten ghettelt
Z afel hier na vol cnde breeder
wt wiJtf
' cnde verclaert

Gheprent in die triumlphelike
cool fl alt van Antwerlpen~ / op die Lombaerden
veste tei;en die golden hant otter.
BY mi SYmon Cock .

Met . K . Priullegie .

V

Ifitauit hunc libellum diligenter & examinauit , magifler Petrus Titelmannus,
ab Haffelt: facrae Theologie Baccalaureus. & inuenit omnino vtilem , pium ,
& digniflimum , qui omnium manibus teratur , cuius rei argumento , nomen fuum
propria manu exemplari fubfcripfit. Louanij , in collegio magiflri Henrici de
I--Iouterle Octauo Iauuarij, Anno. MJ).xxxix.

E

T ego frater Mathias V venfcn , 0111nitl111 fratrurn minorum regu Iaris obfcrnan tiae cifmontanorum generalis commiflarius , premifla di ligen ti examinatione
libri fpiritualium canticorum iudico illum bonum, pium, & reipublicae ChriIlianae vtilem , & diguiflimum vt imprirnatur , & ab omnibus Catholicis habeatur ,
& ad Dei laudem cantetur. In praemiflorum fidem haec propria 111Ul1U Icripf
Mechliniae,in conuentu fratrum minorum. xxvi, Ianuarij, Anno. M.CCCCC.xxxix.

~ Dit boecxken is gheprent met keyferlijcker Priuilegicn in die triumphelijcke coopfladt van Antwerpen / op die Lombaerden veflc / tcgcn
die gulden hant ouer Bi mi Symon Cock. Int iacr ons
heeren. M.CCCCC.XXXiX. xxviij, Septernbris
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Die aucteur van defen boeck / tot aile kcrflcn
menfchen ende goctwilligc Iefers

AEnl11erekende die broofeheyt ende eraneheyt del' menfchclikcr natueren I doer die welcke menich ione menfche wt lichter occafien coemt tot
valle del' fonden / daer hi diewils in blijft tot in fijn oude dagen / oft totten
eynde fijns leuens? fonder hem wt gheheelder herten tot God te keeren: fo
vinde ic onder veel ander dingen die den menfche tot boofheyt ende fonden
treeken! dat fonderlinge perieuloes ende hinderlije Iijn / veel ontamelike /
oneerfame weerlike liedekens ende refereynen: die dagelijcx inde handen van
den iongen lieden fijn ende heel ghemeyn: alfo dat hen nauwelijc daer af
en wachten perfonen die wat wefen willen in een gheeflelijc leueu dwelc te
beclagen is, Want alfulcke liedekens ende refereynen / die quade inclinacie
ende ghenegentheyt tot aIle boof'heyt (daer wij in gheboren fijn / alfo ons
Dauid leert) alfo ontfleken met dat vier del' quader vleefceliker begeerten /
ghelijc een peftilencle dat heele lichaem vanden menfche infieieert / dat bloet
heel corrumperende totter doot toe i ten f datmen daer feel' grote neerIlicheyt ende remedie toe foecke / eer fi haer eraeht toont. Wacr wt ooc
coemt dat vader ende moeder / ende de ghene die lafl van fieleu hebbcn , dit
toe lateude / dat f behoren te verbieden . hen {etten in groot perikcl del'
ccwiger vcrdocmcnifleu. Want ghelijc God gheboden heeft die ouders / eude
prelaten gheeert ende gheobediert te worden / alfo heeft hy ooe gheboden den
feluen dat fij forge dragen fullen Illet alder neerf1:ieheyt voer die iongers ende
onderfaten. Ende want onfe ghefontmakcr felue ghefproken heeft / datmen
ten wterflen dage rekeninge fal gheuen van elck onprofitelijck ende ydcI
woort / fo yf] goet te verflacn wat rekeninge God eyffchen fal , van die
oneerlike ende on bctamelike liedekens ende refereynen te lefen I te fingen /
oft componeren. Welcke redenen / met veel andere (die te lanck fijn te verhalen) lui beroert hebben / om met grate neerflicheyt te doen foecken / bi
ghecftelikc ende weerlike perfonen / .In diueerfche cloofleren / Iteden / ende

6
landen / aIle gheefielike liedekens ende leyfenen dieUle? tot defer tyt toe heeft
eonnen gheuinden ende ooe doen diehten fo vele alft op defe tijt mogelijck
is gheweefl / ende die in een boee bi malkander gheuoeeht/ ghelijek die tafel
hier na volgende breeder wt wijfl : op dat een yegelijc menfche ter eeren
Gods foude mogen verliehten fi nen gheefl alle ydelheyt achter latende / die
God" den heer mif'haget. Want heeft Dauids herpe / ende fijn pfalmen die hi
daer op fane / den heere behaeeht / ende den viant wt Saul den eonine van
Ifrael verdreuen fo ons die ferifture leert: ende is den fane van Maria / die
fufter van Aaron;' na dat Pharao met finen voleke verdroncken was / Gode
aengenaem gheweefi: ende leert onfe moeder de heylige kercke dageIijex
met foeten fane den heere louen / waer om en fullen leeeke lieden / religiofen/
ende baghinen / den heere niet daneken en louen met een liedeken van
deuoeien: ende den flapenden gheefl ontweeken die befwaert is met dit Ilerflijc
lichaern , dwele hem tot gheen dueeht voegen en wil / ghelije die apoflel
Paulus dat beclaecht / feggende, Dit lichaem dat Ilerflijc ende verganelije is/
befwaert den gheeft. Ende ten is gheen wonder dat die weerdige Apo~el dat
feyt / na dat onfe falichrnaker God ende menfch wefende / feyt, Den ghee1l: is
bereet maer tvleefch is eranek. Daer om fo verrnane ie alle deuote herten / gheeftelijc en weerlije / dat f de graeie des hceren niet en verfmaden / Iller hem daer
in neerflelijc oeffenen ende exerceren bi ghebuerten: als llU biddende den
heere ende danekende: als nu met foeten fane den heere louende: als nu dat
fware lichaem met een liedeken vander doot oft: van dat firange oordeel ontweekende: als nu ghenade ende troofl doer Maria foeckende aen haren fone Iefum / twelc een yegelije na fijn deuocie in dit tegenwoerdieh
boeexken ouervloedelijck vinden fal, Ende wanneer ghi eenige deuocie / goede
ghedaehten / oft gheeflelijc profijt gheuoelt wt onfen arbeyt/ fo bidt met een
eleyn ghedachte voer den ghenen dyet hier toe ghebrocht heeft doer die hulpe
Gods / ende voer al die ghene die daer toe behulpelije gheweefi hebben / op
dat wij al te famen den heere mogen louen hier bouen / met voIder flemmeu
feggende Sanctus fanctus fanctus dominus deus fabaoth: Pleni funt celi & terra
gloria tua / ozanna in excelfis. Het welck 011S gonne Iefus Chriflus die leuende
Gods fone / voor ons ghefioruen inden cruce
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defe nauolgende tafel falmen vinden fonder arbeyt al die Iiedekens
ende leyfenen, Ten eerflen flaet elck liedeken metten noten ghecompofeert/

ende die fomnli re hebben twee toonen o p notes . Daer na
dekens die o1' dien feluen toon oft voY~
s «aen ~1 tot dat nYen
elck licked ffaet bet ghetal vanden blade daerment vanden
reel lieden heenen fanc en conned noch de notes niet en

volgen al de liegpetal . Ende o 1•'
fal . Eilde want
kennen fo is daer

bi ~~~hefet
bebet be~~'hln vanden weerllken liedekens die 'hemeYn ende heft
kept fiJ'n die o1p dien feluen toon oft voY~
s raen . Ende alfmen die weerlike
liedekens bi die notes niet en vint 1 aende i dan weet dat bet ~~~heef~eliJjc
liede~
ken be rhint b heliJ'c eenich weerliJ'c liedeken dat wel bekent is . Noch

fJ'n

~

daer fomnii ~i
re / daer meal die notes of> ~>hefet beefs'
~ ende die en hebben epees
~
weerlicke voYfen daer
gaen . Na die liedekens ' in die fgmature P folio
fi

C •x viiJ'

o1'

~

~

of gen reel deuot
v~
~ LeYfenen o1' haer notch l ende daer na milt eYnde
des boecx fommi ghe
~ liedekens ende leYfenen fonder notes' want meal den
t~oc it niet en heeft Connen g'lleuinden om dat fi ester memories van vele
f

111e11f Chell f1'J 1~1 die~ daer toe verfocht fi'Jn daer ~ghi cell voYs ~'o dicbten moecht
na v cootie .
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Die Tafele van defen tegenwoerdigen boecke
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Op defe voys fijn neghen liedekens

.
Solaes wil ick hanteren Ende daer toe vrolijc fijn..
Och edel fiele wilt mercken Ende hertelijck bekennen
Ghenoechte willen wij hanteren In Ihefum vrolijck fijn .
Iefus foete minne Die was wel alfo groat. . .
Met vruechden willen wi finghen Ende louen die triniteyt , •
N u laet ons vrolijc finghen Een licdeken ter eeren van haer .
Ick wil lui gaen ontladen Ende verlichten minen •
Chi manneu ende vrouwen Die opter werelt fijt .
.
Met vruechden willen wi finghen In defen bliden tijt
~ Dit is die wife van 0 Venus bant
o Iefus bant/ a vierich brant Hoe vafl houdt ghi my in v bedwanck . • . .
0 Iefus bant / a vierich brant V hceft ecn fuyuer maecht playfant
0 godlijcke cracht. van hooger mach t Wat grater wijfheyt hebdy
ghewracht
. . . .
I-Iet viel eens hemels dauwe Al in een maechdekijn, . .
God groet v fuyucr bloerne Maria maget fijn.. .
Int herte heb ick vercoren Die alder fchoonfle maecht
God groet v coninghinne Maria foet iolijt • .
() droeu ige herten alle Nu maect eenen bliden 1110et .
([ Op die wife Ick weer een vrouken wel bereyt
Van hobgher minnen die ic draghc Verblide ick fonder verdriet.
0 God lof moet v altoos fijn Al bouen der enghelen choren
Wi.1 willen heden vrolijc fijn Op defen hoghcn dach..
.
Aen een vrou heb ick mincn fin gheleyt Sy heeft 111i.111 herte
0

•

0

beuaen.

fa.
fa.
fa.
fa.
fa.
fo.
fo.
. fa.
fa.

I.
i.
iij.
iij
v.
v.
vi
vi
vij

fa. viij
fa. ix
fa.
fa.
fa.
fo,

ix
x.

xi.
xij

fa. xij
fOe xiij ,
fa. xuj .
fa. xiiij.
fo, xv
fo.

xv
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Een edel vrouwe van hoogher aert Sy heeft mijn herte beuaen
Ick weer een vrouken weI bereyt Aen haer Ilaen alle mijn finnen
Aenhoort ic wil beghinnen 01n te fingen een nieu .
Maria fchoon bloerne reyne Ghi fijt mijn toeuerla
Al dat leeft op aerden So watmen met ooghen aenfiet .
Comt ons te hulpen lief van minnen Want wij Iijn in groter noot
Had ick eenen ghetrouwen bode En die waer hoghe van prife
Mijn hope / mijn troofl / mijn toeuerlaet Die Ilaet aeu onfen heere
Ick ben bedruct wie fal my trooflen Waer fal mijn herte 0111
drincken gaen .
Ick heb een traech ezelkijn Dat valt mi fuer 0111 tern
Vaflelauont valfch bedroch Tis recht dat ic v hate .
Ais Iefus fal rechtueerdich fijn Ende ick fal daer ontdecket Ilacn
Het flaet een cafleel / een rijc cafieel Een catlcel .
God die de minnende fiele doet leuen Die make v herte van
binnen claer
Ghi die Ihefus wijngaert plant Verblijt v op
Iefu alder foetfle heere \ViI dy v hertelijc tot 111i
Och fleruen mijuder naturen Dat heeft mi wee ghe .
Tuffcen twee hoghe berghen Jn eenen groenen gaert
o Iefu heere hier bouen Lof moet v altijt fijn
Het quamen drie coningen ghereden Wei verre wt orienten lant
Maria maghet reyne Des fondaers tocuerlaet
Ic weet noch drie ghefufierkens Die ongeftorucn .
Heer Iefus ende fijn bemiude Die dragens wel,
Ick fat op eenen vaflen gront Daer af foe moefle ick fceyden
Die minne van jefus comt ons weI Wij connenfe wel gheliden
Den tijt heb ick verloren Die ic del' werlt gaf
fC Op die wife van Die daer iaecht
Jck heb gheiaecht mijn Ieuen Janek Al 0111 een ioncfrou fchoone
Bliden moct in tegenfpoet En doet gheen liden wijcken
Die foete Iefus lach int hoy Ootmoedelijc voer twee flomme
beeflcn
Een vrolijck falich nieuwe liet Alder werclt open bare.
Van Hettie C0111t groot liden Ende onder wilen groat leyt
o minnelike alder oppcrfle cracht Waer 0111 hebt ghi mi oyt

xv
xvi
xvij
fo~
fOe xvij
1'0. xviij
fa. xviij
fOe xix ,
fOe xix
fa.
fa.

fOe
fo.
fo.
fOe

xx
xx

xxi
xxi.

fa.

xxi

fOe
fOe
fa,
fa.
fo.
fa.
fOe
fo,
fo,
fOe

xxij
xxij

xxiiij
xxv
xxv
xxvi
xxvij
xxvij
xxvij

xxvij.
fo. "Xxv iij .
fo. xxviij.
fOe xxix
fo.
fo.

fa.
fOe

xxix.
xxx.

xxx.
xxxi.
fOe xxxij.
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ghcruint.
Als ons den wintere henen gaet So cocmt den coelen 111ey
Gheen meerder ghenuecht op aerdcn en is Dan die met her ten
tevreden is
Werwaerts dat ic lui henen keere Ick en vinde aen die 11lC11fchen gheen troofl •
Ontfermt v mijnder God heere Ick ben ghepijnt foe fcere.•
Gods gheefl leeft van binnen Soe wie die wacrheyt wil vertlacn
Trueren is Ini.111 leffe In forghe in liden ende druok, . •
Ie foude fo gaerne bi Iefum Iijn Maer ick en heb gheen
duechden •
Ick wil lui gaen vertrooften In Iefus liden groot
Met defen nieuwen iare Soe willen wij vrolijck fijn
Adieu natuerlijc leuen l11i.111 Adycu folaes eude alle mijn vruccht
Den gheest is ghewillich Maer het vleefch is cranck .
Laet 011S altijts den fin verlichten In del' fcriftueren troofi
veruruecht
([ Op die wife Ick feg adieu
() doot/ 0 doot V cracht gaet bouen fcreuen.
Ick feg adieu Werelt wi twee moeten fceyden , .
Tel' eeren van hem Wil ick een liet beghinnen .
Och wilt aenmercken ghi weeldige herten Vcrancke nature die
fierflijc is . .
.
Heer Ibefus liden ende fijn fmerte Moet ick altijt ghedachtich fijn
Och menfche aenmerct dat leuen dijn Befiet hoe cort is uwen tijt
Hoort hier nne man ende wijf Die Marien dienaers fijt .
([ ()p die wife Het was eens ioden dochter
Haer oogen Ilralen blincken Veel claerder dan eell criflal, .
Vryheyt van herten en gaue ick niet On1 duy fent marck van goude
Sijn wi Gods creatueren Tis recht dat wi labueren.
([ Op die wife Een boerman hadde eell dochterkijn
Die finen voet ret in eenen doren Ende nochtans wel weet
te voren ••
Die menfche is seer dom ghefint Die eenich dinck tel' werelt mint
In minen fin had ick vercoren Een fuyuer maecht na 1111.111
behaghen .•

fo, xxxiij.
fa. xxxiiij .

fo. xxxiiij

fOe

xxxv
xxxv.
fo. xxxv
fo. xxxvi ,
fo.

fo, xxxvi.

fo. xxxvij
fa. xxxvij.
fo. xxxviij .
fa. xxxix.
fo,

Xl.

fa.

xli.
xlij
xliij

fo,

fOe
fa.
fo.
fo,

xliij
xliiij
xliiij
xlv

fo.
fo.

xlvi.
xlvi
xlvi

fOe
£(1.

xlvij
xlviij .

fo.

xlviij

IL

2
I
2

3
4
5
I
2

3
I

..
3
I
..

3

4
I
2

3

4

I
2
,,

4
5
I
2

3

0 edel fiele wilt ontwecken Ende loeft hem die v heeft ghemaect fo . xlix .
Aeiihoort dock mill
J ~~eclach Ghi hertekens veruult vale minnen foxxlix
aet
f
aen
dock
v
~heclach
Ghi kerilenen fraeY van finnen , fo .
L.
L
~
L
ReYn maechdeliJ'c aenfch1i'n
. Ghi henlelfce coninginne . . . . fo .
Anhoort dock miJ'tl ~geclach Ghi coninc der hemelen . . . .
Iloort toe kerflenen~, ghemeene Hoort toe na Gods vermaen .
41 Die wife van Flier colleen drie lichte gheladen
0 flour van alle vrouwen Maria reYn beelde foes
Wat fal ick nu heghinnen
Waer fal is ~~ en om raet .
5
Maria fchoonile der fucaden Gaet order des crucen meY
0 >` die wife Ick weet noch een ma >het
41
~
Het e n was nYt
o menlche vale fondell Van fondell alfoe verfaechtt
1)ie alder foetile Iefus Die alder muffle heere
Ic wcet eeit yrouken gehenediJj t Die mi to wee behaecht
41
0 1' die wife Ick had een rhe{ladich
minneken
~
Ich weet ee n filYuerliJ'cke Gheen fchoonder riot en . .
Maria to Yleer kerffouwe Moeder elide ma~~et~ fiJ'n

fo .
fig .

L.
li .

fo,
fo .
fo.

ii .
li i'1
lii'l

fo . liiil'
fo . liiij1
fo .

Iv

Iv
lvi
lvi .
Alle nli1l ell troofl die is bereet Waer ick keere oft waer ich vare fo,
fo . lullJ
Ick vi 'll 1111 'aen verblldell In Iefus minne foot
€ 0l die wife Ick weet noch eenen ticker breYt
. .
fo . lvii'J
0ns raket eenen footer tit
1 Wi No ~ren al wee fi'n
J
Die were1t heeft mi in haer rhewout Met baron ilricken fo
lix .
menichfout
fo .
herteken
wee
remoet
Ende
loeft
den
heere
°'oet
fo
.
lix
Wel op
~
~
he voer
K1'rideren loeft den heere
boog~gods
J fi'n Hi vliecht fo
lo .

fo,

fo .
lx .
aenfchiln
. ,
die
floorlpoorte
lack
ick
gheuaen
0
die
wife
0
1'
~
ti:
fo .
lx
Sal is fins
lan~ ge onheren Die 1111 verblldell mach
l
fo.
lxi
Ais ick 1'eYfe om die door Die Iefus flerf aent cmu . .
fo, lxi
Ick «'1l ril l gaen vermeYdell Verhuegell n inen moot .
fo, lxiJ' .
Ic k w eet een maecl1t Ydone Aen haer ilaet alle miner trooil
.
o
lxiJ .
Ick fal lnl feluen troofl en Elide maker eenen moot
die
wife
Ick
weet
een
molenarinne
411 °i'
Ick w ll 1111 gY
aeil Verl11 e d e o El1de later die werelt haer . . fo . lxiiJ'
Coe 111t van ll'haell, lIlldl1Y
111
Coemt bier rhi
g hi wort 1;>hecroont fo . lxiiJ .
- n I euell Dat foude mi voe ghen wee . . fo . lxiiiJ' .
Eel1 fu~hte ll ende ce

12

4

5

Een maechdekeu wtuercoren Vol duechden onbefmet
.
Hoe mach Gods liefde reyne Dus weyuich fijn gheuondeu. .
([ Op die wife Tandernaken
Och voer die doot en is trooft noch boet Met recht mach ick
wei kermen
Ick macb wel claghen mijn verdriet Al met weenenden ooghen
o Iefu lief wat £:11 ic beflaen Wat fal ic Btl bcgiunen .
Ick hielts lui aen defer / aen defer werelt zee Ende daer vant
icker twee .
.
o brooflche natuere fel ende quaet Waer toe wilt ghi verdre
ghen fijn
o Maria fchoon rofe root Ghi hebt onfe eerfte vaders verblijt
Met rechte hen ick weI ghemoet Mijn lief heeft mi ghelateu.
Laet liden dat v / dat v nyet aen en gaet Ende en ncemt nie.
Blants dinck te na .
. . ..
Hoe Iuyde fanck die leeraar opter tin nell So wie met fonden
is befwaert .
Hoe luyde riep die fiele tot God van binnen 0 heer almachtich vader goet . •
Al binnen der hoger mueren Al van Ierufalem, • . .
V beyden doet mijnder herten / mijnder herten groote pijn
([ Op die wife van 0 radt van auontuereu
Sijn vriendelijcke ooghen fchinen Ghelijck die fonnc clacr, .
Ick wit mijn herte keeren Op gods ghenadic . .
.
Maria maghet fchoone Maget in alder tijt •
Sanck/ lofl ende aIle fpelen Die fijn altijt gehort
O lacy ic mach weI claghcn En beweenen minen tijt . .
A.Is ick beghin te dencken Op minen verI oren tijt .
o heere God leert ons bidden Wt vieriger herten
.
lVlijn herte dwingt my on1 finghen Om te veriagen druck , .
Rijc god wien fal ick claghen Dar heymelijc liden .
Trueren foe moet ick nacht ende dach Eude liden fwaer verlanghen .
.
() bloem van alle maechden Wilt ghi doch nu 011S wefen bi
Verlangen verlangen doet mijnder herten pine
Gode foe wil ick mijn herte opgheuen Ende keeren Iny alle
Q

2

3
4

5
6

7
8

2

2

2

3

4
.5
6

7
8

9

2

2·

•

•

•

•

fo. lxiiij
fo. Ixv.

fo. lxv
fo, lxvi.
fo, lxvij
fo, lxvij
fo, lxviij.
fo. Ixviij
fa. Ixix.

fo, lxix
fo,

lxx ,

fo, lxxi
fo. lxxij.
fOe lxxij.

fa. lxxiij.
fa. lxxiiij

fo.Ixxiiij

fo.Ixxiiij

fa. lxxv
fOe Ixxvi
fo, lxxvi
fo, lxxvij .
fo.lxxvij
fo.lxxviij
fo.lxxviij.
fo, lxxix

meufchen af .
Ick minde eens conincx foue Heer Iefus is finen naem

fo, lxxx ,
fo, lxxx

In 111i felucn fo wil ick gaen Ende Ihefl1111 leeren minnen .
fOe lxxxi.
maghet
fchooue
Ghi
fijt
een
blocme
foet
.
Maria
fo. Ixxxi ,
3
o Iefu foet verleent mi doch confoort.
fo.l xxxij .
([ Op die wife Een aerdich vroukcn hecft lui bedroghcn
Die werelt erch heeft lui bedroghen Daer ick op was verghcct .
fo.lxxxij .
Den lufl:elijcken mey Chriflus playfant V 01 alder duechden
groene .
Io.lxxxiij
Als Iefus van die Iiele wilt fchcydcn Dan drijft fi rouwe endc
groot mif'baer
fo, lxxxiiij .
fo.Ixxxiiij ,
3 'Vie fal my toch helpen claghcn Al rnincn vcrloren tijt •
My ionghc maecht j' die wcrclt mifhaecht Die werclt wil ick
fo, lxxxv
begheuen .
Een goct 111an had een dochterkijn Die hadde hi wtuercorcn foo lxxxvi
Irk foudc fo gaern by Gode fijn Conde ict wei beghinnen
fo, lxxxvij .
([ Op die wife Chriflc qui lux es et dies
Heft op mijn crnys weI focte bruyt .
fo.Ixxxvij
Het gheuiel op cencn donderdach Daer Criflus hoordc ons
fo.lxxxv iij
gheclach. .
hceft
mi
cern
bemint
Ick
heb
hccr
Ihefum
wtuercoren
Hi
3
fo.lxxxviij
te voren .
o
lacy
mijn
hertc
lcyt
gheuanghen
Endc
nlte
macl
in
fware
4
fo.lxxxviij
banden .
5 Och maechdeken wildy ghceftelijck wcfen Soe moet ghi v
fo.lxxxviij
onder eeneu anderen gheueu.
fo.lxxxviij
6 Den tijt is comen / den tijt is leden
7 God men verwacht v / ende louet Ende v betaernt ghcloeft
fo. lxxxix.
te fijn
([ Op die wife Het fouden drie ghefpeelkens goet
Wij willen ons gaen verheffen Bouen alle aertfche dinghen. fOe Ixxxix
fo.
xc.
Ick wil lui gaen vcrmeyden In Iefu s liden groot
2
fo.
xc.
3 Siet wij moeten veruaren Van tijt ter eewicheyt
fo,
xc.
Trueren
al
die
willen
Mijn
truercn
is
ghedaen
.
4
fOe
xc.
5 Mi verlaughct alfo feere Soete lief 11a v duccht
2
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4
5
I
I
2

3
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0 P die wife van Claes molenaer
41_I:
In vruechden is alle die werelt wilt Die en 'elen bren ghen
oils root ioliJ't
.

Lof o vader vanden throon Want ghi oils uWen lieuen foon
Hoort al nae mi verftaz?bet wel miJn reden
.
SiJ't vroliJ'c groot en cleYne Met defer nieuwen tiJjt . . .
I- et da ~•b et inden ooflen Die fonne fchiJ'nt ouer al . . .
1-Joe gaerne foude is dichten Een ~}•h eefleliJ'ck nieuwe lies . .
Int foetf~e van den iare Was ick vroech op ghefhaen .
[-leer lefus voer ter fielen En die goedertieren
€ 01' die wife 0 weerde Inont
0 fu ~Tuer vat/ o lelien blat 0 dierbaer fchat . . o
0 roode moat g~ghi
hi maect ghefont

.

.

.

.

0 weerde moat o fuYuer grout
.
0 weerde moat Maria ghi hebt doerwont
0 fiele miJ'n Wilt v verbliden
0 p die wife Die lelien ende roofer .
ti:
Die vale is neder g hecomen Al wt dat ho the
~ lant .
Miners tiJlt ~raet wech ende ick daer met MiJ'n leuen en
mach niet dueren
Heer Iefu wilt hi mi hi fl aen Ick li he in uellin hen
feer beuaen
Daer toe dwanck hem der minnen bans Want Criftus been
henade en
Heer Iefus hadde mi wtuercoren ouer feuen iaren bier to voren
In liden ende in flriden Ende in menich fwaer verdriet . .
€ 01' die wife van Pange lingua glorlofi
Nu laet oils alle vroliJ'c wefen WiJ ' hebben Iefum felue ontfaen
Alle miJ'n h•h ePeYs doer mY fo wee Wien fal ichT clagen mIJIl
verdriet
.
Och menfche waer toe wildY v verla ten GhI Inoet loch ileruer dat Weet g hi

Bloemkens blauwe f~aen milt corer Si daen hheuerwet l;hellJcl{
lafuere .
.
Hoe fchone ende ghenoegeliJ'c es oils des cruYcen meY ghedaer Het f )~ruYten
. . . .
.
•

fo .
fo .
fo .
fo .
fo .
fo .
fo.
fo.
fo,

fo,
fo
fo
fo.
fo .

xci
xci .
xcjJ .
xci'.1
xciiJ' .
xcii1' .
xcv .
xcv

xcvi
xcvi .
xcvl'J .
xcvi'J
xcvi'J
xcvnj

fo . xcvii'J
fo .

xcix .

fo .
fo .
fo .

xclx .

fo.

C.

fo.

c.I .

xcix
C.

J
fo .

c .IJ .

I
2

3

Hoe lufleliJ'ck is ors dat hetnels foreefl ontdaan Daer'alle
.
hemelfce lammerkens gaen
ter weYden .
~
0 cranckheyt des vleefchs nu wilt v trueren later Ende
wilt v oo en

o

.

fo .

4
I

Miners ~'heefl
is my oiitwaect I-IY en can niet racer ~'hellaI'en
fo .
~
~
0 heere van heinelriJ'cke Recht Yfl dat wiJ' haer . .
fo .

3

4
5
6

Och ligdY llu en flaePt 0 leuende Gods fore

fo.

fo .

Tot groter
weerdicheYt .Der hemelfcher corm . . . .
fo.
~
Onfe heer Iefus die Ci'nJn riJeke lies Al hier beneden dat hi 1c uam fo .

7

Och li bedY ilu en flael? t Met ongerufle finnen
BereYt v huYs ter font Niet langhe en moechdY leuenn

I

Met liden fwaer ben is beuaen Nu ende tot alien flonden fo .

2

t:

0

die wife Ick Each miJ'n heere van valckenfleYn

Ghi chriilenen wilt v toornen niet hit voerfI' oet der ~~od~
deloofen

fo .

r fo.

fo.
fo .

3
4

Ick wil met ~•rooter haefHcheYt Van defer werelt fceYden ,
Als ick met miJn lief fpelen gaen Dan is mijn heere met

5
6

Ick wil van hier en dat moet fi'nJn Vander werelt wit ick fcheYden fo .

vruechden beuaen

7
8

Als ick aenfie iniJ'n leuen al Eiade ick peYfe om die bitter door

I
2

3
4
5
6

Gods aenfchiJ'n mach aenfchouweil

Ick tie die mor hen flerre 1-leer Iefus claer aen

.

Ick Tie miJ'ns leuens eYnde Ende wetter werelt fchiJ'n
Maria cormghinne MiJ'n troop/ mijn toeuerlaet
Ick ligghe ill defer dale Met fonder feer beuaen .

.

.

Ick wit ml gaen bekeeren Ende vol :;en mined roep .
Ick dra he dat laden verbor en Befloteil in minen rout .

7

This recht dat wiJ' die magher eeren Die ors ghebrocht

8

Ick fie die morhei1
ileac IIeer God v claer aenfchiJ' n .
g
0 lufli
~ he ainoreufe ghceden Wacht v van fonder foe

I

fo .

SiJ't vroliJj ck bet is worded dach Die Tonne is oPghegangheir fo .
Och dus en heeft mi'nJ'n herte gheer vruecht Voer dat ick

c .i1J .

fo .

Een menfche mach w el feer verlan~ 'hen Die van finer lieue
is gheuan en,
o

2

5

fo .

c .111j .

c .v .

c .vi

c .vi

c .vij

c .v1J

c .vi1J .

c .viijJ
c .x .
c .xi

c, x1J
c

x1J

c .x1J

fo .

c .xiiJ .

fo .

c .xiilJ
c.xv

fo .
fo.
fo .
fo.
fo.

c .xnj
c .xiij

c .xv
c .xv

heeft moot io

fo .

fo .

c .xvi .

c .xv

doeY
d w e1

fo .

c .xvi

t6

lnoeten ~ an defer werelt fceYden Als onfen tiJ't bier
Colllell fal
f0 .
C .XVJ
1 .
>P die wife Dit heffe ick op dit wil ick eaten
I
Een edel forteY ne is ons ontfloten Die fan >e~ heeft faille ~•heftaen fo. c .xvi'J
2
Heere God waer was does rnijn ghedochte Doen ick die
werelt are claf
fo . c .xviiJ' .
41 flier line inde quaterne P folio . C .xix . volghen veel fchone leYfenen in
Yfche/ met harm noten ende toonen ende fomlni ~~he
lathe elide in dt1t
~ fonder
2

W1J

noten elide oock folnmi e gheeflelike liedekens fonder noten - maer de ghewifen daermenfe opp fin ~~~het i f~aen daer bouen ggheteekent i' oft ghi
g hi
meY
moechtfe Gn ell na v heliefte elide deuocie
I
Puer nobis nafcitur Rector angelorunl
fo .
c.xix
2
Hadde ick vlo1 ;•h elm als fernP bin Ick foude foe boo1;~~he vlie ~~~hen fo .
c.xix
c .xix
3 Waer is die dochter van fYon Ick foudefe blide maker . , fo.
4 Met rechte fin ~~~hen wi niewen fanck Ileer Ihefus was z;g heboren . fo . ' c .xx .
c .xx
.5 Die vader God van hemelril'ck
. Heeft die werelt foe feer bemint fo.
6 Had ick vlo helm als een arent gri j s Ick foude fo boo ghe
vlie hen
Nu fact ons alien g •oode
de loom Den oP 1'ertIen coninc van
bouen
2
In cell buys daer en woonde nienlant in lVlaer vo ghelkens
vlohhen aer wt en de in
Nu
fact ons dancken ende bouen Den boo1 ;hell God al van
3
bier bouen
Met defer nieuwen iare So wort ons open
Laet ons met herten reyyne Louen dat foete l~inde
Een vroliJ'c nieuwe lief Tis beter wat dali niet
. .
f suYuer maecht van ifrahel Wilt feer verbliden v

fo .

c .xx

fo .

c .xxi

.
fo .

c .xxi'J

I

F

t

Nu hoort wat is V fchincke Met defer niet lwven ti t
ForteYne % InoederI m ah•b et reY ne Bloenle der hhenaden
Laet ons - mit ho ~•h er vroliJ'cheYt Louen die ma r;bet

•
•
der

Co .
fo .
fo
fo .
fo .
fo .
fo ,-

c .xxlJ .
c .xxiijJ
c .24

2
c .5
c.26
c .27.
c .2 7

foeticheYt
fo .
c .27
Nicolai folemnia
fo
c .28
€ Die antler leYfenen soect al fo veruofgende voort . Hler lllede to lleelnt
die tafel een Yende .
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N°. 1 .
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,o(aessriticgattlerdy En0esaecto¢sto ~oPaesfrilicbary tnBaSaectoa8ta

fbcR f4n t~ at~a4 c~ ~ouerr, ~er3efas

t~ Ca$I)

1»E)q tuintte~jq ~IDaea am (o witYty svi true

U1:i
(as app adnnesgq )Daev ott~ (o wiffei, sti

'tcn

fat

truer tn~ mach aneere rrirt (t~q aeq (aP

'at ic~6eatuct(aefin .

net fang~e8uern j ~DAtic1L Beaxnct(af(gq!
~o .g.

teq mdttj anbsnyef ()t)

nieth ng~esaever~

I

.

S oiaes wil is hanteren

;.

8fg~e(gcR ioraeteq

et

e

HY is een heer der heeren

Ende daer toe vroliJ'ck fJ'n

Die fchoonf~e diemen vint

En bliJ'deliJ'ck houeren
Met Iefus miJ'n minnekiJ'n

Ick wit mi tot hem keeren
Want hi ons fo feere bemint

Waer om fo willen wi trueren

Gheen hers en mach verfinnen
Die blifcap die hi heeft bereYt

Ten mach anders nYet fJ'n

Den gghenen die hem minnen

Ten fal niet tanghe dueren
Dat ick bedrucl fat fiJ'n .
2.

&Zq

In alle die werelt wide
En vinde ick niet fo oet

So ons die fcriftuere dat feYt

4.

HY is een bloem gheheeten
Seer fuYuerliJ'ck ende claer

Dat mi mach maker blide

he ghefeten
IIY is fo hoog~

Dan Iefus miJ'n minneken foes

Al bouen der en gheten fchaer .

Hier om wit ick mi gheuen

Gheboren tot onfer baten

Hem to dienen tot alder tijt

Van eender maget bequaem

So wordic van herten verheueu

Als bouen honichraten .

Ende eewelijck verblijt

Is foeter Ihefus naem .

Fo .

I$

5

Wanneer fal ick anfcouwen
Sin
J ouer claer aenfchin
J
Och mocht ick hem behouwen
Al in dat herte miJ'n

`Vat mi mocht ouer comer
En foude ick achten niet
Waert foe bet foude mi vromen
So en had ick gheen verdriet

I .Y-

Fo,

iJ' .r

6 . 0 god
~ wilt miJ'ns ontfermen
Doer uwen name fiJ'n
Ende wilt ons d och befcerine1l
Al vander belles Pi'n
J

Ende wilt ors doch gheleYden
Ende bring'hen int eewie h rick
J
Als wiJ ' van bier al fcheYden
Dat bidden wiJ' al ~•h elick.
J

N° . II .
0p die felue wife .
I.

2.

OCh edel fiele wilt mercken
Ende herteliek
bekinnen
J
DiJ'ns foete brudegoms wercken
Sun
J onl;ghemeten minnen
Hoe veel ick heb }heleden
A 1 0111 die minne dim
Dit fo~ lde v wel bi reden
Doer doer den wille miJ'n
Hen1el lucht ende aerde I
Heb ick ghemaect om d Y
Des heln e1s bor rers weerde
SiJ'n alle diJ'n dienaers yr Y
Die beeflen op aertri'cke
J
Die voghelm finder lucht
Die bloemkens des gheliJ'cke
Die boomen ende alle vrucht .

3 • Die middelaer feYt.
0 fiele wtvercoren

Nu keert v herte tot hem
OntfluY t dins
J better ooren
E nde hoort dins
J brudegoms fleet
Hi freed tot v van binnen
0 wtvercoren bruYt
Die werelt laet nu to misses
Ende gaet v felven wt .

de gom feYt
4 . Die bruY~
Ick wil dat ghi fult later
Alle blifcaP ende ghemack
Der creatures of Eaten
Ende vlYen der werelt wrack

Ende hebt mi lief alleene
Ick wil v bruYdegom fi'nJ'n
Der menfchen trou is cleene
Int laetfle niet dan PJi'n .
5 • V hers tot miwaert dra et
Ick ben van former fchoon
MiJ'n moeder is een reYn maget
Ick ben eens conincx foon
Dan moechdY eeweliJ'ck leuen
Al in dins
bruY~
de1
ro ns riJ' ck
J
Met hode fi'nJ'n verheuen
Den fchonen eni;elen gheliJ'c .
6. WildY der werelt volhghen
Ende foecken aertfch ioliJ's

So math g hi
hi mi verbol shen
En verliest dat fchoon ParadiJ's
Den wech is feet en1;he
Die totter leuen leYt
Stri1'dt in duechden flrenghe .
Die croone is v bereYt .

ro. J

iJ' .v

7 . Doer v o mi'n1'n vercoerne
Heb ick fcherpe wege1l ghegaen
Doer diJ lelen end e doer doerne
Moet ghi mi volghen a en .
En wilt g•h i niet vermiden
Waellufle in defer tiJ't
So fiet ws b ruYdegoms llden

Oft ghi help g heli'cke
fJt
J
8 . Om dY be11 'lck ghedalet
Wt minder
moghentheyt
J
Ende heb v fchult betalet
Met grooter bitterheYt .
SiJft mi g•h etrouwe alleYne
Ende g•a et ewer fonder wt

Ghi hebt miJ'n herte reYne
GhewontI' n1iJ'n fuller ende bru5yt.
9 . Ick ben wt grooter eeren
Ghecomen in fcanden groot
Om v vruecht to vermeeren

Gal ick mil'n
, leuen ter door
Ick was der coningen coninc
Ende Overt des lnenfchen knecht
A1 duYfler ick aent cruce hinc
Al was ick des hemels lecht.
10. Ick hen pelgrim gheworden
Ghecomen wt lniJ'n riJ'ck
SiJ' wouden nil vermoorden
0 lief feet minneliJ'ck
Hoe vele heb ick gheleden
Hoe bitter oock hoe fwaer
Oln v heb ick g•h e{lreden
0 bruYt drieendertich iaer .

II .

Ick was foe leer ontblide
Doen ick den IlriJ't befloet
Dat ick to dYen tide .
Sweete water ende bloet

Oock was ick alleen die man
Doen is ten Ilride waert ~
chinc
Minne dede mi die wape n all
12 .

Daer is met aen den cruce hin c
0 fiele o feer ghemi llde
MiJ'n bruyt miJ'n wtttercoren
Nu volcht mi tot illt Ynde
Als ick v gae to voren
En laet v niet duncken

I)at ghi to weeckeliJ'ck fJ't
MinJ kelc wt minnen ghedroncken
En is foe bitter niet .
13 . Vwen flat laet fill
J nllJ'n bide1l
Als ghl vermoeYet fiJt
Mere dock tot allel1 ti den
MiJ'n pine diep ende wit
J
Ick heb om diJn mlnne
Soe fwaren cruYce ontfaen
Als lammeken foes van finnen
Ben ick ter door ghe •a en .

14. Om v ben ick gheclommen
Al op des cruYcen boom
Waer toe ben is g •h ecommen
• fiel du fuYuer bloem .
Om dY to ~'heuen drincken
Elide engelfche fpife daer bY

MiJ' n pa ie wilt hghedincken
Set alle uwen troofl in m Y
I5 . Die middelaer feYt .
• bruYt wilt met hem treuren
Met hem to liden kiefl
Als doer tot allen vren

Die fi'nJ'n lieffle lief verlielL
Vliecht op dat cruyce met finne
Daer hi leer •roten foot

• bruYt om uwe nlinne .

I9

Fo . iJj ~

20

o . iiJ .r
Daer islet ghl V fuYner vint
Al fil'tg rhi
hi vol mifdaden .
• en wilt V niet verfmaen
Als hi be heert henaden

Is nu dIJn bruYdegonl doot
i6 . Dye mlnnende lie1e totter BruYdegom
b
w11
met
ganfer
herten
.
Ick
A1 metten armen miJn
0m van ~•en met groter fnierten
• Iefu brudegom fiJn

17 .

M1Jn herte ick v gheue
• Iefu liefile aenfchlJn .
Oft ick flerue oft lene
Laet nemmermeer fceYden fin .
Die middelaer fe Y t
Nu vliecht opt cruyce ootmoedich
Daer is aen fterf de door
Daer blocYen bloemkens bloedich
Als v1Jf fchoon roofer root
Ende doet gheliJ'c die bYen fijnJjn
Die figYf;hen der bloemen fact
Daer wt fY treckende fin .

I8 .

19 .

Hi wilt v aerne ontfaen
Die bruYdef;om feYt
Ick ben van v verhheten
• lacer al heel bi nae

Voer ws herten dore hefeten .
Daer is dicwils clopPa en flae
Ende mi wort gheweYhhers dat
• alder lieffle fiele miJ'n
Te ruflen in uwer herten flat
20.

Want dat al miJ'n weelden fiJjn
0 fiele hoort mi kermen
Waer om vlietflu van m Y
Laet V dock miJ'ns ontfermen
Want ick diJ'n fchePher f Y
MiJ'n armen fiJjn ontPToken
MiJ'n hoofs ~gheneYcht tot v .
MiJj n leden om v ghebroken

Dat alder foetfle honich raet .
Hi heeft v meer beminnet
Dan eenich moeder haer kint

C oemt bruYt : ende cull nil nv .

SiJ'n bloet is wt gherinnet .

N°. III .

:i: Op dye felue wijfe .

I.

(1-Flenoechte willen wi han teren
In Iefum vroliJ'c fiJjn .
Ende bliJ'deliJ'ck iubileren
wt reYnder herten fiJjn .
Hi is miJ'n trooft alleene
a

2.

MiJ'n eenich toeuerlaet .
Daer al miJ'ns hertfen minne
MiJ'n hope : miJn trooil aen flaet
Daer om fo wil ick later

Die werelt al gheheel
Op dat fijn charitate

Mi vallen mach een deel
Dat honich Gjnder minnen
llat melck fijnder foeticheyt

Waer mede is mach verwinnen
Alle mijnder herten leyt
3 • Der werelt bier to iteruen
llat is eeu cleyn ghefchil .

Fo. iiJ' .1
0P dat wi mo ~gen verwue
er n
Gods troofl na onfen wit
Och mocht ons dat hgheboren .
So waer ons wet hefchiet

Voer al dat ick liJ'de opt aerde
Dat en waer mi geen verdriet
4 • Order alle creatueren .
Had ick eens troofi hefocht
op dat alle min
min trueren
Alfo ten eYnde fY brocht
Mer wat ick dies mi PJinde
Het was al arbe Tt om niet

Ic en vans daer niet te ishhen II
Dan hertfweer druc en ver drie t
hen minderr fnnen
5 • Dat isgJ
Ende oock miJn bunt verf}ant
En lieten mi niet bekinnen
Dat mi flu is bekant
Maer al dat is beneden
Der hoogher triniteYt
En mach mi niet verfeden

Fo "'
In hem flaet alle miJ'n troofl

In fi'ilJ'il mimic to fleruen
Dan worde ick at verloofl
7 • MiJ'n God miJ'n eewich team
Minder
fielen medeciJ'n
J
Ick heb mi dS ghegheuen
DiJ'n eYghen wit ick fiJ'n
Ick >~heue
dY alte male
~
Ilerte fiete liJf al gheheet

Coemt heere in v fate
Ende laet ons worden een
8 . O prince van atlen heeren
MiJ'n alder lieffle lief
Tot v flaet miJ'n be ~'heeren

Ghi flaet int hoochfle brief
Gheen herte en mach dit weten
Noch dencken in gheen fchiJ'n
Hoe hoog
grhi
hi fiJ't ghefeten
Al in dat herte nliJ'n .

J•

Als miJ'n begeerie daer toe ileYt
6. Ats is dit heb verfonnen
So flelde ick eens voer al
Ende hebt met hem begonnen
N u hope ick dat ick fat
M1J us heeten wille verweruen

0 Iefu wtuercoren
Alder tieffle minnaer foes
En laet ons niet vertoren
Alit Ycomer wefen moet .
Ats wiJ ' dap moeten fchey•d en
Wt defer droeuen dale
Soe wilt ons dan gheteYden
Tot in die hooch e fate . Amen .

N° . IV .
i . lEfus foete miune
Die was wet alfoe groot .
Dat hi om onfen wille

Wonde ileruen die bitter loot
Daer nae is hi verrefen

Ende heeft hem dicke vertoont
Ten hemel op rheuaren
Inden alder hoochf en troop

2 . Daer fi'nJ'n die en~ gelfche chorea

Cherobin ende fernphip

2I
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Daer coachmen wonder horen

Die finder hellen fcreYden
Daerfe Iefus wt heeft verlofl

Van meniger fleminen fi'nJ'n
SiJ fPelen die melodien
In fo menigerhande wiJ's
Voer lefurn ende Marien

Dat niet to begriPen en is .
3 • Die, xxiiiJj . ouden fchoone
S taen voort met haef~en leer
SiJ ' offeren daer die croone

Voer Iefum onfen peer
Si hebben ooc den rechten trede
So menich iaer lane heleert
SY fingen en fPring•e n merle

0P dat hi fY vol eert
4 • Die vier euan1;geliften
SiJ'n bouen gout feoon ~•e cleet.
In foe wonderllJcke lif~en
Als daer van ghefereuen fleet
Verurueehden hem alto feere
Ende die bai'tifle lint Ian
Dat nu noch nemmermeere
Gheen man vol gronden en can
Dauid met finder
herPen
J
Die inaect fo roten rhefcal
Dat fleden ende oock dorpen
Mobghent hooren over al .
Hi roert die foete fnaren
Voer Iefum alfoe hi plach

Dat hondert duyfens iare n
Daer en fciJ'nt niet eenen da ch .

6 . Propheten en patriarcken
Mit purPur bYfle ghecleet
Ende Noe mitter arcken

Inden rifle al merle gpee t
Si'
~ verbliden hem fonder beYden
Voer Ihefum Karen troofi

De aPoflolen blincken groene
Veel fehoonder dan famniJ't
Dat men t haer vruecht Leone
Daer fi nemmermeer wort befinit

SiJ ' maken daer melodic
In foe foeten mufica
Dat Iefus ende Marie
Daer leer raerne hooren na
8 . Kidders ende martelaren
Als eenighe roofe root
BloeYen in haer vierfeharen

Ende driuen blifcap groot
SiJ ' fpelen in vieriger minnen
Voer Iefum tot alder i'
tJt
Dat alle dat hemels ghelm file
wel leer daer of is verbli'Jt

9 • Die heYlighe confefloren
Die hebben der vrueehden veel
SiJ ' blincken in haer chore n
Veel feoonder dan blau fluweel
wt blauwe fo findY mere ken
Haren faeehten fladigen m oet
In woerden ende i n wercken
Soe fi'n fi voer Gode boet .

10 .

Heremiten ende monicken
Hooren merle in di t petal

Oock prieflers ende ea noillcken
Die fingghen to gad er al .
Si'
J dienen foe eerfaemlIJ" cke
Ende finghen voer Iefum bor
.
Alle die fiJ'n in d at rIJcke

Vernieuwen hen leer daer of
II . Ionefrouwen reyn van feden
Die climmen den hoochflen

raet
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Si aen al na Iefilm treden
Waer dat hi henen aet
Sj
So
No
Si
I ...

blincken in harm troone
reyne ende fo claer
Yt 1elie en was fo fchoone
en Overt befinet hi haer

Si connen iubileren
In alto menigherwiJ's
0ock finggen ende difcanteren
Dattet niet to dencken en is

Och wat foeter melodYe
Hoortine n inder maechden choor.

Want Iefus ende Marie
Die fin1;hen daer felue voor
I 3Dat gpetal is fonder mate
Die daer alle fin1;hen claer

Van fo meni rherhande {late
Dattet niet to fcriuen en waer
Want fY fJ'n al mist ~•h emeYne .
Van alien con{len 1 ;heleert
M er Iefus eeft alleYne
Die alle dit ghefinne re reert .
1 4 . Wat mach dais daer ontbreken
Daer Iefus dat felue 1 ;heeft
Datmen dencken mach oft fpreken
Elck dat heuoelen heeft
Al woude fY inder henen
Rechtetioort fo fin fY daer
Ende fouden fonder uellen
Iefum fcouwen pu er ende claer
I 5 . Elcken dunct jilt ~~~hemeYne
Dat Iefus hem mint fo feere
Recht oft hitJ waer alleYne
Och wat is dit wonders meere .
E1ck mint die vruech e cure
Die hi ae it den anderen let .

v .r

Recht oft fY fins
J felfs ware
Alfo is hi daer in verbliJ't .
i6. Alle dat van be hinne
0Yt van Adam ghecomen is
En foude in heenen finne
Volfcriuen in gheender wiJ's

Een raet der minfler vruechden
Die de nederffen daer in plien
Nochtans niemant en foude .

Al reel
~
lieuer lefum fien .
17 . Die Iefilm fiet alleene
Die mach hem fl'ieghelm claer
Die din hen al jnt hemeene
So roelpen fY alle daer .
0 wel lieue foete Iefus

Nv weed }hebenedit
~
J
Sanctus fanctus en fanctus
Nv ende in alder til's
,
i8 . MiJ•n machte wil mi breken
MiJ'n herte van binnen beefs
Als is to gronde wil dencken

19 .

Hoe Iefus mi pier in heeft
Met fo wonderliJ'cke goede
Al na hem feluen ghewrocht .
Ende islet fines heYligen bloede
Tot defer vruechden ghecocht
Als ick dit ouerdochte
So >heuoelde ick was in nii
Dat Iefus dies ick feer fochte .
Met finder
gracien
is hi
J
~
Dat herte wit mi ontfincken
Ick en weet waer henen aen
Want hi mi isleYnt to fcincken
Den foeten hemelfchen tram .

20 .

Mi dunct ick heb vernomen
In miner fnne voorwaer

23
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Dat ors e hulpe fi'n comer
Veel duYfens enghelen claer

Met al den enghelen fchoon
Altoos grhebenedYen
In diner hemelfchen troop

Welop ende laet ors ftgringen
Ende Iefurn minnelic ontfaen
Ende met vruechden fin ~rhen .
^_1 .

v.v

22 .

Droene went is wil v verflnaen
Haelt cans wt defe alle lnde
Wi willen ors piron voort
So moghen wi fonder eYnde .
Iefum dat minneli1'ck
woort
,
In fo groster InelodYen .

IESVS ende MARIA
Wi bidden v ouer al
Wilt ors arme fiele dap vrider
Wanneer fY fcheYden fat

Ende als dat herte fal broken
So helPt oils dap aldus
Dat wi met vruechden fptoken .
Ghelooft Maria Iefus. Amen

N° . V,
:ii:
1.

Op die felue wijfe

IIYEEt vruechden willen wi fingen
Ende louen die TriniteYt
Dat fY ors wil bringhen
Ter hoochiter falicheYt.
Die eeweliJ'ck fal dueren
Och eeweliJ'c fonder vetgarc
Och Inocht ors dat ghebueren
Och eeweliJ'ck is foe lanck .
Leefden wi na die gheboden
Also wi leuen fouwen
Ende dienden altoos gode
Ende onfer lieuer yrouwen
Ende lieten ouer liJ'd en
Die werelt in baron ganck
WiJ' fouden bier na verb llden
Och eeweliJ'ck is fo lap cl

3 • Die blifcap is fonder eynd e
Flier bouen int helne1rlJ" cl
Die wi daer fullen vin den
En heuet gbeen gheliJ'ck

Dat is dat 1;rodliJ'ck wefen
Het fchenct ors biiden dranck
Alfo wi hooren lefen
Och eeweliJ'ck is foe lanck
Die
engelen van bier bouen
4•
SiJ ' maker fo grooten chier
Laet ors hem allen louen
Het rhelt ors euen diet .
So moghen wiJ' verbliden
Ende fingghen der engelen fans
Tot eeweliJ'cken tidea
Och eeweliJ'ck is fo lanck
5 • Die heYligen alle gader
SiJ ' maker groote feest

SiJ ' lover God den vader /
Den fore den heYligrep gbees t
Als wiJ' die fonder later
SiJ ' wetent ors grotes danck
SiJ ' verbliden bouen mater
Och eeweliJ'ck is foe lanck

0. v . ° -Fo . vhr

6 . Maria die moeder ons heeren
Si is van ons verblit
J
Wanneer wiJ' ons bekeeren

7 • Nu laet ons dienen hode
Dat rade ick ionck ende ou ~
Ende houden fi'nJ'n ghebode.

In defer allendigher tJi' t
Maria maghet reYne
0 edel wi'ngaert
rany~k
,~

Ende loner hem menichfout
Dat hi ons wil befchermen
Al van der hellen Planck

Bidt voer ons al ghemeYne
Och eeweliJ'ck is foe lanck

Ende van dat eewich kermen
Och eewelick
J is foe lanck.
N°. VI .

r.

IINv

€ 0 p die felue wife .

laet ons vroliJ'c fin ~•e n
Een liedeken ter eeren van haer
Maria met barer kinde
Ick woude is bi haer waer
So waer miJ'n herte in ruflen
Dat nu liJ'dt pine fwaer
TfceYden en fou mi niet luflen
A1 waer ick daer duYfent iaer .

MiJ'n herte leYt gheuangen
Van minnen feer befwaert
Mi mach wel feer verlan rhea
Tot miner lieue waert
Bi hem en is gheen qualen
Maer bier is menich feer
Woude hi my bi hem baler
So en truerde ick nemmermeer
3 • Siele rhi moet verbeYden
g hi eeren cleY nen terrain
J
AlfiJ'n wiJ' nu ghefcheYden

4 . • lief van hoo er minnen
Ick en can ~ghefwihThen niet .
MiJ'n herte dat lids
van binnen
J
Ick claghe v minJ verdriet.
Die deruen dat fiJ' minnen
Sin
J dicwils feer befwaert
Ende ongherufl van binnen
Het is der minnen aert .
5 • • fiele laet v henoe hen
En maket gheen verdriet

Tot liden wilt v . voeghen
Ick en Pal v later niet .
Maer blift
J altoos hheflade
In minder
minnen fJ'n
J
Dat Yft dat ick v rade
Min
oelick
gJ dochterkiJ'n
J
6 . Nu wil ick altoos dra hen
In min
J herte bliden moet

Ten Pal niet lan ghe
~ fi'Jn
Ick Pal v corteliken

Waer om fo foude ick cla hen
• heere ghi fi'tJ't foe foes
Ick hope aen v ghenaden

Het Pal faen fJ'n ghedaer

• duecht Pal mi beraden
• heere des betrou ick di .

Al in miJ'n riJ'cke ontfaen
Daer om flriJ'dt blideliken

Al biflu boner mi

o.
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N° . VII .

€op die felue wife
i . ICk wil mi aen ontladen
Eude verlichten miner moot
Ei1de wachton mi van quaden
Dat fal mi wefen oet .
Van fonder wil ick mi keeren

2.

In minder
ion1;her tiJ't .
J
Ic k bid v henade lieue heere
Want ghi gghenadich fJ't.
M1Jn oogen moeten aenfcouwen
Na dat ick heb verdient
Eest blifcha ofte rouwe .
Soe rade ick miner orient
llat hi hem van fonder keere

Walt~ cort is finer tiJt
Ick bid 1;henade lieue heere
Want ghi ghenadich fJ't
3• Had is voer tfwaer verliefen
GhePeYfI1' dat waer mi goet
So foude mi god verkiefen
Als hi den fali hen doer
Mer n een . i s my rouwet feere
Alle miner verloren tit
J
Ick bid henade lieue heere &c .
Yerrant en derf hem Poghen
4•
Te c omen daer God fY
Hi en moet na fJ'n vermoghen
Van fonder wefen yr Y
Ende dienen onfen heere

Van neer hi heeft den tijt
Ic bid ghena . &c. Want ghi . &c .
5 • N och foe wil ick hoPen
op God ende onfei vrouwen
Gods gracie flaet altiJ't open

Al, ors die fonder rouwen .
M ilde fo is die heere

Onfeker is onfen ti .l't
Ic bid 1;hena. &c . Want ghi &c.
C . Aldus fo wil ick temmen
Dat ion the
leuen miJ'n .
~,
Dat is namaels mach clemmen
Aldaer die falighe fi'nJ'n
Daer is fo lanck fo meere
Blifcha1' in alder tijt
Ic bid . &c want h•h i . &c

7• 0 radt van auontueren
Su ldY niet omme flaen .
Oft mi mocht troofr hehueren
Van dat ic heb mifdaen .
Ic en fordichde nemmermeere
A1 had is wel den tijt
is bid . &c want hhi . &c.
8 . 0 god van hemelriJ'cke .
Ic flae hier als een arm man
Seer ellendichliJ'cke
Siet mi met uwer enaden an .
Gheeft dat is mi bekeere
Het is mY meet an tit
J
Ic bid . &c . want •h i . &c.
9• 0 uder mach is wo rden .
i er ion rher nemmermeer.

F.nde namaels order der eerden
,
E i1de later roes ende eer .

TO .

Waer toe dat is mi keere .
Altoos raet
miner tijt
~
Ic bid . &c want hi . &c .
Gheila dish wil is dienen

Fo, vi .v-Fo .
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Ende wefen onderdaen
Het ilaet noch to ghefchieden
Dat ick fal moeten aen
Van daer is riot en keere
Nemmermeer to gheender tiJ't
Ic bid . &c. want hi . &c
II .

Ghi heY~
li ghen alle ghemeen
Al come is nv ten leilen
Ick hen nochtans eon
Daer Chriftus onfe lieue here
Om fterf op omen tiJ't
Ic bid Thenade lief heere
hi l;henadich fi'tJ't
\\lin t gghi

Nu bidt voor mi ten beflen

N° . VIII .
€ Op die felue wiJ'ie .
I.

GHi

manner ende vrouwen
Die op
o der werelt fJ' t
WildY v fele behouwen
Ende beteren uwen tiJ't
WildY den viant mincken
Die ors altoos volcht na
Hebt altiJ't in v ~Thedincken
Den naem van M'rria

Maria is fo foete .
Ende fo wel ghenaemt
Datfe die enghelm groeten
Alfo haer wel betaemt
Het is die Coninhhinne
Die God ziJ'n bootfcha1' fans
Vol gracier ende vol mirror
Maria is fY bekant .
3 • Des heYlighen kerfnachte
Wilde hY 1;heboren fJ'n
Van haer die ors brachte
Den hemelfchen Coninc fiJ'n
Sonder wee oft fmerte.
In maechdeliJ'cker vruecht
Nv louen wi met herte
Maria die fuYuer iuecht

4•

des en ~Thels faluYten
Dat fY Iefum ontfnck

Wert die giant to buYten
Van ors die ors heuinck
Ilet fans hem God die vader
A1 in Marion li'f
J
Wi dancken alle hader
Maria dat reYne wiJ'f

5 • Die ne gen en elfce chooren
Die fali~ The Seraphin
Altoos fonder verhooren
Louen met herten fiJ'n
Die foete fuYuer name
Die dc met herten client
Die Gode wel is be1c name
Maria des menfchen vrient
6 . Maria is die vlamme
Diet ParadiJ's verlicht.
Maria fonder blame
Vol •r acier is heflicht
Si is die treforiere

Van hracier dais torteYn
Met lone willen wY vercieren
Maria alle ~ghemeYn

27
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7 • So wie dat in dit leuen.
Ma riam eere doer
Si en fal hem niet begheren
A1 Yst dat hi mifdoet

Gracie falhi vercrighen
Als dede TheoPhYlus .
Hi en wilde dat lof niet fwighen .
Marie der moeder van Iefus
8 . Die Mariam can eeren

ro.
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Dat hi niet en fal onoghen
Verdoemt ziJ'n na ziJ'n door

Nv laet ons alien louen
Mariam wi hebbens soot .
9• Maria draecht die croone
N a Iefus haer lieue kint
Si fait hem waerliJ'cx loosen

Die haer met herten mint
Nv bidden wi alle gghemeene
Mariam die figYver iuecht
Dat fY ons verleene

Ende dimes met herten geheel
Si fal hem inpetreren
Van gracien fulck ghedeel .

Haer gracie ende haer duecht.

N°. IX .
€ Dit is die felue wife.
TVEEt vruechden willen wi fingen
In defen bidden tiJt
Heer lefus wil ons brie Then
Al in fi'nJ'n eewich riJ'ck
Daer toe is hi heboren
Van eender ma 'het
~ fi'Jn
Hi el1?t des vaders thoren
Dat foete kindekiJ'n
2 . Wt Iefl"e is ghefprotes
Een edel bloeme lof faem
I.

Daer is ons wt gheuloten
Een bloeme dat godliJ'ck lam .
Hi bracht ons offerhande
Dat edel leuen fiJ'n
Hi brack der belles bande
Dat foete kindekiJ'n .

3 • Die oude vaders alle

Die la hen finder soot

Met alfoe grooten ghefcalle

Ende met verfuchten root
Ter ilont dat fY behheerden
Dat foude ghebbren f'Jn
Al vander fuYuerder gheerden
Dat foete kindekiJ'n .
4• Maria die fuYuer gaerde
Die noY~
t •h enoemt en vans
Eer noYt man quam op aerde
Was fi met God bekant
Van misses om ons to troollen
Dat dedefe wel aen fchiJ'n
Lof hebt ghi die ons verlofle
Dat foete kindekiJ'n

5. Die engelen van den throne
Ende al dat oYt leuen ghewan
Bekenden Marien fone
Sorder die wreede man
ar
Herodes valfche heere
Dat dede hi wel aen fchiJ'n

Fo . viJ' .v-Fo, viiJ' .r
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Ghi moecht v wet henen maken
Ende varen nu hier van
Herodes wit doen dooden
Den foeten fehepl'er
diJ'n
.

Want hi benlde feere
Dat foete klndekiJn
Herodes was baet v forghen
Ghi fi'tJt van herten bunt

Gheen dinck en is verborgen
A l voer dat ion ghe kint
Hi ell mint gheen aertfce dingen
is fonder termiJ'n
S iJ'n rick
J
tu dan verdrin ghen
Wat wiiI

II .

Dat foeto kindekiJ'n ?
7 • Sal ick moeten verliefen
MiJ'n eer miJ'n goet miJ'n lant
Het fat daer om verkiefen
Die door van minder
hant .
J
Ende kinderen van veel wiuen
Al Lnden laude miJ'n
Het salder oock merle bliuen .

Dat foete killdekil'n
.
8 . Herodes heeft voerwaren
Van Linen fin ghemif~
Dat kint is hem ontuaren
Met goddetiker lift .
Daer moeften fit bekermen
Veel kinderen fiats wet aen fciJ' n
Om fiat hi woude bederuen
Dat foete kindekin,
J
9 • Drie coningen wt Orienten
SiJ' hadden des kints ghewout
SiJ' brochten hem in 1?refenten
MY rre wieroock ~1 ende gout .
Daer merle fiat fiJ bewefen
SiJ'n macht fiJ•n riJ'ck fJ'n PiJ'n

10.

Daer merle heeft ons ghenezen
Dat foete kindekiJ'n
Die engel qcam ter fpraken
Iofeh den otlden man

Behoedt van alien nooden
Dat foete kindekiJ'n .
Eellell ezel ghint hY bereYden
Hi en tette niet een twins
Daer op
o fette hYfe heYde
Die moeder ende haer lief kint

Te Eipen
~ t voeren f'J henen
Aldoer die wilde woethjn
S1J
"n macht heeft daer ghefchenen

I 2.

Dat foeto kindekin
J
SijJ l
in corter flonden
Daer {font eenen palm boom
Met vrucl1ten dat fi'l hem vondell
Maria naln des goom

Hier onder moet ick ruften
Sprack fl dat maechdekiJ'n
Met vruechden ende met luften
Ende milief
Jn kindekiJ'n
I 3, Doen fi was ghefeten
Maria die fuYuer maecht
WiJ'ndaden moet ick eten
Van des die Palmboom draecht
M iJ'n herte fiat heeft ghequoten
Herodes valfch feniJ•n
Dat Ick dus vroech moot dolen .
Ende In"n
"n
J .
iJ lief kindekin
14 . Doen IefiIs was ghefeten
0 }p f Jnre lie uer moeder fcoot
Hl en hadde des niet ver eten
Want hl den boom gheboot
Dat hl hem boech ter aerden
Al v oer die lleue llioeder fi'n
J

Fo. viiJ .r
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Van des haer herte beheerde
Ende haer lief kindekiJ'n . .
1 c~.~ . Die boom van fuYuer vruchten
Nechde
noder finer to P
Y
Al voer Marion voeten
Daer ionden wiJ'ndaden o p

SiJ' plucten alle beYden
Al voer des hongors hiJ'n
Des mohhen wiJ' ors wel neYhen
Voer dat foete kindekiJ'n

I

6 . Een fuYuer claer forteYne
Al vt der aerden f ranck .
Om Iefns wil alleYne
Maria daer wt dranck

Ende Iofeph oock C11e Undo
Dat dochte hem wonder
~
fJ'n
Hi 1oefde menichfoude Dat .

Fo . viiJ
17 . In defer fuyuer feetten
Sijn fi gheuaren voort
Aldoer die wilde foreefteu
Sy deden haer confoort
Sy quamen daer vifitereu
A1 fonder fel begrijn
Den heere alder heron .

Dat forte kindekiJ'n
i 8 . Doer fiJ' quamen met alien
Al in E riPten
lant
~
Daer fiJ'n fY alie gheuallen

Die ofggoden diemen daer vant
Si en cordon niet verdragghen
Dat goddeliJ'ck aenichiJ'n
Dat fY daer comer fa ~•h en
Dat foete kindekiJ'n .

N0. X.
€ Dit is dye wiJ'fe : 0 Venus bans : o vierich brant .
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0 Iefus bast/ o vierich brant
Hoe wail houdi ml in v bedwanc

Ghi fi'tJt al min meenen .
Ten dodo v trooileliC Underilant

Fo. viiJ' .
Nemmermeer en leedic dit nauwe bedwanc alteenen .
• heer wilt mi troofl verleenen ende
2.

3•

verleenen
0 roofe gaert o minliJ'c aert
Ghi ziJ't alleen miJ'n toeuerlaet
• wil ick en antlers gheene
Ghi fi'tJt mi'nJ'n troofl miJ'n toeuerlaet
Ghi weet wel dat forgeliJ'ck met mi flaet
Alteenen
• beer wilt mi troofl verleenen

Der werelt raet is dicwils quaet
Ic bid v dat ghiJ't verflaet
AltiJ't brengt fi druc en weenen

Fo ix B '

3

Alteenen
• God wilt mi troofl verleen er1 .
"i
4 • • orient int fchiJ'n rl en is ini ette f~J1
Hoe wee doer g•h i dat herte miJ'n
Het doer mi clickwils ween en
Het doer miJ'n herte feer grote piJ'n
Het is al bedrock en valfeh feniJjn
Alteenen
• God wilt my troofl v erleel en .

5 • Die fwane fingt/
, wann eer haer dwingt
Die doot diet al to nie to brangt
'
Dus volge ick haer ghemeene
Al is bedruet dat herte miJ'n
Noehtans thoon is een blY aenfehiJ'1
1
Alteenen
• God wilt mi troofi verleenen .

Nu mo 'ende
God moet Yminer fJ'n
~
Soe fette jet inden wille diJ'n
N°. XI .

1.

2.

0

41 0P die felue wiJ' fe
Iefus bant

o vierich brant
• heeft ,een fuuer maecht PlaY('ant
Met eenen woorde ghewonnen
Dat dede haer duechdeliJ'ck onderflant
Waer by wort ons bier ore int lant
Ghefonghen
Met enghelfehen tonghen
Aue dat woort dat is gghehoort
Te Nazareth al in die Poort
Al na des vaders meenen
Die heYlighe gheest hielt met aecoort
Ons iffer een vruchte of comer voort

A1 weenen
SiJ'n gracie moet hi ons verleenen
3 • Dit edel faet/ van hoger aert
Te bethleem in een huyfken quaet
Lach op die aerde beneden

Twee beeflen hielen met hem flaet
Ende verwermden ons toeuer1aet

SiJ'n leden
Die godheYt was al to vreden
4• Die maecht verclaert ende hooch vermacrt
Lach . xl . da Then onbefwaert
Als antler vrouwen deden .
Het was den heYdenen gheopenbaert
SiJ' haeflen hen to bethleem waert
Ter fleden
Met grooter waerdieheden .

S . • maget reYn o edel hrreYn
Ghi fiJ't ons hulpe ons troofl J
Ic bid v flaet ons in fladen

alleYn

Ghi fiJ't den fondaren int gheeneYn
Een vol vat dat daer is certey n

AA

0. 1X .v

J~

Gheladen
Vol odli'cker henaden
6. 0 rote •a ert van God bewaert
• grade is geopenbaert
In oils tot menihen flunden
Want als die fief ter hinen vaert
Ii'idt hi deer vore fi wort hef aert

0. X.1

Adams fonder heeft hi beclaecht
Die van v Overt onuerfaecht

G heboren
Om tfchaeP dat was v erloreii
8 . Nu vroliJ'c fing t 1 ende fins
hhedinct
J
Defe vruecht ons alle vruechde in brieht
Die moeder bleef ma et fine
God die heere diet al omringt
Wi bidden hem dat hi onfer hedinct
In die vre
Die fwaer fal fi'nJ'n ende fuere .

Van wonder
Dat Wl'l ick v norcorder .
7 • • fuuer maecht' daert licht wt daecht
• g root ootmoet heeft God behaecht
Deer om biilu vercoren

N° . YII .

r.

2.

0

ti:

0 P die felue wife een liedeken van . S . Catharina

Godlicke cracht/ van hanger macht

Wat groter wijfheyt hebt ghi ghewracht
A1 aen een maghet ionghe
Doen .ghi haer dat vingerlinc bracht
Want fi v diende dach ende nacht
Tot oorconden
Dat ghi haer trou hebt vonden
Haer wijfheyt groot/ was fonder gheuoot
Die heylighe gheeft haer herte doerfchoot
Teghen die farafine
Vijftich wife meeiteren groot
Neeft fi met redenen al verfmoort
Ten fine
Die reyne maget Catherine

3 • Des keyfers goet/ ende hoogen moet
Hebdy verfinaet wt finnen vroet
En coot den Boot deer yore
Ghi boot den hals wt minnen foet

Deer wte ran melck voer roode bloet
Tot dyer vren
Bekeerden veel creaturen
4• O edel martelerfT'e vry
A1 op den berth van fynay
Deden v die engelen ter eerden
Deer v fo menich ridder vry
Verfoect wt edelre heerfcapy
Met weerden ~~
Ende olye van v begheerdeu
5< Ick bid v patroner(Te vroet
Neemt ons alien in v behoet
Ende wilt ons wijfheyt gheueu

In vreden to leuen in minnen Poet
Ende helpt ons aen dat eewighe goet
Sonder fiieuen
Flier nee met v to leuen .

Fo . x .r_ Fo.
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N°. XIII .

I.

2.

0

€ Van finte Vrfula .

lieue beer dart lof ende 'eer
So moet v wefen emmermeer
Lof eere moet g•h i ghewinnen
Die defe ion1;e maechden teer
Flebt ont{ieken alfoe feer
Van binnen
Met uwer footer minnen
V4't brYtannin als ick vetha

So was gheboren Vrfula
Die weerde magget gghePrefer
Eons conincx fone volchdefe na
Om to hebben in huweliken fla

Als wiJ' lefen
Lof moot haer altiJ't wefen
3• Als dit verf}oet1 de maget foes
So dachte fi in harm moot
Hoe fi hem mochte bekeeren

God fans in harm finne oet
Dat Ii de i i edelen iongelfinc foes
Soude leeren
Hoe dat hi God folide eeren
Dit
maechdekiJ'n fprak under miJ'n
4•
Wi fuller ontbieden den coninc fiJ'n
Dat hi drie iaer moot heYden
Dwelt hem fat duncken grote piJ'n
Ende dat hi mi thien duYfens maechdekiJ'n
Moot boreYden
Die ick tot God mach leYden

5 • Als dit heeft verlhen die coninc faen
Heeft hi die maechden vergadorer gaen
Als hY die heeft gheuonden
Dwelt hi oock g•aerne heeft ghedaen
Ende heeftfe tot brYtannien aen

Ghefon den

Tot dyen feluen ftonden
G . Defe fcare vermaert voer met ter vaert
Lancx den riJ'n to Rome waert
Alfo men vint befcreuen

Gods enghel 1 leeft gheopenbaP.rt
Des conincx fone van booger aert
Verheuen
Datfi alle fouden latei1 h aer loom
7 • Nu hoort toch hoe fi 9 nan1en doe
Totter Hello van Co1en toe
Die vonden fi1' bole1;ghen
Al van den HuYnon wroot van moo
Ende die liepen als bond ei1 of uroe
Hen to •h en

Ende hebbenfe daer verfleghen .
8 . Een wreet tyrant/ alfi is becant
Liep daer hi Vrfula die maget va nt
Ende wildefe met hem vueren
Mer Ii ver fins~ eden als viant
Ende hi doerfchootfe alto hart
Tot dyer vren
Moef~e fi die doot befueren .
9 • Een coninck yrYdie was daer hi
Die heeft Cuneram ghelooues m Y
Ghenomen wt dYen iiride
Hi voerdefe to Renen daer woonde hY
Nae wert f ghelloot : fo 1efen wiJ'

I

wt

ride
Lof fi haer taller tide

o. Cordula vloot bet fcheen wet root
Des anderen daghes hoort wonder groot
Soe 9uam fi voorts alleene
3

Fol . X .v-- Fo .
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Een wreet tr
Yan haer ooc doerfchoot
Dus bleef fi met den anderen door
Ghemeene
Lof fi v maghet reeve .
II . Weeii alle verbliJ•t in l;root ioliJ't
0 fuYuer maechden rhebenediJ't
~
Slaet op ons v ghefchte
Want •h i miJ'n hatronerifen fi'tJt
g hi voer hem tot alder tiJ't

xi :r

Die dit dichte
12

Dat god fi'nJ'n fiele verlichte
0 weerdi ge fcaer o maechden eerbaer
Bidt voer ons goods moeder claer

• fuYuer maechden fehoone

Bidt voer ons ende neemt ons waer
• dat wi iio en comen daer
Ghi fpant croone
Ghedenct ons inden throone .

N° . XIV .
€ Dit is de wife Het vie! eenen coelen dauwe ende g •a et oock op die wife van
Paep heer aert. oft o1' die wife vanden lodderliken PaPe .
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Filet viol eens hemels douwe
Al in een maechdeki1'n .
Ten was nYe beter vrouwe
Dat dede een kindekiJ•n
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Dat van haer Overt heboren
Ende fi bleef maghet fJ'n .
• ma het wtuercoren
Lof moot v altoos fin
j

Fo . xi .''
2.

Die maget gghinc mit kinde
Gheen fwaerheyt en ghire haer an
Als Iofeh
p dat ver(rode
Die gede
o
rechtueerdige man
Hi dacht ick wilfe later
Ick en ben die vader niet
Ende trecken minder
firaten
J
Eer mi meet fcanden gefchiet .

3 • Al van des hemels throne
Sprac hem die enghel an
• Iofeph Dauids fore
• weerde falighe man

Fo,

xi .v

SiJ ' en mochten neegens inne .
Men w iJ'fdefe altit
J voort
Die hemelfche conin rinne
En was daer niet rhehoort .
6 . Int velt hebben fi vonden

Een huYs feet drone ghedaect
Binnen fo corten aonden
Hebben fY daer togisJg •h emaect
Daer Overt die maghet moeder
Al fonder wee oft fonder piJ n

Van fmenfchen fore een broeder
Hoe mocht hi ons naerder fijnJjn
7 • Wt moederliker minnen
LeYde f hem op Karen fchoot
Haer herte verblide binnen

BliJ'ft alle beYde to gader
This bouen natueren cracht
• a t God almachtich vader
In haer dus heeft gewracht
4• Corts daer na is comer
Een keY ferlick
ghebot
J
Dat niemant wtghenomen

Dat dede fiJjn mondeken root .
Si cufle hem aen fijnJjn wangen
Hi fuchte menichfbut
Daer hi quam f jJn gheuangen
Verlofl'en ionck ende out
8 . Maria figYuer forteYne
Daer God fiJjn riffle aen ram

• i en qlame
~
fonder fPof

Van daer hi waer gheboren
Ende braehte fijnJjn trihuYt
Dat dede men daer horen
E nde roepen ouer luYt .
5 • Maria en ofeph mede
Ouamen to Bethleem waert
Want dat was ofePhs flede
Als ons de fcrifture verclaert

Bidt voer ons al ghemeYne
Ende verfoent dat godliJck lam
So dat wiJ moeten gheraken
Met hem int foete dal
Daer vruecht is bouen mater
Die eewelick
J dueren fal .

N° . XV .

C
I.

God groet v fiiuer bloeme
Maria maghet fijn
My helpt dat ick v noeme

0p die felue wife
Lof moet v altiJ't fiJjn
En waerdY niet gheboren
0 reYne magghet yr Y

3*
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Fo . xi .v_Fo, xiJ' . 1
WiJ' warm alle verloren
Och ick beuele nil d Y
Dat was van Adams fonden

Mer God dien hi hebt ontfaen
Die heeft den bans ontbonden
\ViJ' hebben ghenade ontfaen
Al in vYf duYfens iaren
Was hem nlernant weerdich dan ghi

Te dra ugen maget
dare
b
Och ick beuele mi d Y .
~ . Met recht fillY verheuen
Al boom der engelen fchaer
Al ben ick bier hebleuen
Mi1'n herte is bi v daer
0cl1 wilt mi doch gheleYden

Soe werwaert dat ick fY
Ell wilt van mi niet fceYden
Och ich beuele mi dY .
4 • • roofe fonder dorm
Fiolette van roecke foes
• bloeme die fact int koren
Neemt mi in v behoet.
Vol minnen ende heiladich
Ootmoedich fo fi'tJ't ghi
Och weed mi doch ghenadich
Och ick beuele mi d Y
5 • Maria lelie reYne
Ghi fiJ't mlJn toeuerlaet
GheliJ'ck dat een fonteYne

Die nemmermeer ilille en {laet .
Alfoe deYldYv ~rhenade
Vwen dienaers ilaet ghi bi
Staet mi dan in tlade
Och ick beuele mi dY .

6 . MiJ'n alder liefile vrouwe
• magbet l;hebenediJjt
In v dat ick betrouwe
Want hhi miJ'n weertile fJ't
• figYuer maget fchoone
Bidt uwen fone dat hi

7

MY hemelriJ'ck gheue to bone
Och ick beuele mi dY .
• boete van alder ualen
Ontfanl;t die fiele miJ'n
Als ick fat moeten betalen

Dat wiJ' alle fculdich fJ'n
• minnehJ'ck aenfcouwen
Slaet dock v oohhen o1p mi
Maect dat ick worde behouwen
Och ick beuele mi d Y
S . Noch bid ick v om een belle
Als dat1;hi lni'nJ'n herte verlicht
Ende oock die fiele merle
Van die dit heeft rhedicht
• t;heminde Gods vriendinne
• hhenade begheeren vw i
Des hemels coninginne
Och ick beuele mi d Y

N° . XVI .
t[_: 0 l? die felue wife .

r . TNt

herte heb ick vercoren
Die alderfcoontle maecht

Een liedeken van . S . Barbara
VrY edel is fi hheboren
Want fi die croone draecht

Fo. xiJ' . 1
SY is reYn fonder blame
Vrouwe vander biechten claer
Barbara reYn is Karen name

Mijn fiele beueel ick haer
2 . Van Orihenes foete
Overt fi fo wel heleert
Hi fans haer twifels boete
Si Overt bi hem bekeert

Haer doopto een leeraer CrifU
hit foete water claer
Dat helooue fi doen wifte
Mijn fele beueel ick haer
3 • Ilaer vader dede haer funderen
Een floc met veYnfleren twe
Ende die triniteYt ter eer'en
Dede fi die derde maken me
Waer om dat hi vet gramde
Ende woudefe dooden daer

Maer fi vloot a111 betaemde
Mijn fiele beueel ick haer
4 • Hi vQlchde haer feet wreede
Daer Ii heuloden lack
Om liner to doen hroot leede
Een herder diefe fach
1-Ii wiJ'fdefe den vader
S)?rinchanen werden daer
SiJ'n fcaPen alle gader
Mijn fiele beueel ick haer
5 • Hi namfe met fellen moede
Ende fleYptefe achterwaert
Hi floechfe totten bloede

Seer wreet ende onueruaert
Den rechter ghint hiJ't clagen .
Hoe dat fi Criilen waer
Den
o wert fi feet gheflagen
Mijn fiele beueel ick haer .

Fo, xiJ',°
6. Die rechter ghinc verfieren
Hoe hYfe mocht 1?~
ini •e n ~~•aen
Met zenuwen van theren
Ghinc hY fe lammerlijck
.l flaen
Haer fiden rhinc
~
hi branden
Met vieri ~'hen lanli'en fwaer
Maer fl gaft in Gods handen
Mi'n
,~ fele beueel ick h aer

7 • Daer na dede hYfe fluYten
In eenen kercker vafr
Gods hulI' en was daer diet
'
buten
God trooflefe inden lift
Si Overt vale alien feere
Ghenefen o1' enbaer
Si danctes onfen heere
Mijn fiele beueel ick haer .
S . Die rechter dit aenfiende .
Dat fi aldus ghenas

Iii was haer doen bediedende
Dat Machomets •racie was .
Si danctes int ghemeene
Met bliden finnen eerbaer
Ielum van Nazareene
Mijn fiele beueel ick haer
9 • Met fmeecken nosh nut linden
Dat hYfe niet en verwan
Iii ghinc haer borilen affniden
Die boofe felle tYran .
Al naect dat hYfe leYde
Dwelt nlaechden raet to naer .

Gods en gel
~ datfe cleYde
Mijn fiele be ~reel ick haer
10 . Ten leilen Overt die ma ghet
Om Iefum dliJ'f berooft
Haer vader onuerfa het
Die heeftfe felue onthooft
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Si badt tot dYen tiden
Voer alle menfchen eenPaar
Die dencken om haer liden
Mil'n
. fiele beueel ick haer
II . BeuriJ'dt nil weerde fchoone
Chi fiJ't miJ'n toeuerlaet
HelPt nli int fhemels throone
Veruaert den viant quaet
HelPt dat wi biechte fpreken
Met rouwi ger herten claer

Van fonden ende ghebr eke1s
MiJ'n fiele beueel ick haer
12 . Nu laet ons alle ader
Haer dienen met groter vliJ't
0p dat fi God den vader
Voer ons bidde tot alder tiJ't
01' dat wiJ ' doer haer bede
Ende haer martelie fwaer
Ghebruyken den eewigen vrede
MiJ'n fiele beueel ick haer.
N° . KVII .

€op die felue wife
I . GOd roet v conin ghinne
Maria foot ioliJ't
Ghi fiJ't een vat ~vol Ironeen
AltiJ't ~•hebenediJ't .
0 weerde bruYt der weelden
DiJjn lof is eewich lanck
FonteYn vanden eewigen leuen
Schenct ons der minnen dranc
2 . God •roes v alder claer1 e
Diemen aenfcouwen mach
Maria ons bewaerfler
Ghi fi'tJ't een eewich dach
Wel fchone fonder verdr'IeteII
Vol alder duechden groot
Och laet nil diJ'ns ghenieten
0 weerde roofe root
3 • God groet v mor renf}erre
Een f ie hel fonder finer
Die fchoonf}e fonder merren
ReYn lelie onbeulect

Maria edel fonne
Ick wil v gheuen priJjs
Ghi fiJ't die fit uer bloenl y
e
Vercierende dat ParadiJ's
v keYferinne
4 • God rroet
~
Peerle der ioncfrouwen fchoon
Ghi blinct gheliJ'ck die fonne
Al in des hemels throon
Daer biflu wtuercoren
Die f1'iebghel al volmaect
Als een verchierde roofe
Oock moeder ende mae cht
5 • God groet v fuYuer Inahet
0 foete medeciJn
0 dach die eewich daghet
Ick waer fo gaerne hi diJ'n
En wilt miJ'ns niet ver~•heten
Och edel honlch rae t
Als mi miJ'n herte fal breken
In die vre minder
door .
J

Fo,

xiiJ' .1

Fo, xiiJ' .~

N° . X\TIII .
ti: 0p die felue wife
r

Droevig•h e herten alien
Nll maeCt eenen bliuen moet
Al is den boom •h euallen

I-Ii e n is noch niet verdroecht .
Hier our 1 elt v to vreden
Ende foect in God v raft
Die waerheYt fal altiJ't bliuen
Den boom kentmen aende vrucht
y . Ghelic
J men dat was moet bouwen

Ende bouwent eert Overt verwrocht
So werden die wtuercoren
Diewils van God ghe1'
roeft
~
Daer our flelt v to vreden
En bli'ft
in God ~gheruft
J

Die waerheYt fal altsJt bliuen
Den boom kentlnen aende vrucht
3 • Die boom moet disk verdra gen
Eenen fwaren bagel en wins
Walsneer dat court den fomer
die hier fiJ'n vrucht voort brie ~t
~
Dan falmen eerflmael kennen

Wat boom dattet is
Die waerheY t fal altit
J bliuen
Den boom kentmen aende vrucht
4 . Wilt aenden boom nYct fcudden
V0er dat hi tidich is
Ghl' follt die vruchten uetfen
Daer our laetfe flaen in raft
VoerOvaer dat dunctmy belle
Want anders ver aet die duecht

Die waerheYt. &c.
5 • Sin
J daer eeni~~~e
~ vruchten
Die wat gheraket
fiJ'n
~
En wiltfe niet verwer en

Maer legtfe inden wiJ'n
Die wiuJ fait al verteren
Dat daer in gheraket es
Die waerheYt. &c.
6. Ich leg v al to famen
Die van herten fi'tJ't befwaert

Dat ~~~hi
g hi v gaet vermeYdell
Iefum in finer boomhaert .
Daer fuldY die vruchten vlnden
Al sae dins herten lull
Die waerheYt. &c .

7 • Och mochten wij dit finaken
Als Magdalena heeft hbedaen
Doer fi met Maria
Order des cruces boom heeft gelIaen

So waer miJn herte to vreden
Dat dicwils is ongheruil
Die waerheYt . &c .
8 . Ick bid v al iut ~~hemeYne
~
Dies de wake beuolen is
Siet phi v fcae kens doles
Beretiptfe al int bell
Ende Wiltfe niet verfinaden
A1 is haer herte befwaert .
Die waerheYt fat altsJt bliuen

Den boom kentmen aende vrucht
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N°. XIX .

i: Dit is die wife Ick west een vrouken welbereYt .
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2.

An hoo rer
minnen die irk dra ghe
~,
~,
Verblide is fonder verdriet
Want mi heen dine en mach verfa hen
13i mlJ's lief fo eefl al niet .
Lof eer dat hem betaelnt .
Coninc van hemel ends eertriJ'c
Is hi alleen 1;henaemt
Scoonder man en'wert nY e an~refcouwen

P,iedt minern lieue faluYt
Die rhene daert al aen raet
Dat is miJ'li alder lieff}e lief
Daer al miner troofl aen staet .
4 • Het Wondert mi in ails f nnen
Dat Ysmart is fo dwaes
Mer dat hi bouen God to minnen
Verkiefi eenich folaes .

So fchoon is hi hedaen
So wie ophem fet 1J'n betrouWe

5 • 0 heYlige God der fera1phinen
0 minneliJ'ck toeuerlaet

In ails die werelt wiJ't
SiJ'n aenfciJ'n bliuct heliJ'c den l ;ouwe
Dat ails die firmer verbliJ't

fli wilier heerne ontfaen
3 • De forms de mane en claren dach
En aides hemels vertuYt
Al dat ter werelt wefen mach

Want God alleen dock fi
Dies behoeuen ails creatures
In hooch in seder/ in wi .

Ghi fi't
~ bet eynde het beghirer
Daer ails wefen aen staet
Ghi fiJ't vol minnen foet
Wilt mi ontfleken in uwer minnen

Fo . XiilJ .i

6.

Fo . xiii1', .°

4'

• alder opperfle goet .

Waer hi van druck hefont .

In finder
misses grout
J
In dat fuYuerliJ'ck contem1' leren

Aenfiet dQch onfe crancheYt groot

• heere van hemelriJ'ck

Die daer eens mach in tracteren

Elide ontfermt onfer al gheliJ'ck

N° . XX .

i.

0

€ 0I die felue wife . Van fnte HieronYmus .
God lof moot v altiJ't fJ'n

A1 bones der en gelen choor

All met die lieue nioeder diJ'n

Ende diner heYli1;en confefl"oor .
Die daer is waerliJ'ck>~root

• hey~
li •e vader HieronYme
Staet ors bi in onfer hoot

e . Hi is een f}erre heleken wet
Die doer den newel fchiJnt

Want hi verwan die ketters fee
Die daer feer wares bghepiJj nt
Om fi'nderJ'nder leeringen groot

• heY~
li ge vader Hieronime
Staet ors bi in onfer soot
3•

Hi heeft verlicht heel kerflenheYt .
Alsmen daer wet op let

En de fcrifture daert al aen leis
Heeft hi claer ouer ghefet

Met fwaren arbeYt 'droot

Dat fieldY wee verflaen

Die leeu dYen hi den voet geras
Die was hens onderdaen

Met fines arbeYt groot .

• heY~
li re vader Hieroni . &c .
6 . De reYnicheYt heeft hi beinint
Dies hadden die fomini ge niJ't

Die in haer fonder- wares verblint
Ende bef1'otter hem met fpiJ't

Ter woeflinen dat iii does vloot

• heylige vader Hieroni . &c .

7 • SiJ'n heYlicheit was daer vermaert
Ende fiJ'n Penitencie fwaer

Van daer track hY to Bethleem waert
Een cloofler flichte hi daer
Daer woonde hi tot fYnder door .

• heylige vader Hieroni . &c .

8 . Doers hi was out hi hondert iaer
Guam hem een fiecte aen

• heylige vader Hiero . &c.

Hi f rac tot fines broeders claer

Ende quam z?heloopen daer hi fat

Ende 1egt mi o1' die aerde bloot.
• heylige vader . &c .

4 • SiJ'nder duecht hadde dies leea to bat
Die hem in den doerne hadde ghewont

•1' dYen fun ftont

Ende toonde hem fines poot .

• heylige vader Hieroni . &c.
5 • Dat hi fo heYlick was

Wilt

s1i

ontcleeden aen .

9• Aldaer hi o1' die aerde lack
Eer hi fchiet van aertriJ'ck

Ten hemel dat hi oPwaert fach
Ende hi f1'rac minneli'ck ..J'ck

Fo. xiiiJ .v_Fo . xv .r
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0L•h willecoem bitter door
0 heY~
li re vader Hier . &c .
Io . Als hi aenfach de broeders fi'n
Jn
Seer weenende fo fPrack hi

II.

MiJ'n alder lieffte kinderkiJ'n
En weent dock niet op mi
Bemint malcander totter door .
0 heYlige vader. &c.

Laet ons hem dienen tot aldertiJ't

Ende bidden oo moedeliJ'c
t
Dat hi oils na dit ouerliJ't
Wil brenl;•h en in hemelriJ'ck
Daer hi is waerliJjck 1;root
0 heYlige vader Hieronime
Staet ons bi in onler noot

N° . XXI .
ci: 0 p die felue wife een liedeken van . S . Francifcus .
I.

\\T 1 willen heden vroliJ'c fiJ'n
dach
0p defen hoo ~~hen
~
Met onfen vader Francifcus

Diemen niet volPrifen en mach
Want hi is waerliJjck groot
0 heY~
li •e vader Francifcus
Staet ons bi in onfer noot
Hi dede wt fiJ'n cleederen

Die hi to dra ~•h en I'lack .

Hi werf fe voer fins
vaders voeten
J
De werelt was hem een caf
Want hi is waerliJj ck, &c .
3• Francifcus fach op linen voer
GheliJ'c dat doer die pauwe
Hi liet frocke n linen ho en moet
Ende dede aen die cleeden l,rra uwe
Want hi is waerliJjck, &c .

4• IHi is feer goedertieren
In linen ommeganck

SiJ'n hertken bloeY t van bi i1neen
Gheli1'c een wiJ'n ~gaert ranck
Want hi is waerlijck . 3cc.

S• Do en defe heYlighe vader
Dus vail in duechden hinck
Werthi fo vierich in Chrifrus minne
Dat hi die vil'f
, ~ronden ontfinc
Want hi is waerliJjck . &c .

6 . Hi is feer >oedertieren
Van duechden op aertriJ'ck

Van binnen ende ooc van buten
So en is niemant fins
J gheliJ'c
Want hi is waerliJ'c . &c.
u is hY o1 heuaren
7•
Flier boom int hemelfce lant
Al in dat choor der fern1' binnen
BY Chriflus rechter pant
Want hi is waerliJjck . &c .
8 . Nu laet ons hem bidden

Met groter innicheYt
Dat hi ons wit verweruen
Die duecht der oofmoedi theYt
Want hi is waerliJjck groot
0 heY~
li 3~e vader Francifcus
Staet ons hi in onfer noot .

Fo . xv .r
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N°. XXIIe
€ Op die felue wife
En een vrou heb ick miner fin •heleYt

I,

Si heeft miJ'n herte beuaen

5 • Si Yfl daer al mi'nJ'n troofl aen ftaet
Si is een lelie reYne

Oni haer grote ootmoedicheYt

Si is een blinckende da eraet

Och mocht ick haer beha hen

Si is een p eerie fi'n
J
Si heeft een ioncfrouliJc ghelaet

Heeft fi den Gods fore ontfaen .

Si is een caaer forteYne.

ende fi miJ'n voerfIprake wou fiJ'n

Aen haer kint ten ioncflen da en
2.

ReYnder maget en Each ick nYe

Lof moet haer altiJ't fiJ'n

JJ

6 . Wien foudet duncken fwaer

Des wil is mi vermeten

Te dienen die ma rhet foes

Si is foe hooch

Och fi is aifoe goet

Lof ende eere dat ick haer bye

Want alle

hefeten

Al in ties hemels throon

Een boete van alder l'i'n
J
Si is miJ'n alder lieffle lief

In alle defe werelt wiJ't

En YfI'er bsheen fo fchoon .
3 • Haer aenfciJn is fo nlinnelijcJjc
Seer blinckende ende caaer

Si verbliJ't hemel ende aertril'ck
,
Oeh oft ick hi haer waer
Maer lacer seen ick niet

Dat is tins lan1,re van haer bin
Dies liJtit miJ'n herte verdriet

4• Ic en wil haer niet be heuen
Si flaet foe vafl in nil
Ick

«ail

haer dienen al miJ'n leuen

So mach ick haer comes hi

Och wou fi mi dan ontfaen
Doer haer on tferinherticheYt

So was r al nri'nJ'n trueren~ redaen

oet coemt ons van haer

7.

Si is miJ'n lninnekiJ'n

Ic en can die ma et wtuercoren

Volprifer tot gheender float
Si is een roofe fonder doyen

Si heeft mi1'n herte doerwont
0 ma ghet wtuercoren

Bidt voer ons v lieue kint

Oft wiJ' bliuen alle verloren .

3 . 0 moeder Gods ghebenediJ't
0 fuyverliJ'cke maecht

Staet ini dock hi in alder tiJ't

Ende troofl miJ'n herte verfaecht
I ?n hewaert nil nacht en loch

Ende hel t nil als ick Ileruen fal
Dat ick hi v comer mach .

44

0. Xv~ ° - -

0 . XVI .I

N°. XXIII .

I.

n

E

En edel vrouwe van hoo her aert
Si heeft miJ'n herte beuaen
Och fcoonder nYe 1'•h eboren Overt
Woude fi mi to dienfie ontfaen
En d~t~ haer bq
e Uaem mocht fijn
Ic bleue haer met trouwen bi.
Alle dat leuen miJ'n .
Scoonder wiJ'f is nYe en fach
Al order des hemels throon
Si is die mi vercrigen mach
Hiernae der enhhelen loon
Och woude fi ini ontfaen
Met haerder ontfermherticheYt
So waer miJ'n trueren hhedaen

3 • Die vrouwe is fo duechdeliJ'c
Si ftaet foe vats in mi
Want fi troofi mi fo vriendeliJ'c
Eude maect ons van fonder vri
Si is mijn toeuerlaet
AltiJ't als is in trueren ben
Gheeft fi mi oeden raet.
4 • Om hirer wil fo wil is aen
Ende begheuen
mi
b

Ende bidden dat fi mi hi wit ftaen
Ende vertrooflen dat herte miJ'i l
DWelck is met drucke beuaen
Oin at ick in miJj n ionl;he tiJt
Mi nYet en keerde to g ode w aert .

5 . 0 ma get alre maechden vrou
Ick bid V doer v ootnloet
Dat t;•h i ons verwerft met trou .
Aen Iefuin uwen fore •o et
Ghewarigen peYs en vrede
Dat ick met ruflen leuen moot
Hier ende in alle fleden
G . 0 vrouwe der driuuldicheit
Ick bid V doer ootinoet
Dat ghi die menichfuldicheit
Van miner fonder of doer
Ende dat rhi ter lefter vren
MiJ'n fiele bi v brenhThen moet

Daermen leeft fonder trueren
.
7 0 moeder der bermherticheit
Siet aen den groten foot
Die daer fo menich menfce liJjdt
Al vanden oerlo ~ghe groot.
Ende verdreuen in fwaer verdriet
En verliefen haer roes fo deerlic
CoemdY hem to troofte niet .
8 . Ick bidde alien herten reYn
Dat fi hel1'en bidden mi
Mariam die fuuerlike Lou teYn
Dat fi peYs makende fi
Van defer oerlo •h en moot

Mochten Wi haer hul e vetweruen
WiJj en hidden gheenen root .

Fo .
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N° . XXIV .
1.

2.

Ick

weet een vrouken welbereyt
Aen haer flaen alle miJ'n finnen
Met haerer grotor mmlicheYt

Trect fi mi tot haerder minnen
Tes recht fi is foe fchoon
Haer wefel i s fo Wel ghedaen
Daer bouen in tfhemels troop
Dit maechdeken was ghegenereert
Al fonder fondich feer
Erffonde was van haer geweert
Dat en had noYt menfche nicer .
Si was daer of voerfien
I)es Vaders woert der eewicheyt
Soude ruflen in haer engion

3 • DoeI1 dat maechdeken ionck geboren was
Van alle fonden onbefmet
ReYn alfo die ProPhete las
Al onderdanich die wet .
Si wics in duechden voort
Haar dienaer w it irk altiJ't fi'n
~
Alfoe daer toe behoort .
Gbeen fchoonder mag heten was ~•h eboren
Want fi is der duechden fcriJ'n
flaren name is fo foot om boron
Het is des fondaers medeciJ'n
Gheen fcoonder bloom en leeft
' met minnen op haer peyfl
Wie
This wonder dat hi fneeft .
e nfl hoe is die maecht ghenaemt
5 • Nu PY
Minne hob ick daer aen gholeYt
Ick wll haer diepen alfoot betaemt
Tls recht want Ii is hereYt
Hae r dlenaer wll 1ck flJ'n

Want God haer bede nyet en ontfeyt
Dat is ctaer/ code waer aen fchijn .
6 . Die ma >~•e t is heYlick tot alien fonden

Ootmoedich ende ongheueY1l .
Ten Overt noeYt fonde in haer gheuonden
Noch fonde van haer gthepeYst
Wie hoorde oYt footer duecht

Wie met minnen om haar pa Yfl
In hem fo wafl een vruecht .
7 Dye moeder diet maechdeken droe ch
Si was vol eerbaerheden
Hoe vriendeliJ'ck dat fy op dat maech-

deken loech
Aenfiende haer goede fed en
Ick fe~g
} •h e v al fonder waen
Die met tomptacien was belafl
Haer fiende twas a1 gh edaen .
8 . Metten Patriarcken heeft fY d eel
Ende metten proIphetell med e
Si is AP oflolinne al ~rhehcel
Si heeft martelaren fede
Si heeft confefforen duecht
Si heeft alder maechden eerbaerhede
Ende oock alle der eng •h elen vruecht
9• Ni bid ick elcken die name draecht
Al vander keri~enen wet
Dat hi der maecht e1cken dach g•h ewaecht
Al met een fchoone ghebet
SY is trooflerfl"e finder noot
SY can verdwiJ'nen fduYuels cracht
Wannee r dat coemt die door .
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N°. XXV .
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I

L\enhoort ick fal beghinnen

On1 te fingen een nieuwe lief
0 tnt{telt ben ick van binnen

3 • Mlnen tiJ't heb ick verfleten
Al in fonden menichfout

MiJ'ns felfs heb ick vergheten

En mIJn pert hit fw aer verdriet

EY laes dat mi feer rout .

Van duechden ben ick bloot

Van duechden ben ick bloot

Van duechden ben ick bloot

Van duechden ben ick bloot

0 fcoonile bouen alle vrouwen

0 moeder ende maghet reYne

Trooft
2.

ic~BTooE

mI

in miJjnder noot

Die werelt heeft mi bedrogen
Deerlijck ben ick verleyt

Troofr mi iii rnijnder foot

4• Mocht ick troott verwerueu
So waer mijn herte ontlaft

Weiluit heb ick gheploghen

Maer ick duchte voer deewich iteruen

Van duechden ben ick bloot

Van duechden ben ick bloot

Ende folaes met vrolijcheyt .

Want mijn cranckheyt daghelijcx waft .

Van duechdeu ben ick bloot

Van duechden Uen ick bloot

Troo[t mi in mijnder noot

Troo(t mi in mijnder foot

O hemelfche coninghiime

O edel befloteu fonteyne

Fo . xviJ' .r__Fo . xviJ',v
God wilt miJ'ns o~ ltfermen
5 • Rick
J
r e in fonder fwaer
Ick li1;1;
Ende wilt mi doch befchermen
• Maria rnah•h ot eerbaer
Van duechden ben ick bloot

Van duechden ben is bloot . &c .
0 troofl van alle fondi1 ;ge herten
Troof} mi in minder
root
J
8 . Niet moor en wil is fi hen
Van defer werelt ioliJ't
Ick mocht die fommi e brie geii

Van d lechden
t
ben ick bloot
• moeder der ontfermherticheden
Troofi mi in mijnder foot .
6 . Wat baet miJ'n baneketteren

En houeren nacht en dach
Brahgheren en triumPheren
Dat ick wel becla hen mach
Van duechden ben ick bloot
Van duechden ben ick bloot
• Maria der fondaren hope
Trooft mi in minder
root
J
Ick
wil
voort
aen
bedwin
7•
bg en
MiJ'n vleesch tot 9uaet 1;•hereYcht
Ende vruecht met droefheYt mingen
Want die heere heeft mi 1;hedreYcht

9

In druck ende YdelheYt
Voert eerbaer regiment
Altit
J opt eYndeken denct
So fully als den tiJ't fal comen
GhePrefer worden excellent
Princeffe hoo ~•h e ghePrefer
In des hemels firmament
Doer v ben ick 1;henefen
In miJ'n herte f~aet grhi
hi gheprent
Van duechden ben ick bl oot
Van duechden ben ick bl oot

0 fcoonae bouen alle vrolw
i en
Trooft mi in miJ nder foot

N° . XXVI .

€op

I.

_ Aria fcoon bloemken reYne
Ghi fit miJ'n toeuerlaet

Aen Ielus v kindeken cleYne
Voer uwen dienaer gaet
En bidt hem doer fi'nJ'n biter doot
En doer fi'nJn dierbaer bloet
Dat hi ors int 1;hemeene
2.

Al nerve in fiJ'n behoet .
Maria Aarons haerie

Diet goddeliJ'c bloemken droech
Ghi wares alleen opt aerde

die felue wife .
Daer God fi'nJ'n ogen op floech .
Ghi waert voer God fo 1;root
Ghi waert voer God fo root
Dus wilt ors doer v weerde
Befchermen finder root .
3 • Ghi fiJ't die gulden arcke
Ins oude teflament .
Daer ick v doer bemercke
Iii duechden excellent
Onbeulect eon fPiehhel claer
Onbeulect eon fPie1;hel claer
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Fo . .wilJ .r
Dies belle is mi to wercke
Tot awen dien{i int openbaer.

d befloton
4 • Aent r?eerdekef n 1Y
Mer dat Col bloemkens wies
Met dauwe Overt gbi begoten

Fo . xviiJv
Al finder

Dats Gedeons edel vlies
Dus reYct mi nu v hart
Dus reYct mi nu v hart
So en wort miJ'n fief nyet ghefleken

ellen brant

5 • Ghi fiJ't die godlike fled e
Daer Iefus in heeft herufl
Doer v 9uam pays en vrede
Den twifl Overt doer ghefufl
Tuc
ifen ons ende die hodheYt claer
Tlisscen ons ende die i;odheYt claer
Dus wilt ons doer v belle
Befchermen ons voer mifbaer

N° . XXVII .
(1

r.

dat leeft oPter aerden
So watmen met oo en anfiet
Hoe groot dat is van . weerden
A.L

Ten mach mi verbliden niet
Voer dat is come bier bouen
Tot die vruecht der falicheYt
Daer die engelen altiJ't loom
Die booghe drieuuldicheYt
2 . Claerder dan duYfens fonnen
So blinct daer Gods aenfciJ'n
Wie four be';ripen connen
l-Joe vroliJ'c dat fi daer fiJ'n

0 alle die fernPhinnen
SiJ ' flaen daer blideliJ'ck
Ende alle die Cherubinnen
SiJ ' loom God alle gbeliJ'ck
3 • Den dach der falicheYt
Die is daer op
egaen

Met grooter
vrolicheYt
b
Sal hi daer altiJ't fIaen
EeweliJ'ck fal daer dueren
Der enhhelm lofende (anck

0p die felue wife
llaer en is been dash noch vren
Noch fonnen order1;anck .
4 • Die flraten fin
J vergolden
Die mueren des felfs gheliJ'ck
Die torren bouen mater
SiJ'n fchoon ende cof~eli =.~ ck
Die Poorten alle gader
SiJ ' fiJ'n van peerlen fi'nJn
Hoe fchoone ester mater
Soe moet die werckman fiJ'n
herpen
5 • Dauid met finder
J
lIi maect daer root rhefchal
Dat fleden ende d orpei
SiJ ' mogbent hooren al .
HY roert fi'nJn foete frlar en

Alfo hi to doene Plack
Och hondert duyfens far en
En fchiJ'nt daer niet oenen dach
6. Al in des heme1 s tl roone
Och God daer n'let en waer
Om heender lieden doene
En wilde ick niet we(en
' daer

Fo .

YviiJ' .°

Inden ofggrout vander hellen
W'Ilde ick veel lieuer fiJn
Met Iefum daer verfellen
Aenfcouwen fi'nJ'n claer aenfciJ'n
7 • Noch is daer een foe fehone
Die hemelfche coningghinne

49

Met harm ileum fore
Regeert fi at gheflnne .
In al der enghelm chosen
Die heYlighen des g •h eliJ'ck
Daer toe is fi vercoren
Dat maechdeken fuyuerliJj ck

N° . XXVIII .
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die wife
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I.

(___, Uemt ons to hulPen lief van minnen
Want wi fiJn in grater foot
Sullen wi den flriJ't verwinnen
WiJ' moeten fle ruen inevighen door .
De werelt duuel ende vleefch
Die fi'nJ'n to fuel op ons ghefet
SiJ' hidden gaerne harm eefch
Om ons to brengen in haer net

3 • Si gaen ons aen tot alien fiden
Ons behoeft wel goeden moet

Sullen wi haer fcntten ontuliden
Het moet ons coflen vleefch en bloet .
4• Die op fi'nJ'n hoede niet en sleet
En fiJ'n buys laet onbeuriJ't
Hi wort verwonnen eer hiJ't weet
Want hem die vYant niet en mi Jt

5 • Ten mach niet fiJ'n g•h ef1paert
StriJ't vromeliJ'c tot alder ti j t
V herte v finnen wel bewaert.
Oft ghi werdt der heelder feghen quijt .
4
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6 . Want bier en is hbeen fekerhede
M er to flriden tot alder vre

Xix~l'

Eefl metten wercken niet befuert .
Aldus wilt vromehjc flriden

Want wiJ ' fuJ'n in fulcke flede
Wi moeten flriden alworder fiuere
7 • Wat wi wenfchen of beggerm
Het moet Ycomer coflen meer

God die heere fait voerfien
Voer den unit die ghi moet liden
Sal v noch g rote vruecht ghefchien
10 .

Al foumen vlees en bloet verteren
Natluer moet liden meni ~'•e n leer .
8 . Niemant en ontfle hem der Plnen
Want bet moot fi'nJ'n geauontuert
Ten baet nuet dat wiJ' heYlick fchinen

Maria fuYuer maget I' acre
Wilt hen dock in fladen flaen
Die flriden to gen haer natuere
Dat fi die eewi ge vruecht ontfaen .
Amen .

N° . XXIX .
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I.

F]Iad

2.

Ick heb gheleeft fo menigen dash
In alto groter ualen
lc fou fo gaerne ontbonden fi'nJ'n
Woude my miJ'n vader thuYfwaert baler

ick eenen getrouwen bode

En die waer hoghe van 1' rife.
Ick fouden feY nden 1'u1 1niJ'ns vaders lant
Mi en lull bier niet lan her to bliuuen .

3 • Als is de werelt wel ouerfie
So wort miJ'n herte fo ban ~•e

Want ick fo menig•hen verborg•h en

lIrick lie
Al voer miJ'n oogghen banghen
4 • Ten is voerwaer hbeen wonder groot
Al wort mi'n hertken dickwils ban ghe
Daer wort foe menighe duechdeliJ'ck
Met defer flricken gheuangheu
5 • Al had mi al defe werelt lief
Met herten wtuercoren
Ilad ick Ihefum in miJ'n herte niet

Fo, xix .l' Fo . xx,r
So waert toch altemael verloren

6. Als is defe werelt al onerfie
So en vinde is nor ens rule
Waer is ml keere oft wende
Ic li~h
• ghe in fwaren fuchten
Ic
wil
aen aide werelt loos
l

Met harm ilricken later varen
Ende feYnden omen trouwen bode
Tot God miner hemelfcen vader
8 . Als hi miJ•n druckelike itemme hoort

In finer ooren luYden
Hi heeft mi fo herteliken lief
Hi far mi wel hae verbliden
9 • Die bode lieP feer haefleliJ•c
Tot God hares hemelfcen vader
Hi badt hem alto vriendeliJ•ck
Dat hi fill
J kint woude thuYfwaerts hales
I0 . Se •t miner kinde feer haefleli •c
Si moot eon luttel verbeYdell

Mi1'n fore heeft op aertriJ•c ke

II .

So veer om haer gheleden .
HY heeft haer cofleliJ'ck heelers broot
Tot hares troofi •helaten

5I

Nochtans en was fi riot to vreden
Si ell wilde noch hoo •her dingen fmaken .
I2 . Set haer fi moot de horde not
Der bitter door ierfl crakes
Eer fi die kerne der foeticheYt
Van miJ•n re ~•o dheYt leach finaken .
I3 .

Se~•t haer de bruloft is al bereet
Dat broot dat is ghebacken
Die croon die ooc feer blinckende meet

Den wiJ'n die farmer topen
l
Die earner daer fi in woven far
Die is fo liefliJ•c k den ooghen
Daer far fi fien dat Paulus Each
Doer hi was o1 p ~•h etoh•e n .
I 5 . 1-her merle trooil nli miJ'n beminde bruYt
Ende feet~ haer dat fi op mi xvrl dincken
Ic wil altoos haer flierman fiJ'n
Als haer haer fciPken wil ontfincken
i6 . Die ors dit liedeken eerllwerf fare
Met fwaren druck is hi beuan •heir
Om to cornea daermen heer Iefum fiet
Daer na ilaet al fiJ'n verlangen
14 .

N° . XXX .

ti:

I.

Op die felue wife .

i\/l[J ihope/ miJn troofl / miner toeuerlaet

Dat flaet aen onfen heere
SiJn hope hheeft ors foeticheYt

Heer God oft ick bi hem ware
_ . Ic heb der wereIt fo range hedient
Dat mi nu rout fo feere
Haer cierheY t evil is oerlof ~~heuen
~

En dienen onfen heere
3 . Want fi •n
J minne is fo goet

Ic k hope hi en far mi riot verfmaden
Ic wil tot finder
fcolen }aen
J
~,
Ende bidden hem ghenade .

4. Mer doer is eerfl ter fcholen 9ram
Die fchole der 'odllker ininnen
Die left

n

en condo ick gheleeren
n,Y et
~
4
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Fo . xx .l'-Fo . xx .r

Dat dedell mill
J weerlicke finnen
De
eerfle
lefl'e
diemen mi gaf
5•
b
Was dat is f cram fou leeren

Ic daeht fo dicke in miner nloet
Hoe ick dat foude maker
•
here God hel1't g111 mi nlet
9•
So en mach ict niet ggheliden
Die viant fiJ'n feutten op mi fehiet
SiJ' c1uetfen mi aen alle fiden
Io .
Mer als is dencke in miner grout

En doer mi alder menfchen of
En keeren mi tot onfen heere
6 . SiJj de
1111 1111J'n cleeder wt
SiJ' deden miJn haYr affnlden
SiJ' deden mi aen een mantel ruYt

En leerden mi der oerden getiden
T • Hoe mi doer to moede was
Dat ell fal is nlelnant cla Bell
Dan hem die inden henlel woont
Die falt mi hel1'en draghen
8 . Die da rell warm mi to lane
Snachts en condic niet g•h etla1pen

II .

Dat ick die weerelt heb ghelaten
Soe verblide ick mi in meniggher flout
In vrueehden boom mater,
NoYt en dranc is beter dranc
Wt copl'en noch wt feauen
Dan wt Iefus foete born
Och hi gheneefl van alle ualen

N° . XXXI .

ii:
I .

2.

0P die felue wife

Ick ben bedruet vie fal my trooflen
Waer fal miJ'n hertken om drinekell gaen
DruY fkens finder
voer mi ghefneden
J
Den wi1'n
is
in
den
kelder g•h edaen
,
Den kelder is voer mi hefloten
Och lacy is mach wel droeuieh fi'nJ'n

Hoe foude ick aen den Hotel ggheraken
Ick dronek fo g•a erne den edelen wjnn
3 • Hoe foude is aen den Hotel gheraken
Ic drone fo gaerne den edelen moll
Waer lidY vrou der ootmoedieheden
Ghi fi'tJ't altiJ't den Hotel daer of

4 • Ghehoorfaemhey lt ontdoet de duere
Ghefladig•he 111111ll e fonder vergan ck
Laet ors aen drineken den edelen viane
Oeh ewich door bet is fo lane .

5 • Ten baet gbeen fuehten

ten baet gbeen
elagen
Die rekeninbge moeter gghehouden fiJ'n
Ick werpe nu alle miJ'n minee brieuen
illt allehen
Ick vinde mi feluen fo eleYnen wornlkiJ'n

6 . Ick en wil mi feluen noch niet mil
trooflen
Ick wil mi gaen gheuen goeden moe t
Ic wil gaen vlieghell aent eruYs

0115

heeren
Dat is dat flotelken d yet al op doe tt .
7 • • edel fief hoe is v to moede
Als ghi
g hi aent cruee fi'it gheflaen
•
v die Co11111C wt alder runner
Den kelder heuet op ghedaen
b

Fo. xx .°
8.

Hi raet
daer fchincken
~

Fo . xxi .l

wiJ' ~~'aen daer
drincken
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Wie fal daer t ghelach betalen

Die coninc die aent truce hint

Och droncken moeten wiJ' alle f'J n

N°. XYXII .
ti: Op die felue wife .
t . ICk heb cell traech efelkijn

Mer finor yens
als hi op fal flaen
~
So wit hi laugher bliuen

Dat valt nli fuer oln tlnimen
Dat is dat arme lichaem miJ'n

wanneer mlJn efelken dus weeldlch Overt

Hi leuert mi fo meni ~•e n flriJ't
Hi maket ml foe lucre

Der minnen iock is hem to fwaer

Hoe gaerne fou is hem dwin gen

2.

Dan en doer hi niet dan claghen
Noode evil hi hitte verdra gen .

O lieue heere dat claech ick d Y
,~

8 . Och woude hem 1111Jn efelkijn
.
t-tier een weYnick liden

I-lelft mi mi .ljn efelken vueren
Ic wil miJ'n efelken temmen wel

At op den berth van Ifrahel

Ende houden hem onder die roede
So moet hl

~~~ehoorfaem fiJ'n
Aldoet hiJ't alfo node

Daer fal hi namaels weYden

9• Daer is een weYde alto fcet
Ende alfo goet van finaken

1111

4 • Ten eten is hi wel hereYt
Noode wit hi fober wefen

Daer foude hem miJ'n efelkijn

Och alto wel vermaken

Wanneer heal Yerrant yet mifleYt

Daer tegen wil hi ilreuen .

wanneer fiJ'n cribbe is wel gheuult

lo . De riuierkens fiJ'n daer alfo foes
Die daer onder die her ghen vlieten

Daer foldY of drincken mi'nJ'n efelkijn

So is hi alto blide

Hi ';act fo node wt linen flpoer
Ghewelt fo moet hi liden .

En fates v niet verdrieten
II .

Die dit liedeken heeft gedicht

Si was noch tout van minnen

6. Tfauonts wil hi flap en >~aen

Men derf hens daer toe niet drilfen

Si heeft een traech efelkiJ'n

Floe gaerne foudefi heirs dwin gen

N°. XXXIII .
Op die felue wife
I .

\7 Astelauont vals bedrock
This recht dat ick v hate

tll
11 ' cons ~vel van Gods kinderen
Verdoelde fcaePkens makers

54
2.

Fo, xxi .r
aen
Die werelt fp reect ons blideli'ck
,1
Wilt ghi ons fo hae{I be ggeuen
(~1hi fi't
noch ioncl ~~•h i hebt den ti't
J
J
Ghi moecht noch lan ghe
g lenen .

3 • D e natt ire is feer baetl~rhenoodt
Si en ~'an haer niet bedwin ren
g
Waer ick nu rode werelt noch
Daer foude is danfen en f rin
p ggen
bet
moet
~~helaten
fi'n
0
1
a
c
4•
Y
~
J
Ic en mach daer nu niet gangen

I c heb mi onder een antler ghe
g ~~euen
~
Dus bliue ick ~rheuan gen
M 1 c oemt fo click In mines flnnen
Wat mach is bier binnen makes
MinJ herte is fo click befwaert

Ick en can God niet ghenaken
6 . 0 lacY bet moot rhelaten
fi'n
~
J
Ick moot nu leeren deruen
Nature eeil v lief oft leer
Ghi moet v leeren ilerueil
7 • Och deruen ~~hi
~ fit
J een hers rhelach
~
Die v to rechte fal 1proeuen

Fo.

YXj,°

Voerwaer ten is rheen
on relic
~
~ J
Al is ini'n
J herte dicwi'1
.1 droeue
g . 0 kint en ghelooft die werelt niet
Al thoont fi v een fchoon rhenuecht
g
Want fi met harm flricken valfch
Menich oet
g herte treckt van der duecht
I
k
fie
wel is mach wel wacker fi'n
c
9•
J
Bi da ghen ende oock bi nachten
Want de v ant
it
Y fchiet foe meni g•h en PJ
Om denote herten to verfinachten
tis meer dan ti't
I o . Ick evil om keeren
J

II.

Dat ick dat cleY ne om tg roote gheue
0 p dat ick niet daer bu Yten en blijf
J
Als die fotte maechden deden
Als ick dencke o Ip dat herde woert

So wort ini'n
J herte fwaer beladen
Voerwaer voerwaer ick en kenne v niet
Ghi coeint oock veel to fade
p
i . 0 Maria flaet ons nu hi
En wilt oils trooil verweruen
0 Ip dat wi na defe corte tl Jt
Ghenade mo~rhen
verweruen .
5

N° . XXXIV .
0P de felue wife oft o p Het voer een maechdeken one r ri'Jn .
I.

Ls Ihefus fal rechtueerdich fi'n
J
Ende is fa 1 daer onuerdect fi'J i,
Och lacY ende wacharmen

\Vie fal mi .1j nre dan ontfermen
rhedaen
2 . i)en rekenboeck is oPen ~
Men lee1 mi daer een cort vermaen
Floors toe bier is alle v leuen
Gherin ghe ~ghi moet rekenin ~
'e g•h euen .
3 • Och rekenin ge
g is mi on rereet
~

Gods aenfcinJ valt rni to wreet
Die cracht die w it mi f a1 en
Hoe foude ick dat verhalen
4• Ic en fie mi feluen g eene n raet
Mi volcbt alle rni'n
J grote inifdaet
0 door waerd y verlo rei1
Waer toe fid Y dan g heboren
5 • Al baedt al dat inden hemel ila et

Ten baet voerfprake noch adu ocaet

Fo, xxi .°-Fo, xxil', .1
Ick en cans niet al onerdineken
0 ber~•h en wilt op illY fincken .

6 . Nu is den troofl voerby ghe gaen
Blifchap der werelt en mach nyet il1cn
IoncheY t heeft nil bedro ~'hen
Lanck leuen heeft mi ~~helo3~en
~
l Waer is v duecht v bruloftcleet
SI'reect op laet fen toont v befcheet
Vat hebt ghi bgoets bedreuen
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Waer is uwen tiJ't ~,rhebleuen .
° . Weell mi genadich
lefu bet
b
Doer v fweet en doer v bloet
Ende wilt mi niet verdoemen
Als is ten oerdeel fal comer

9• Sae vie dit leefl ! fin t oft fiet
Die dencke op dat grote verdriet .
Wilt v in tits
l bereYen
So ell dorfdY bier namaels nlet fcreYen .

N° . XXXV,

ti:
1.

2.

0 ~de felue wife' oft 0l p eenen t aim auont is dat efchiet .
Si fouden trecken doer der heYden .

FilEt flaet een catleel een rueJ cafleel
Een cafleelken o>? boo ~'er barer
Daer fin hen die en relen f0 foeten l of
Deer Iefus woont daer binnen
Tot defer cafleele d
~uamenwl r aei' ne

Conden vi daer toe gheraecke
~
n
Het blinct daer al van pueren l, ol1 we
Die moeten en oock die daken
3 • Tot defer cafleele en comer wiJ ' ni ct
Wi moeten vromelick
J flriden
Die wilde zee vlack en die pl
Die moeten wiJ j ouer liden
De boofe gheeflen comer ors aen

Met temptacien wilier fi ors verladen
SiJ ' hebben daer fo menigen to bgronde
~rhefeYIt

Met hare valfce raden
SiJ wenfchen ors dlcke laden €~rront
SiJj fouden 0115 herne verdrlncken
WiJ ' anckeren oils herte in lefus wonder
WiJ ' latent daer inne fincken
6 . Laet ors die wilde zee ouer varen
Met alfo blide finnen
God die heere wil ors ghefIparen
Dat wi dat caileel moggen winner

N° . XXXVI .

ti:
1 .

0 pdie felue wile .

€0d die de minnende ficle doer leuen
Die make v herte van binnen claer
Ende die wil v hem felnen gheuen

Tot eener troofle dit nYeuwe iaer.
2.

En laet v herte van God niet leYden
Van defer werelt valfche fcin
J

Fo . xxi1' .1'---Fo . xxI 1
I-let moot dock al met liden fcheYden
Al dat hier mach vercre ghen
~ fi'Jn .
Nu
bidde
ick
met
al
minder
herten
3.
J
En keert dY totter menfehen niet
SiJ fouden v van Gode trecken
Ende dat eYnde daer of is al verdriet .

Die ghewari en troofl can •h euen
Dats God alleene ghelooft mi des
Soect ghi hem clan in aertfche ding hen
So foect ?~ghi hem daer hi nYet en es .
5 • Wat dat hier es het moet ver gaen
1-let is to fchouwen als feniJ'n
Wat fondY feere daer na daer
Dat Y
~ comer moet ~~helaten fiJ'n
6 . Soect uphi trouwe ghi wort rhehoont
Dat is in defe werelt ghemeene
Die weder met trouwen loont
Dat is die ~~hewari1
;}~e God alleene .
~
7.
.Tot
Gode
to
keeren
fonder verheYden
~

Dat is fekeriiJ'c minen raet
Maer
dat hier is een langhe beyden
1
Dat doer tltoos die vYant 9uaet .
8 . Biecht v click ende hoot v reYne
Dat fi'nJ'n die he~ gheerten miJ'n
Ende en acht gheene dingen cleYne
Daer God in mochte verbol rhen
~ fi'Jn .
9 • Van v be' eert hi tot alle flonden
Dat ghi hem in v herte laet gaen

10 .

II.

Sin
J bitter door fiJ'n diePe wonder
Die hY om onfen wil heeft ontfaen
Acht defe trouwe ende antlers heene
Let o1' die werelt nlet een caf
Gheeft hem v trouwe in minnen alleene
Die fiJ'n leuen voert owe ~raf
Hier op gheue ick den dicht een eYnde
En later hier merle miJ'n dichten daer
God gheue ors alien na defe alleYnde
Blifcha)? die niet en mach vergaen
~

N°. XXXVII .

I

€ 01' die felue wife
.

2.

nYeu liet wil ick v fin •e n
Hoort nu hoort wat wefen fal
E en

Wi fallen dancken der weerdinnen
Ende altoos God bouen al
Here God foude is v mi 1lnen
Met alle miJ'n ~«hedochten

Ick foude wel ghewinnen
Meer dan ick fegghen mothte .
3 • Here God foude is v minnen
Met al minder
fielen cracht
J
Ick foude daer bi ghewinnen
Veel meer dan is 1'eYnfen mach

4 • Heere God coil ick v minnen
Met alle minder
herten fi1'n
J
Ick foude daer hi ghewinnen
Daenfcouwen van v cater aenfciJ'n .

5 . Die werelt houdt foe luttel trouwen
verwiJ't
Ende fi en ~•heeft om sheen
~
Ick mach wel fiJ'n vol rouwen
Om alle minen verloren tiJ't
6 . Si doet wel to verilane
Det vlie~hen
waren bYen
~
GheliJ'ck die wederhane
Machmenfe dicwils keeren fien

Fo . xxiJ' .°--Fo . xxiiJ' .r
7 . So wat die vroede feYde nil
Ten nlocht ml islet verleYden
Maer nu wil is 'aen bliuen bi
Det
Y nil te voren feYden
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8 . Ick was alfoe verfchouen
In alle miJ'n ~rhedochte
~
Ick en condes islet rheloouen
Dat alfoe wefen mochte

N°.

xXavIit.

i afe gc(us tvp'rsgast nCdt

Pie cicr63tsaaeconip7eRel~c

m¢r6lgt8 op Dat (oetetattd

:ife 6Cfc~ap oa6a~cipergi
tmic B aaev farg~eGo~et .

Ghi

die Iefus wiJ'n€~cart plant
VerbliJ't v o ~ dat foete lant
Daer ghi
g hi fiJ't toe vercoren
cierheYt is daer onfPrekeliJj c
Die hlifchal' onbe ~grii' ellJek
Die v daer fal g•h eboren .
2 . Die claerbeY t vruecht uwer fu yuerheYt
~
Die v Iefus daer heeft hereYt
Die en is v islet to noenlen
I,

Ierufalem cell: lant ghenaemt
Vol heYlicheden fchoon bequaem
Verciert met alle vruechden .

3•

Van hier fo en coemter niemant in
IIY en draecht mist herte Iefus min
Ende is verciert islet duechden

So fi'nfeJ'nfe die Iefus wiJj n ~raert Planten

Iefiun neerf~eliJ'ck to dienen hen leer
verlanct .

Om corts hi hem to comen
4 . Het fal daer dueren fonder ver •anck
Het i~ veel lthoonder dais oft waer
van gout
Verciert met golden bloemen
Die fcoonder blincken dan die maen
Die Tonne Ii to boom gaen
Met
5 • Van
Met

harm foeten bloemen
1•p ueren ggoude if fchone gheIpaueYt
foete roof kens ouerfhreYt .

Die fullers daer eewich dueren
Och hoe onfPrekeliken claer
Dat god daer is ons lieue vaer
Tis wander meer dan wonder

58

Fo . xxii'J .r

G. Hi is die eewe li'cJ h e ft ~ he weefr
Die alien din ~hen fi'n
J wefen ~~eeft
~
Hier bouen ende ooc bier onder
wt hem vloe tY alle foetiche Yt
D Ye haer fo verre fo wi't
re t
J wt f pY
Al tot des lasts olden mueren
'I . Hi is een eenich kint Marien foon
Ende is daer fo wonderliken fcoon
Die ons dlant heeft hewonnen
Hi fidt daer in d at foe~e last

Sinen lieuen vader ter rechter hant
Voer alle creatures
8 . Die hem aenfcout is fo verbli't
J
Thien du yfens iaer en dunct hem ~the en t i'Jt

Tis waer diet can verfinnen
want den ti't,i en is daer niet
Daer nemmermeer en is verdriet
Van boten noch van binnen
9• Men is daer alti't
J yr o en bli
Van alle for ghen is men vri
Daer en can ~•h een weelde gebreken
Tis fo foet ende ~~•e noechli'Jc
Veel fcoonder claerder on ~~eli'c
~ J
Dan hondert du Yfens fonnen
to. Maria is daer conin ginne
Alle reY n maechden fi'n
J haer ~•e finne
Die lefus heeft verc oe
r n

II .

Maer fi is bo uen al bemlut
Van fconincx fou n h aer lief lost
'
Als balfem onder den doren
flaer croon blinct w onderl'Iken fcoon
Met g olden lelien cleet fe haer foon

Gout rofen fi'n
J haer faIn h ellen
Recht als die fonne end e ooc di e maell
Die vander fonne haer licht nloet ontfaen
So doe n va ~1 hae rde fi
e 1en

Fo . xxiii'J .r
I

I 3.

Hares roke g•a et bouen alle cru Yt
Ende bouen c Ymbalen hare ghelu
g
Yt
Ende alle rhefcal
van Ph
i en
3
Die bor 17•h ers dra ~•h en daer al een croon
Si'
J fin~ ghen dat clinct inden throon
Ofanna allelu ya a a a a
Daer is der maechden fanck fo fcoon
Si finghen
daer met des conincx foon
b
Ende met der ma bet Maria

Och hoe dat lu ~t ouer hemelri Jc
So fcone fo claer fo ghenoechli'ck
~
J
En can gbeen menfch be ~P
ri en
I 4 . Haer croone heeft eenen rofen craps
Si •a en islet Crifio aen den daps
Si'
J louen Cod fonder metres

Dat cranfken is van fulcker virtu Yt
Elck roofken gheeft
meerder claerhe Yt wt
~
Dan fonne mane en f}erren .
I 5 • Gheen cru Y
t oP aerden en is fo foet
Dat riect ~heli'c
J dat cranfken doer
Al waer alle cru tY f oletten
Si'
J hooren ooc dat foes ghelu
~
Yt
Coernt mine beminde fn Yuer bru Yt
Roil nu in mi'n armen bey de
i6 . Si fi'n
beuaen met lefus min
J
Als Cherubin ende Sera Pbin
V all g roter liefden fi vloeY en
i.1 c de fonne is fi'n
J aenfci'n
J
Si volg en dat foete lammeki'n
J
Ghecleet met witten i}olen
Ghel

I 7.

Die en 1;helen die fielkens fi'n
J al ghemeen
Si'
foe blideli'cken
onder een
J fin~~~en
b
J
Voer den coninc vanden troone
Lof fi v heere van Sabaoth
Almachtich ewich he Ylick •o d
Een wefen in drie Personen

Fo. xxiiij.r-> Fo. xxiiij.'

18. Ghi fijt die ewich beeft gheweef1:
In hemele / in aerde / met tJ wen gheefl
Doet vrolijck iubileren.
Och this fo ghenoeghelijck
Te hooren van dat foetc rijck
Die eerbaerlijcken leuen
19. Ende dienen Ihefum trouwelije
Sinen wijngart planten fi blidelije
Defe werel t fi begheuen
Maer als haren tij t is ghedaen
Sal hyfe lieuelijck ontfaen
Ghelije der fonnen verheuen
20. Och waerlijck hi is fo feere verblint
Die dit tijtlijcke goet voert cewich bemint.
En wil : des lants vergheten

2 I.

2~.

59

Nochtans fien fij dat fundament
Dat weI vercierde firmament
Met Ilerren ende met planeten
Ie en heb v niet foe veel ghefeyt
Dit Iant en is veel bat bereyt
Dan cenich meufch can dincken
Plant vry ghi fult daer fijn verblijt
Mer fiet dat ghi ghefladich blijft
Vwen tijt die naect allinckeu
Dat Ictus v daer fal ontbien
\T wercken fal hi ouerfien
Ende na v d uechden loonen
Och God verleent een yegelije
Op dat lant te dineken hier op aertrijck
En dat namaels te bewonen

([ Op die felue wife.
r , IEfu alder foetfle heere

Wilde ghi v hertelijck tot IUy keeren
Iek ronde vergbeten mijn groote q uale
Ende fijn ghefont altemale
Want v minne die is fo foet
Ghi figet heel' Ihefus diet mi doet
2. En moet mijn fiele niet feer verlangen
Die in den kercker leyt gheuanghen
Met fware kctenen is f ghebonden
Si heeft fo menige diepe wonde
On1 finen wil hi is fo goet
Ghi figet heer Ihefus diet mi doet
3. Al mochtc ict finen vrienden claghen
Den meeflen lafl die moet ick fclue
draghen
Ick duchte ten foude lui helpen niet

Ghi figet die mijn herte fo weI doerfiet
Daer om befwaert foe feel' minen moet II
1-1 et is beer lefus diet mi doet
4. a lefu alder foetfle heer
Ick weene ic fuchtc fo langher fo meer
Mi dunet ghi en aebt op mi niet feel'
Werwaert dat ie lui henen keer
Altoos befwaert lui minen 1110et
Ghi fighet heer lefu diet lui doet
5. 0 God wat fal ic beginnen
Mijn fiele wort ghecruyil van binnen
Ick ben bedruct in alle mijn Iinncn
En feer Iiec van groter minnen
0111 finen wil / hi is fo goet
Ghi fijt heer Iefu diet lui doet
6. Den foeten mofl die ic ghefmaecre

60

Fo . xxiiiJ',
Die mi van binnen alto gheraecte
So dat ick nYet en conde ghedueren
Nacht noch dach to geender vren
Want den wiJ'n die was fo goet
Het
' is beer Iefus diet mi doer

7 • Conde is noch eens daer toe gheraken
Ic meYne is foude mi vermaken
Ick foude verg •h eten miJ'n ggroote finerte
Ende verbliden miJ'n droef herte
Want die wiJ'n is alto foes
Ghi fiJt beer Iefu diet mi doet
8 . Iammer groot nuam mi to voter
Doer is iniJ'n lief ken had verloren
Socht is hem is mocht hem vinden
Nu is iniJ'n herte ii i g•r ooter allinden

Daer of befwaert foe feere miner moot
Ghi fig bet beer Iefu diet mi doet
9• Sal is v lief lange ontberen
MiJ'ns herten bloet fal is verteren
Ende dat inerch wt miner beenen
Het is beer Iefus die is ineene.
Want fi'nJ'n minne is fo foet
Ghi fiJ't beer Iefu diet mi doet .
lo. 0 God en fal v nYet ontfermen
Ghi hoort mi fuchten ende kermen
Sal is v lange moeten deruen
Ic ducht is fal van minnen fleruen
Om awen wil ghi fJ't fo groet
Ghi fiJ't beer Iefu diet ini doer .

II .

Den edelen wiJ'n die fach is vloeden
Och God hoe wel was nil to inoede
Ic hadde doril ick meYnde drincken

hadde mi miJ'n lief ken willen fchincken
Van fiJ'nre minnen fi is foe foes
Het is heere Ihefus diet my doer .
I2 . Den fchoonen boomgaert fach ick open

o Yxv r D i .
Daer was fo menighe roofe ontloken

De alder fcoonfle die is fach flaen
Dat was miJ'n liefken wel ghedaen
Siren roke die was alto foes
I -let is beer Iefus diet mi doer
.
I3 MiJ'n hertken flout foe vafl ~~~hefloten
MiJ'n liefken 9tlam ick dede dat open .
Hi was g•h eciert met eender croone
Ende fiJ'u aenfchiJ'n dat blinct foe fchoone
Dat mi verbliJ't fo feere miner moet .
Ghi fi'Jt beer Iefu d ret
~ • mi doet .
I4 . Eeri beddeken van minnendatickbereYde
Met rode rofen ict ouerfipreYde
Met witte lelien met fioletten .
Daer lath de here fonder fmetten
Bi hem to ruflen waer wel goet
Heer Iefus minne die is fo foet .
I S . 0 fuYy uerlike claer for toYn
Der werelt fidY alghemeYn
Macr ic meYn van die lieffle to fi'Jn

Tooiit nil dat dies bid ick d Y
So fal feere verbliden miners moet
I I eer Iefus minne die is fo foet .
i6. MiJj n liefken Overt beroert van binnen
Hi uam mY in den arm van minnen
Cch God hoe wel mocht mi geluflen
1)oen ic inet ini'nJ'n lief ken g'hint •ruflen
BI hem to ruflen dat waer wel al foe goet

Heer Ieftis minne die is foe foes .

I 7Och alderlieffle wtuercoren

I I i en is ter werelt n ~yet g•h eboren
Die is voer v fou willen minnen
G lieeft mi toch eer claer bekinnen

So fal is dragten boogen moet
IIet is beer Iefus diet mi doet .
i8 . MiJ'ns liefkens herte is ol> ~>~hebroken

o, axv .l'
Die edel balfame is daer wt gheuloten
Dats miJnder f elen cell medeciJ'n
Voer al haer fiecten J' voer alle miJu 1piJ'n
.

Die edel balfem is fo goet
Heer Iefus minne is fo foet
19 . Noch dede hi mi bekinnen
Die
rote crachtgJ
van finder minnen

20 .

21 .

22 .

Ick cufe finer roden moat
MiJj n fiele was to mael geoont
Doers verblide feere miner moot
Heer Iefus minne die is fo foet .
Naden flaeP fo 'hln~>~en
wi fhelen
~
~
0 god hoe fal is dat ghehelen
De a rote fierhe Y t die is daer vans
Daer bouen in dat foete lant
Daer of verblide mi miner moot
Ileer Iefus minne die is fo foet .
Als ick mi aldus ghinc verf elen

Soe fach ick maechden wonder vele
Mer daer was een die was foe fchoon
Die keYferinne al vanden troop
Van r0ofen hadde f eenen hoes
Heer Iefus minne die is fo foet
Die 1patriarcken ende l"proPheten
Als fi ter tafele waren ghefeten .
Den nieuwen mof Overt daer ghefchoncken

Iio. xxv .V

6i

Dat fi'J alle waren droncken
want die w1Jn die was fo foet
Heer Iefus minne die is fo oet
?3.

24

25

Die inartelaren dra gen daer alle een croon
SiJj blincken van rooder verwen fchoon
Allen druck ende liden is daer ver heten
want fi fiJ'n in dat dare weten .
Flier o1' dragen fi hoogen moet

Heer Iefus minne die is fo foet.
Die en ~•e lkens blafen daer die trom1petten
Santori pi1'en en die claretten
Die foete fnaren die or ghelen
fchoone
5
Die luYden dattet clinct inden troone
Daer of verbliden alle fwaren moot
Heer Iefus minne die is fo foet .
Iefus font daer in die fale
Ende fPrac mec vriendeliker tale
Schoo u lief wilt hi hier verbliden
Soe moet hi noch een luttel liden
Het fal v wefen alfoe goes

want miJn minne die is fo foet .
26 . Nu wil is mi vander werelt gaen keeren
Ileer Ihefum wil ick minnen leeren
waer ick mi keere waer is mi wende
Die werelt is alfoe vol allenden
Dat my befwaert fo feere miner moet
Ilet is heer Iefus dY et mi doet .
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N°. XL
€ Dit is die wipe van den timmerman . Het gaet ooc o I Trueren ~a l le
die willen 1' oft op SiJ' hghingen alle dri e beruoets .
fJ::~itis oi¢sroi f¢8aU Sei~Einv
mecm a.Q~et gaetoocop cue
een title bit tt,i(fei/oft op
gt~ingei) atfe atic ernioet~ti

~c¢ /frruer~mtjnser nafues~

3(

::i'

•

ft~oep .ter) on fey t3ee re

3cR (a(e ga¢Se ) foa) onEfaei~

mat $eef't nii nee gQe8aeq

I.

natueren
O ch fleruen minder
J

4•

Och wie den flriJ't winner fal
Dat weet ors lieue heere
Die gheefl moet boner bliuen

Dat heeft mi wee ghedaen
Ick hoep aen onfen heere
Ick fals oeden loon ontfaen
2 . Och dat is minder
natueren
J
NoYt alfo vele en flerf
Als ick wel hadde hhemohhen
Dat rout ml menichwerf.
3 • Die g•h eefl en die natuere
Die flriden dicwils feere

5•

Natuere hhi moet v Eaten
Ghi moet noch feer bedwon ~•e n fi'Jn
Ghi fi't
~ foe ong•helater
Ick fal rattlerken bedwingen
Al font mi coflen vele
Al foude ick daer om fleruen

Ende alle miJ'n leefdage quelen

6 . Al mlJ'n leefda ~ghe to quelen
Dat mocht wel wefen waer
MiJ'n iong•h e nature to fleruen
Dat valt mi veel to fwaer .
7 • Ick fal natuerken fleruen
Al font mi coflen al .
Al om die roote vruechde
Die bier nae comer fal
8 . Een leuen ende een fleruen
En mach niet to famen daer
Wanneer dat is •h efloruen
Een leu en volc`ht daer nae
i

9 • Och wie wil leeren fleruen
Ick ghene hem oeden raet
Dat hi der din ghen wil deruen

Daer hem finer fin op flaet .
io. Och troofl der creatueren
Wat hebdY ml ~~•hedaen

ho . xxvi .r
Ghi hebt mi click doer trueren
Ende weenen meni ghen tram
II . Ick fochte aen creatueren
Trooflick en vantfe niet
Had is hem hefocht aen Code

63
Mi waer veel bat ghefchiet
I2 . Nu bidden wiJ' onfen heere
Die alle din ghen
weet
b
Dat hi ons to f}eruen keere .
I- let fi oils lief oft leer

N° . XLI .
Op die felue wife .
1.

TUiThen twe hoe bergen
In eenen groenen gaert .
Daer bleef minJ lief in pride
Van hoogher
minnen aert
b
2 . AY lief van hoo ~•er minnen
Hoe fidY das mifinaect
A 1 om een arise fiele
Die luttel sae v haect
; . 0 heere doer v 1;ghenade
Ende doer v minne goes
Hoe aerne foude ick f reken

Tot v een minneliJ'ck woert
4• Och edel creatuere
VrY edel fiele fiJ'n
Wat din ghe is v be heeren
Dat gghi verfoect aen mi

5 • Och lief van hooger minnen
Van hoo •h er minnen aert
Hoe gaerne foude is mi vermeYen
Iii uwer minnen >aert
6 . Ocli wild y v vermeYden
In minder
minnen o~aert
J
~

So moet t;ghiJ't al begheuen
Daer uwen fin toe flaet
7 . Hoe fat ick dat •h emaken
lVIiJ'n lief sirs
J ininnekiJ'n
A ltemael to verfaken
Dat is feer ~•r oote pi,1'n
8 . Och edel creatuere

Wet edel fiele miJj n
Slaet dock on v oo ghen
Aenfiet miJ'n bitter pJin .
9 • Aenden truce wilt verfinnen
In eender 1'erffien fwaer
Stout ick ors uwen minnen
Om v to ontfangen aldaer
10 . 0 Iefu lieue heere
Ick bid v ilaet mi b Y
Ick wit die werelt laten
Al om die minne van dY .
II . Ick wilfe nv al he heuen
Ende foecken die ootmoet
01' dat is bier sae mach leuen
Ende vercrigen dat eewi~~~e
~ ~}~oet

Fo . xxvi .v-Fo . xxviJ' .r

64

N° . XLII .

1.

0

tEop

die felue wife .

Ihefu heere bier bouen

Voer ons heeft hi ghehan en
Ende ilerf die bitter door .
6 . Wie met hero wil verbliden
Die fal dat wel verhaen
Dat hi bier oock moot liden
Alfoe hi heeft hhedaen
7! . Nler wie daer voer ver b
grouwet
Ende altoos in fonden fi'nJ'n
Die en mogen niet anfcouwen

Lof moot v altoos fi'nJ'n
This recht dat wiJ' v louen
Al om den name dlJn
2 . Want hi is alfoe foete
Der fielen inedeciJ'n
llet is alder nualen boete
Ende troop van alle piJ'n .

3 • So wie dat bids den vader
Doer Ieftis name fiJ'n
Hi cri bet alle ader
Lof foete heere miJ' n
4 • So wie dat hem wil minnen
Die moet hem vol ghen nae
Ende
Waer
S • Want
Doer

Hier nae fi'nJ'n claer aenfchiJ'n
8 . So wie in druck verhohgen
Ende liden blideliJ'ck
Die fallen bier nae mo ghen

Befitten dat eew~
i~~he riJ'ck
0
Iefu
lief
van
minnen
9•
Lof fi v tot alder tiJ't
Laet ons v riJ'ck h•h ewinnen
0 heere ghebenediJ't

mereken wel van binnen
dat hi henen ae .
Iefus is he an en
>?i'n
J ende liden hroot

N°. XLIII .

[.

:ui

ti:

0 p die felue wife.

Et uamen drie coninhen rh erede n
Wel verre wt orienten lane
Tot Bethleem der ileden
Haers gheliJ'c men noYt en vans
2 . Te Ierufalem fo wiJ' horen
Aldaer fo wouden fi fiJ'n
Si vraechden waer is hi heboren
Der ioden coninc fiJ'n
3 • WiJ' comen hem aenbeden

WiJ' hebben fiJ'n ilerre ghefen

Het is feer corts heleden
Het moet wonder bedien
4• Als Herodes dat verhoorde
Wel feere ontfach hi hem .
Van binnen hi hem verhoorde
Ende alle Hierufalem
5 • Hi beual hen to z;ane
Hi fl?rack haet foect dat kint

Fo . xxvi'o1'-Fo,
xxviJ' .v
J
Ick wilt oock beden ane

Coemt fegt mi als ghiJt vlnt
6 . Als fi buten Ierufalem quamen
0 I' dYen feluen tiJjt
Haer flerre fi weder vernamen
Dies wares fiJ feer verbliJt

7 • Die flerre was hen voer aende
Tot daer dat kindeken was
Ende daer bleef fi {laende
SiJ' buYchden seder int gvas
8 . Een huYfken fbnder dorm
Dat vonden fi'J daer hi
Ende dat kindeken hheboren
Van Maria die maghet yrY .

G .5

SiJ' vielen opter eerden
Voer tkindeken . xiil', . da ~{en out
SiJj offerden hens met weerden
WieroocI 111Yrre en gout .
10 . Snacks als f1 fla1'en wooden
Heeft hen Gods engel gheopenbaert
b
9•

Eenen anderen wech dat fiJ' treckell
fouden
Tot haven laude waert.
11 . Nu loom wiJj alteenen
Dat kindeken weerdeliJ'ck
Dat hi ons wit verleenen
Hier sae fiJ'n eewich nick

N° . XLIV .
411

Aria ma het reeve
Des fondaers toeuerlaet
Ghi fiJ't fchoon fuuer / reeve
Daer mines troofl aen flaet
l . Al ben ick vol mifdaden
• hoochfle vrouwe yr Y
FonteYne van ghenaden
Toont toch v duecht aen mi
3 • VriJ'dt ons van alien fonden
• fchoonfle ooghen opflack
1.

0P dat ick tot alien flonden
• lief kint dienen mach .

0 1- die felue wife
4 • In v is lulck vernlo ghen
Wat hi aen God be gheert
Elck mach bi v verho -ilea
Troofl nli fcoon bloeme weert
5 • Aen v Belle ick al tfamen
MiJ'n fele 1 liJ'fl
, ende hoet
0 bloeme yrY van blames
Neenit mi in v behoet .
6. Princeffe hoochfle verheuen
Voer al dat God gheboot
Bewaert ons in dat leuen

Befchermt oils van alder soot

5
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N° . X.LV .
€ 0P die felue wife

I .

2.

ICk weet noch drie ghefuflerkens
Die on$ge(loruen fJ'n
Dat fi God niet en vreefen
Des liJ dt mijn hertken pil'n
.
Och maechdekens ghi moet be bghinnen

Die wile dat ghi hebt den ti1't
Al fi'tJ't ghi noch ionc van iaren
Ghi en hebte sheen
refpiJ't
~
0 maechden g hi
hi moet be ginnen
Die wile g•h i hebt den tiJ't
Oft ick wil van v varen
Ende foecken miJ'n 1'rofiJ't
4• Paulus heeft ghef proken
Soe veruaerliJ'ck een woert

Die leuet naden vleefche
Moet ileruen die eewige door .
5 , Wee der armer fielen
Diet al betalen moet
Laet ons voer God gaen
knielen
b
Dat hi fijn fentencie verfoet
6 . Och leuen Wi naden ghee{le
J

Ende hebben de vreefe van God
So en doruen wi niet for hen
Alvoer die eewi he doot.
0
maechdekens van onfen coneen to
7•
Dit is ter eeren van d Y

Ick ben noch arm van duechden
Bidt Gode dat hi 1111 1" 1J11 hertken verbl Y .

N° . XLVI .

I .

2.

FlEer Iefus en fiJ'n beminde
Die dragens wel ouer een
SY moet der finnen ileruen
Ende latent al 0m een
Och fiele och edel fiele

Wel lieue dochterkiJ'n
Keert a van butet1
buy ten I1'nn e
vruecht is al in mi
^ . Hoe mocht is dat gheleeren

Ick ben fo onbereet
Ende on heflelt van binnen
Te doers dat God be heert
4 • Ghi felt mi wel betrouwen

ti:

Op die felue wife
Ghi en dorft v niet ontfien
Ghi fult mi fo ho he befcouwen
WildY die din ~ghen vlien
$. Die fiele die was feer wife
Sy dachte in Karen gront
Ick wil vertiden mi felue

So wort mi de waerheYt cons
6 . Doen Overt bedruct nature
Ende frac
wat is benomen Ili Y
P
Het g•hene dat minen fin wel beualt
hoe falt ghelaten fi'n ..J'n
.
Die
gheed fPrac natuerken
7
Merct wat is ghefPruYt in di

Fo . xxvii1' .r_Fo. xxviiJ' .~'
Een boons met quade vruchten .

G7

Met wercken qualiJ'c volbracht
Dat fal ten wterflen daghe

Doet wt dat wortelkiJ'n .

8 . Ick heb v trouwe belouet

Hoo j~heliJ'ck
fJ'n ~gheachto
~
io . Maer wilt rhi v bekeeren

Bouen alle die ick weet.

AY heere fi'tJ't mijus ghenadich

Noch wil ick v ontfaen

Al ben ick onbereet.

In alfoe grocer minnen

Oft ghi noYt en halt mifdaen .

9 • HebdY ml veel belouet

N° . XI,VII .
€ 0 1' die felue wife/ oft op valckenfleYn
I.

IC

fat op eenen vaflen grout

6 . EY lies dat en heb is niet gedaen
Dat moot ick nu befueren .

Daer of fo moelle ick fceYden

Ick 9uam in eender corter flout
In een alfoe dorren valleYe

2.

Nu fceYden wi nu fceYden wi'J
En dat moet Ycomer wefen

So wie die minne Iefu draecht

Hi fal dat fceYden wel ghewefen .

3 • MiJ'n hers was in pine groot
Dat fceYden moefle ick leeren
Natuere flerf fo menigen door

Eer fi haer of conde ghekeeren .
Dat
fcheYden was my een bitter woert
4•
Dies werdick wel gheware
Dat fceYden heeft mi j nnJ herte verfloert

TfceYden heeft mi sect ghedaen
Dat doer mi dicwils trueren

7 • Nochtans wil lc in nl uen moet
Dat fceYden niet verfmaden
Dat fceYden fal mi wefen ggoet
Ick heb mi wel beraden

8 . Als is feker waende to fiJ'n

So vinde is mi al bedro ghen

Dat fceYden is mi een medeciJ'n
Ick hen daer merle ontulo ghen
9 • Gode wil ick miJ'n herte ol> >~heuen
~
Ende gaens nu alle menfchen of

Ende foecken troofl int eewich leuen
Daer ick gheduerich in bliuen mach .

Gebracht in groter vare

5 • Dat fceYden is een edel fchat
Diet wel gheliJ'c can draghen

SiJ' wandelen finder minnen pat
I)ie fcheYden fonder claghen

10 .

Herte ende fin wil ick hem opgheuen

Bouen al dat is gghefcapen weet

Dat is fo fpade hebbe be ~gonnen
Dat is mi met roeder herten leer

Fo .
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N° . 1LVIII .

C

I.

2.

0p die felue wife 1' oft o 1' miju heere van valckefteyn

I) Ie mlnne van Ihefus becoemt ons wel
Wi connenfe wel •heliden
Mer tom1 `Marie en voerfl' oet fuel
Es ons fo fwaren Uriden
Wat is be ghinne
1 wat is aen tigae
~

Ic en cans niet wel gheliden
Dat doer die bole viant al
Met finder
valfcher wifen .
J
3 • Laet ons aenroepen ende beg•h eeren trooU
Al aen der maghot Marion
So fal die viant Ycomer moeten
Met alle crachten van ons vlien .
4• Ick ride alle menfchen ions
SiJ'nt mannen ofte vrouwen
Dat fi haer herten tot Gode keeren
Ten fal hen niet berouwen

5 • In defer werelt en is gheen trooil
Het is al coil verloren

Laet ons aen god foecken trooft
SiJ'n troofl mach ons vromen
6 . Wi en fouden na ~rheen
menfchen vraghen
~
Wilden wi gode behaghen
Want hY mach ons fl'nJ'n hratio •boom .
Bi nachte ende oock hi daghen
7 • 0 menfche keert v tot Gode waert .
Ilet fal v veel moor baton .
Ende loom van herte oetmUedich fi'nJ'n
Ende leeft in charitaten
8 . Dye dit liedeken heeft 'hemaect
God die wilfe in duechden fI'area
Ende brengenfe na defer cortex tiJ't
Al in der enghelm fcharen

N°. XLIX .
I.

2.

DEn tiJ't hob ick verloren
Dien ick ter werelt raf
God gheue mi licht van binnen
Dat ick mi beteren mach
Hoe ick mi bet bedencke
Hoe mi meer rouwet den tiJj t
Dat irk in eertfche menfchen

NoYt fochte miJ'n iolYt
3 • Och aertfche creatueren
Heb ick gheuonden loos
Had ick gaen dienen Gode

Hi waer mi getrouwe altoos .

4 • 0 heere wel lime heere
Waer is die druYue ghelefen
Daer mine fondig•h e fiele
Soe faen was in gheaveghen

5 • Die druYve is ghewrongen
Dat fah is wt ghegaen
Die bandekens f~n
' ontfprongen

Die aen dat home ftaen .
6. Och had ick noch to dome
Al dat ick hob ghedaen
MY is alfoe to moede
Ick en foots n iet ane gaen

Fo.
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Waer is noch alfoe ion he
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Ick en foude niet meer beminnen
Beneden dat firmament .

Als Yerrant in dit conuent

N 0. L .
41

Dits die wife van Die daer iaecht Het ga-et oock o1 die
wife van Z andernaken al opten ri'Jn .

¢ r'4tgbie8 a,{ei dcti iiecgt
83et Qnet oock op aie sini(e f#dtj
;anSevnaftcrJ of opfeq rqq .

jcR ~rQg~aaer~Ea4 eui q fe
+neh ea+cc 2l(orn ee~~ tone

+

(c$otte

rieafEce(oeE

fle svi)ttgaerteacft 3cie i6
I.

Ick heb gheiaecht al miJj n leuen lane

Al om een ioncfrou fchone
Die alder toetile wiJ'ngaert ranck
Die is in fhemels throone
Si es met eng•e len alto omfet

Ic en can daer niet bi comen
Dat hebben miJ'n fonden belet

2.

Dies wit ick my ontvromen
Irk ben verdwaelt in defer nacht

ntet engafey Mro om(et

erg cd aaee ns 6s ccttr~

t3¢aG~ nt4t,, (on8ei~ 8e feE

~i¢asvificRtt ipotttB~o

m~

Die werelt heeft mi bedroghen
Ghenoecht heb ick foe feere gheacht
MiJjn waen heeft mi gheloggen
.
~
RiJtheYt en eere heb is bemint
Ende YdelheYt vercoren

Al isg•e nde ben is dus verblint
Eilde heb mlnen wech erloren
3 • Ick wil op fraen this meer dali itlt
Ende hem foecken alleene
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Der ma ghet fore hebened ii t
Iefus
. yfl die ick meene
Hi is den wech alfinen verclaert
Ick wil mi tot hem keeren
Den rechten wech ter mah, het waert
Sal ick aen hem leeren .

4 • 0 Iefu heere nu bid. ick d Y
Al wt niijns herten ~gronde
Van fonden wilt mi maken yr Y
Nu ende tot alien flonden

Ghi fighet daert al aen flaet
Wilt V dock miJnder ontfermen .
6 . \'rienden ma ghen ende fchat
Die willen mi befwiJ'cken .
Scriftuere bewiJf wel dat
Ic moet van haer gaen
flricken
~
J
0 moeder Gods wilt mi bi flaen
Als ick fal moeten fleruen

Laet mi die waerde moeder din
J
Met figYuerheYt aenfcouwen
Doer haer wilt minder
J
z;henadich f'Jn
Want mi mijn f onden rouwen .
5 • Der enghelen vrouwe wilt op Ini flaen
V ontfermhertighe oo hen
Ick heb fo fwaerliken misdaen
Dus liJdt nilJ n herte doo~ghen
~
Ghi fi't
~ des fondaers toeuerl aet
Ende onderflant der armen

Want elck fal loon na wercken ontfaen
Wilt mi henade verweruen
7 • Oc die dit liedeken eerllmale fanck
Was feer ghe uelt van binnen
Sin
ct fo
J vleefche heeft hem ghenlae
~
Dat hi was flau van minnen .
Iefus dranc den bitteren dranc

cranck .

Aent cruYs om fmenfchen leuen
Befcermt ons van den helfcen franc
Ende van dat eewIch bel 1en l

N° . LI .
€ 0P die felue wife
I.

BLiden moot in to gent
~ poet
En doer gheen
li
c en wlJcken
~
Want hiJjt bekent diet v toe fent
En fal v niet befwicken
J

Want God altitJ de gene trootl
Die fiJ'n beuaen met llden
Hier om hebt mo et in to enflpoet

2.

Na lien coemt verbll den .
Ghe,~n menfche en 1eeft in defer tIJt
Die liden mach ontganghen
Al fchout hit
J met roter viii
J

Nochtans wort hi

heuanhen

Mer die gecatliJ't wort in defer t I Jt
Ende hem daer in can liden
Nae dit verdriet d at
at hem hhefchiet
Sal hi noch hem verbliden

3 • Hi is ggheuaen wil hiJ't verllae1l
Met liden vail hhebonden
Die met enoechte foude ver aen

In fwaren val der fonden
Mer dat verdriet en ghehen get niet
Dat hi dus coemt in yreefen .

Fo, xxx.l
Maer togenfPoet dat heir 'emoet
~
Does hem voerfichtich wefen

.}. Aldus verfint dat hem God mint
Die hi cathjt met liden
En dloon bekint1 ende onderuint
Wat wil hi dan vermiden
Flier om met viiJ
an ~t ~~aet den ilriJ't
Soe nloechdY Ief um winners .
Want vie wel does in to gent1'
oet
~
I-Ieeft altoos vrede van binnen
5• 0 lnenfche goes bier om hebt moet
En wilt rheen liden wiken
Want niemant en ii elooues Iii

Sonder liden o1' aertrike
Flier om verdraecht al onuerfaecht
Ende wilt daer niet op achten
Wort hi hewont in uwen gront
Ons heere fait v verfachten
6 . Dat filuer is claer ende o1' enbaer
Inder fcrifturen bewefen
Dat hem

Fo . xxx .v

Die Gode be uaem fal wefeno
Want lnt ghemeYn den herten re5yn
Wel veel oh coemt to liden
Want die weldaet Overt dicwil uaet
Verkeert in alien fiden,
7 . Een troofleliJ'ck woert heb ick ~ghehoert
Dat doer mi vroliJ'ck lielen

Dat God bier loons/ ende namaels croons
Die vromeliJ'cken flriden
Flier om weefl vroI ' doer ooc alto
En laet al over gars ghen
I)er yr~ lechden croon I ins f hemels throon
SuldY daer voer ontf an ~ghen .

8 . Der liJjdfaemheY t is toe ~gefeYt
Dat fi daer croon fal dra ghen
Die dan fi3'n fchultl 9uiJ't met verdult
Die en derf hem niet becla ghen
Flier om fo liJ't ~/ een torte tiJ j t
Ten fal niet lan ghe dueren
Want God verbliJ't die hi cathjt
I iJjdt vroliJ'ck fonder trueren

hemoet moot to ghenf oet

N° . LII .
0P die felue wife
I.

7I

Die foete Iefus lack int boy
OotmoedeliJ'c voer twee flomme beeflen
Al en was tlo~~iJ's
niet alte mo Y
~
Nochtai s hI'e1t hi daer in fi'nJ'n feefle

Als Iefus lath mt open buys
Ende beefde met fiJ'n leden tout
Maria aenfach dat groot abuYs
Si dancte hem feer menichfout
Dat hi die vaders ionc ende out

Met haer ! die alder ootmoedichfle van
gheefle
SiJ'n moeder'~ dat fuYuer maechdeki'nJ'n
Dies fingghen wiJ nu die minfle en oock
die meefie
GebenediJjt moeten f beYde fi'Jn .

Verloffen foude ester hellen 1'iJj n
Des fin ~ghen wiJj nu met herten flout
GhebenediJjt moeten fi beYde fJ'n .
3•

Maria naln in cotter flout
Haer lief kint o1' Karen fchoot

Fo . xxx .°--Fo . xXxi .'
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Si leyde hem aen haer borilke1 Is r oat
Die Ii hem minneliJj c boot
Si cufle hens aen fi'n
~
mondeken root
Ende feyde willecoem Lone nli'Jn

Des finggen wi nu cleYn ende groot
Ghebenedijt moeten f beYde f'Jn .
4 • Een cribbeken float daer heniaect
Te Bethleem tot dyer tijt
Daer leyde Ii hem in al nae ct

Iemus Gods fore ghebenediJ't
Ende verloffer van alle der werelt wiJ't
Met linen bloede met finder
1piJu
J
Dies fingghen wlJ nu 11e
1 t gr0ton
1o11Jt
b
Ghebenedijt moeten f beYde fJ'n .
5 • Iofe1'h maect oils een pa1}ken foes
HaefleliJ'ck in corter tiJ't
Laet mi loch voeden lit onnofel bloet
I-let is Gods fore ghebenedl'Jt,

Dlis fin'
g en wlJ all ende taller tiJt
Ghebenedijt moeten fi heYde fi'nJn
6 . IofePh f1'rack met haeflen groot
A 1 tot die maget goedertieren
EY lacy hier en is melck noch broot
Wat foude ick doen ten viere
Doer verfcricte die maghet al fo fchiere
Vol tranen quam haer vriendeliJ'ck aenfchiJ'n
Dus fing'hen w1' hu in ~roeder manieren
C 7 he benediJ't moeten fi beYde fi'n ..J'n
7 . Si die lit liedeken heeft ghedicht
was feer bedrllct van fnnen
EYlaes fY en was niet wel verlicht
In roddeliker minnen
Mer fi droech doleur milt herte binnen
Ende daer toe menich fwaer ghePiJ'n
Macr ii fang het om troofl to ~ghewinnen
Glaebene
~ Ghebenedijt i 1oeten f1 beYde fi'1n .

I-Ii fal verlofl'en dies feker fiJ't
Adams geflachte
wt haer bePiJ'n
~

N° . LIII .
€ 0P die felue wife .
r.

EEn

vroliJ'ck falich nYeuwe lief

Alder werelt ol •p enbare
Vanden kindeken dat Iefus hier
Te Bethleem wall ghebaret

In ~~•r oter armoeden ende verdriet
Sonien daer mocht aenf couwen

En
In
2 . A1
Wt
Hi

daer leedt h1' fwasr verdr'let
alfoe groter couwen
was hi coninck van groter macht
Dauids geflachte
g•h erefen
~
heeft fo lan ghe na oils ghewacht

Doer hem IiJ'n wij ghenefen

Doen hi in dye
dYnn doncker
nacht
Gheboren was milts defen
Die heer was van groter macht

HeelC oils verloll in defen
Dat
cleyne kindeken flluerl1jc
3•
Is oils ghe~ ~~euen ghemeYne
Die nu wort dus iammerliJ'ck
Verdruct hit fwerelts i' leYne
Want die moeder fityuer1JJ'c

Si hoorde hens claggeliJjc weenen

Fo .

XXXi .r-

o.

Doers dat kindeken lack inder crebben
Want daer hoot noch brandt en was
Wat forge moef~e Maria doers hebben

Ende al met tranen druckeliJ'ck
Haer hers was emit als f~eenen

a yden meni ~~~e winders Bout
4• Daer w~
RiJm ~' hahhel oilghetenl1'erde lochte
Dat kindeken lath daer meet en bloot
Van couden alto onfochte
Nu pe5yfl: hoe Marialn flat ~erdroot
hen en Inochte
Dat fi hem niet le In doecxkens fiJn fin ledekens bloot
Des had fi rrote ongenoechte
5 • 0ch was armoeden nloef}e daer fun
J
Doers die foete Iefus daer neder lack
Want van coude leedt hl grote 1 p ,111
GeliJtilled daer o1'enbaer aenfach
0 Maria ma het fiJ'n
Dat was v een fwaer ghelach
b

Want daer ell was gheen
former fchiJ'n
~
Oft vier of eenlch antler folaes
6. 0 heili ~•e IofePh fuyner erde reYn
Wat groten liden hebt ghi hehadt
Als Maria die ma ghet
~ fiJ'n
Al op die aerde neder fads
En G flat coflelic rodliJ'c
~
~greYn
In alfuicken couden nacht
TuiTchen twee flomme beefier alleYn
Bewaerde fliers dlerbal en fchat
Doers lath hi daer die heere was
W ten vrlenden erde ma hen
Ter werelt hecomen als die Tonne
doert glas .
Voerwaer ten finJ~
n sheen fa veil
~
adat Maria fins
J ghelach
Si beeft die for he ghedra •e n
'Vast fi behoeti er vale hem was
I 11 alle fine da ghen .

Want daer filuere noch out en was
Oin den cost flair of to betalen
Doe Maria to Bethleem was
Waer mocht fiJ't doers al halen
9• Nu hoort hoe dat 1 ii1i deken teeder van
leden
Al nae die ioetfche wet
01'ten achtilen dash was ~ befneden
Ende mock inder temlpel hefet
D aer fi hem •rote pine deden
g rote fi'nJ'n bloet voer oils forte wt

In fiJ'n foete ionghe leuen
Die lleere der werelt wiJ't .
J o . Hoe beefs on s nu die lleere befocht
In f 1i 1en loll hen leden
Ende in finder
herten gheknocht
1
~
Dies wi wel mo hen leuen
Want hem is een grote offerande ghebrocht
Gout/ m Yrre1, elide ~ i ieroock J merle
Bi eender f}erren is hi 1 ;ghefocht
Wt nlenibghe vreemde flede .
I I . 0 ch laet oils nu tot Bethleem raen
Daer dat kindeken inder cribben feet
Die met fonder fiJ'n beuaen
HY is altiJ't bereet
iJ'1 ghenade to ontfaen
Oils in fi
A !s ors die forders fi'nJ'n leer
wll 011S 111 f 1J'll r1Jck ontfaen
ors die fcrifture leers
Oopl'e rf~e heere der heeren
Wilt oils toth een kinde ken fi'nJ'n
HI

1N

8 . Nu hoort hoe couden weder flat was
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S0
I2.

Als

"
w1J

Vai1 defer werelt fuller moeten
fcheede n

Fo . xxxiJj .l
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Met drucke1met liden ende pun
J .
dan
bereYden
Ende welt ons
Die coiieliJjcke fonteYn
Dl1 nre
re rooter ontfermhertiche
Ende verlofi 0ns vander hellen pun
J .
edincken
r3 . Och heere wilt onfer ~•h
Doer den kelck der bitterheYt
D Yen v liefite rl~oeder moelle drincken

Fo . xxxi'J
Wilt oils v bitter liden dock fchincken
A1 fiJ n wij qualiJ'ck bereYt
1 4. Och heere ick mach wel becla hen
Mli1ei1 verloren ionghen tiJ't
D Yen ick aldus heb ghedragen
Met fonder/met haet ende niJ't
Ende wilt dock dyes niet ghewnghen
Als hi ten ordeel comende fi'tJ't
Want nllJ'n fiele fal claghen

Hi was haer foe fwaer bereYt
Doell hi aenden cruce wont drincken
Die felle bitterheYt

Ouer mi allendich catiJ'f

N°o LIV .
€ Dit is die wife

gheliJ'ck al{i beghint .
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\7 An llefden court 'root llden

Ende order wilen groot leYt

Het minde die ma et

np

Maria

Den Gods foon wel ghemeYt
Si minde hem feer' fi hadde hem lief
Als fi hem Each in liden

Fo . xxxiJ' .°--Fo. xxxiiJ' •r E i

2.

Si en conde hheruften nYet .
Maria was in liden
Si hint eenen droeuen ganc .
Tot liierufa1em voer die 1' oorte.

Die fi ontfloten vast
Daer Each fi comer haers herten lief
Met eenen truce rheladen
Als een verbannen dief
3 • Met weenentliJ'cken oogen
Dat fi hem are tack
0 my fprat fi doer eYlaces
Is dit den droeuen dach
Die van my is gheprupheteert
Dat minJ pert foude doerfniden
Dat wreede bitter fweert .
Iefus fprak o moeder
Gheg~
roes fo 'moet ghi fJ' n
Dit cruYs dat moet ick draghen
En liden voer hem die pun
J

Dat Adam miJ'n knecht heeft verdient
Voer hem fo wil ick Heroes
Het was mIJn befle vrlent
5 • Nu ben ick bier alleYne
Een moeder on hetroofl
Ick fie hem in hgroten liden
Den Gods foon alder hoochil
Ic mm hem feere is heb hem lief
Mocht Ic hem helpen draghen
So en waer miJ'n liden niet .
6 • Ghi en f'Jt daer niet alleYne
Sprat
een en gel wren throon
Ick ben een bode tot v hhefant
Wel edel ma bet fchoon
MiJ'n heere heeft mi tot v l;hefant
Dat ick v foude trooflen
Ic en weet oft karat?
•h i hem y et

75

7 • En foudick hem niet kennen
1c kenne hem badt dan ghi
g hi •.
Ic•k Each hem in fiJ'n liden
Dies liJdt nllJ'n heere

pun
J

SiJ'n armen Each ick wt recken
Ende aenden cruYce flaen
8 . Ick heb hem borer roePen
Tot finer vader inden throon

Och willet hem ver heuen
SiJ ' en weten niet was fJ ' doer
Ontfermt v ouer der menfchen fchout
Daer ick den door om fleruen moet
A1 aen des cruYten hoot
9 • Die en elen Eon •e n fchone
Al inden boo rhea throon
Die alder bedroeffle moeder
Stout order des cruces boom .
Die moordenaer riep ontfermelick
J
0 heere wilt minder
rhedencken
J
~
Als g •hhii coemt in v riJ'ck •
Iefus verblide hem feere
Al in des moordenaers roe pI

Hi keerde hem wederomme
Met eenen fachtmoedi en moet
Hi f1'rat o vrient f'Jt dies wiJ's .
Chi fills heuen wefen
Met mi hit IparadisJ
II . Hi fprat tot finder
moeder
J
Daer hi aent cruYce hinck
Met weenentliJ'cker flemmeli

I2 •

Och vrouwe fief bier v kint
Ioannes lieue difciPel mi'n
~
Siet die bedroefde moeder
want die beuele ick dY .
SiJll leden begonden to heuen
Hi was feer on hedaen

7F.6ox
• . 1- Fo . xxxi iJj .

Die door flreet tegen dat le uen
So beg onfle f'n
~ hert e tonsgaen .
Hi riep HelY o vader miJ•n
Hoe hebdY ml nU ghelaten

13 .

14 .

Met edick ende met g•a lle
Wert hi ter flout ghelaeft

In defers allend'1ghen fchlJn
Och alle creatueren
Die God ghefcapen heeft
Coemt nu tot defer vren
Met eenen bedroefden gheefl
Helpt ors beclaghen den g•rooten noo t
1)ie hemel ende aerde ghefcapen heeft
Die hanghet bier naect en bloot .

15 . Die eenighe foon des vaders
Iae merle die boogghe God
Daer die eng•e lfche fcaren voer knielen
Is nu der ioden fpof
SiJ• riepen cruYfl hem si maecten ioliJ•t
Ghi en fiJ't ~~•h een coninck van Israhel
Chi fiJ't vermalediJ't
16. SiJ•n ooghen beg•o nflen to weYnden
Die minne bewees haer cracht
0 vader daer ghl ml om hebt hefonden
Dat heb ick nu al volbracht

Die hoghe prince der heeren
Iae merle die hemelfche vorfl
Met alto heeflcher flelnmen
Sprack hi I o mi dorfl .
Die foete fortey n diet al verf~•let

SiJ•n flemine was lode ende heefch
Met eenen ghereYchden hoofde
Gaf God finer g•h eeff.

N°. LV .

41

I.

2.

0p die felue wife

ofto p Een nidich herte is feet ge1'J
i •nt

0 Minnelike alder opPerfle cracht
Waer om hebt ghi nil oYt ghelnint
Ende na v wefe 11 ooc ghewracht

DYen ickfol1ttelh eb verfint
Nochtans ben ick gh eboren
V to hebben wtuercoren
Als mi eenich versant
be hlnt
Water zee 11t cht bet paradlJs

Sonne inane/ end e ilerren cl aer
Schiept g•h i on
1 m l 1ck
' ben s nll wiJs .
My beminde ghi . XXX11J . lair
'
Met woerden ende met wetc ken

Dat lck v foude bemel cken
Inden gheefl al Qpenbaer
3 • Wwen gheefl hebdY ml verclaer t
GheliJ'ck een minnare gheerne d oet
Chi en hebt v lichaem niet ghefpaert .
Ghi fchonct mi al v herte bloet
0p dat ick dit foude fmaken
Elide na v minne bakers
GheliJ•c k een minnerfl'e doer .

4•

Eglentier
b
boomer ' ende crllYt
Vruchten ende elementen yr Y
GaefdY mi doer v virtuYt

Fo. xxxiiJ' .~-Fo. xxxiiiJ .l
Maer hi wilde mi wefen bi .
Tot eenen teflamente
Ghi en lief van v rheen prente

Maer v wefen recht foot fi
5 • Ghi fe t this al v melodie
BY des menfchen kinderen to fiJ'n voerwaer
Ghi fe g~~t doer dat is v g hebiede
MiJ'n ricke
volcht v haer
J

Bi v wilt hhi ors flellen
Wt liefden wilde hghi teller
Van minJ hoofs bifonder ele haYr
6 . Gheen meerder liefde Yerrant en heeft
Dan die hem voer fi'nJ'n vrienden flelt
Een huerelinck diemen huere gheeft

Die laet fi'nJn fcapen opt velt
Al vanden woluen verfchoren
Maer ghi flelt v daer voren
Dies men v een g•o ed herder fcelt .
fchier
7 • Wie aen v roe pt ghi hoort hem

Ghi fiJ't der armen toeuerlaet
RicheYt
van die v minnen hier
J
Der 1'enitenten adnocaet.

Die haer fonder befuehten
Alle menfchen die tot v vluehten
Ghi mlnlll. e in v ~~racie
ontfaet
~
8 . Ghi en verdriJ'ft v minnaren niet
Noch en ver gheet die ws ghedinet

Elek hem verhueeht die v aenfiet
Alle lieht in v aenfeiJ'n blinet
Dwele verbliJ't den hemel binnen
Mills uwe woerden van minnen
Men daer eewelie fin gt
~ en fprinet
Wie
dat
van
v
hier
oYt
yet badt
9•
SiJ'n be ~•e erie hi ontfine
Ick nerve v voer miner fchat
Dat •eeft mi o hemelfee corvine
In een ~~~•o dliJ'ck~ ghebruYken
Wilt mi in v armkens luYcken
Dit be heer iek voer alle dine .

N° . LVI .
€ Op die felue wile i
1.

Ls ors den winter henen aet
So coemt ors die coelen meYe
Dan fin •h en die vo •h elkens fchoone
So menigerhande gheleYe
Dat does1 fi al om haer Gods dare
Met roter melodie
Boner alder enhelen fanek

2.

Maria is een forteYne
Daer al miner troofl aen flaet

Ende een lelie reYne
Die hem feer wel behaeeht
Hi wilde van haer ~•h eboren fiJ'n
Om dat hi ors foude verloWen

A1 ester aertfeher pun
J .
I-li
daelde
in
aertrieke
3•
J
In dit ellendihhe dal

Om dat hi ors foude verlofl'en
Al wt der fonder val

78

Fo. xxxiiiJ' .r_ Fo . xxxiiiJ' .v
Daer ors Adam die vader in brocht
Al bi des viants rade

Dat hi verbrack t •h ebot
4 • SiJ ' voeren alle ter hellen
BeYde c1Yn
e ende hro of
Daer waren fi fo menich iaer
In duYlfernissen groot .

Tot dat die heere verrefen was
Doers 1c uam hYfe verlofl'en
Veel claerder dan den dach
Met een h•roote claerhede
So quarn die heere aldaer

Hi flack die Poorte ter neder
Die ghefloten hadde hhef}aen
Hi haelde daer fiJ'n vrienden wt
Met motet vrolichede
Soe waren fi'J verbliJ't
C . Dus waren fi in vruechden
In blifchaP menichfout
Die heere wildefe later
Ende comers nederwaert
Om fiJ'n lichaem dat hi aen ram
Ende verrees in P aefchda ~the

Tot Maria dat hi

uam

Met trooflelike woerden
Dat hi tot haer fPrack
God groes v heYlighe moeder
Maria verblide haer daer of
SY fach daer haren gheminden flaen
DYen fi vanden cruYce
So deerlick
1 hadde ontfaen .

8 . Maria roofe bloeine
VrY edel mahhet yr Y
Bidt Iefum uwen fore

Dat hi minder
hhenadich fi
J
Als ick van hier fcheYden fal
Dat hi rniJ'n fiele brenh•h e
Al in dat hemelfche dal .
9 • Die dit lieken heeft emaect
God heue hem •o et beken nen

Dat hi fo fi'1n letlen mach brengen
Tot eenen fallhen eYnde
Ende leuen fo in defer tiJjt
Dat hi hier nae mach comer
Al in dat eewich riJ'ck

Fo . xxxiij .v--Fo . xxxv .l
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of eev
I.

Gi-ieen meerder genuechte op aer ice

Dat is bier nu in defer tiJ't

met en is

Dan die jilt herre to vreden is

Ghenade mach vervve er uen
4•

Dient God in minnen reYne
En laet die werelt die werelt fiJ'n

ilaen

Bi Iefum on ei1 heere .
5•

In alfoe corten ilonden
Onfen tiJ't is tort'
~ dye door is fnel
WildY bier naemaels wefen wel
3•

Het ghefelfcap moeten wiJ ' al bier later
WiJ' moeten corteliJ'c deruen

Ic bid v heere g•h eeft mi reflpiit
.,

Ghi ionghe herten al eetl v piJ'n
Ghenoechte to deruen gheuanghen to
fiJn

Troofl v met onfen heere

En voer den arbeyt die ghi bier do et

So leeft nu reYn van fonder

Het g•oet der went en mach nYet baton

Daer om rade ick een YegeliJ'c

Ende varen fonder togenfPoet

Ghenoechte der werelt en mach niet
SchoonheYt des lichaems fal verggaen

WiJ' moeten alle deruen dat is fekerliJ' ck
Dat hi nu fleruen leere .
So can hiJ't als hi deruen moot.

Want alle din gen
b vergganckeliJ'ck f'J n
Behaluen God alleYne
2.

tie

Sal v God ghetlen dat eeve igh e goet
Dat eYndet nemmermeere
6.

Die g
b hene die haer willeken hebben bier
Si1' fingren / fi'J fpringen fiJ ' maker go et
chier

Ro

7

I' o .

XXXV .1

Mer cortelicJ fuller fJ' fmaken
Die bitter door/ die nYerrant en fi'aert.
De hello die voer hen open flaet
Daer fuller frJ' in ~gheraken
Och heere die alle herte1r doerfiet
Befchermt ors yore dat fwaer verdriet
Als coemt die lef~e vren
Lof fi V heere tot alder tiJ't

0 . XXXV .v

En troofl de hghene die op aertriJc
Nu hemelriJ'c befueren

8 . Die dit lieken eerilwerf fart
Na Gods henade hem verlanct
Hi heuet fo wet hhefongen
Onfe heere God die bermhertich is
Die wit ors hhonor verghiftenis
Van alle onfe fonder

N° . 1.VIII .

(I:
r.

2.

0 1'

WTErwaerts dat ick nil heron keere

de felue wife

Ick en vinde aen die menfchen ghomer
trooil
Nature wil mi verheeren
Ende ooc die helfche viant boos
0 weerdighe firYuer Maria
Staet mi altoos in fladen .
Ghi duet mi altoos liden
Ende ghi en verbliJt mi niet
Mi dunct in alle fiden
MiJ'n clagen en hel>?t mi riot
Mer• ghi verbliJ't tot alder tiJ't
Ende laet mi ftaen alleYne

3 . Nochtans fo wit ick hopen
Het fal noch eons al worden goes
Sal ick ter minnen tolpen
En ghebruken dat eewich goes .
So moot is al miJ'n henoechte
In bitter liden maker .
.
Ghi
fi'tJ't eon wiJ'nl;aert ranc_ke
4
MiJ'n alderlieffle wtuercoren lief
Mocht is van uwen druuen fmaken
So waer ini feer wet hefchiet
Ende van alle fiecheden
Waer ick to mael hhenefen

N° . LIX .
€ Op die felue wife
J
1.

ONtfermt v my God heere
Ick bon he
gIJ
pint fo feere
V minne eef~ diet mi duet
Gae ick tot a wer fcl ole
Die werelt feYt dat ick dole

2.

Laet ick dat aertfche oet .
Volhhe ick V feere
Die werelt verfrnaet ini fo feere

Die ick noch later moot
God de heere fpreect daer tehen

I' o . xxxv .v-- o .
Die arme hebben dat leuen
Daer oin florte ick miJ'n bloet
HoortI hoort alle die minnen

Ick gheue v medeciJ'n
Wercter na dat is v goet
Ick was arm van ggheeae
Suuer van horses reYn van vleefce
Als eeil lam was is h •h euoet
4 • Wacht v die grote blame
Die werelt van Adame

5•

XXxvLr

81

Trede ick fo fnel order die voet
Ick maths lni wel falser
Maer dat ick dra ghe die name
Dat ick wil fchinen goes
Het is tiJ's dat ick beghinne
Te fleruen mines finne
Die door coemt onuerhoet
Onfe heere fpreect van binnen
Iloort alle die llli minnen
Coenit in 1111l'ns
vaders goes
.
5

N° . LX .

ti:

0 l die felue wife

(3Ods geefr leers van binnen
So wie die waerheYt wil verflaen
Hi moot hemfeluen fien binnen
Ende in fines g rondo gaen
~
Beelden ende vormen ledich flaen
Ende alle ghefcap en din ~ghen
2 . En dat vernam een raet des
heefls
HY f1'rack natuere bghi moot fleruen
Alle ghenuechte des vleefches
Ende alle creatures of gaen
Soe moechdY in ruflen in vrede ffaen
Ende loner naer den raet des gheefls
3 • Die reden fprack
Hier en is gKeen langer beyden
I.

Dat lickt verlicht de fele miJ'n
Daer ill fo wil ick wefen

Al in dat licht der ~~odheYt
fi'n ..J'n
~
Dair al die engelen onbeeldelic fJ'n
Dat is Ieuen bones finnen
4• Die waer heYt hob is o11 deruonden
Die in mines grondo flaet
Die hoofs fi mi ontbonden
Staende in grote ootmoedicheYt
GhebruYkende fi'nJ'n 1•p roperheYt
Van alle harden ontbonden .
5 • VrueclideliJ'ck fin wi .1 ouercomen
Ende in Karen oorf1'ronck gheraect
Ill Karen eerllen be ginne
Daer flaet Ii alle dingghen naect
Ill eenen die1? en af~b•ront gheraect
~
Dats in eenicheYt to fine .

6
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N° . LXI~
ti:

I.

2.

0p die felue wife

Ruerei1 is nll1'n lefl'e
In forg en ai1 liden ,1 ende druck
Wat ri1 is mi vermeflen
Ick en weet mi feltten bsheen beflier .
MiJ'n herte sloeYt ass een vies
Datter Iefus mmne heweife

Wel ouer fchoon cYprefl"e
S saep is waeck Ic oft boor is meffe
AItIJt leYt hi Il1i inden fin
Dat doet f1J'11 llefliJ'c dare aenfchiJjn
Het beuan ~et in IJn herto op dlt terms1n
Ick en can hem niet ver eflen .

3 • H i 1e Yt lo diep in lninen fin
Die alderliefile die ick meYne
Mer lacy op mi en acht hi twins
Als is fins meYne feker to fln
Dan moet is deruen fi'nJ'n claer aenfciJj n
En is vinde mi alle yne
4 • Aldus Yfl een eewich Ilriden
Tvleefch wilt den heefl verdriuen
Nature en cans gheliden niet
AY lacy was is mi ~ghefchiet
DIt doet mI al fo roten verdriet
Si en wils haer niet vermiden
5 • llus let
Y miJ'n herte in ~groter forgen

Ende in groter ban1?ficheYt
Den tiJ't is bins ontgaen
Nochtans in fonden bliue ick flaen
Dat coil nlY alfoe meni ~ghen traen
0 Maria weefl miJ'n bor ~•h en
6. Dus rade i~ alle herten reYn
Dat GJ' hens tot Gode keeren
Eer hen den edelen tiJ's ont ~•aet
F,Ysaes Iii en wort niet achter haelt
Nochtans moet hier al wefen betaelt

Dat is to cla hen feere
Mocht ick mi doch vermeY den 'aen
~
Mette n liefflen die ick meYne.
SO Waer 1111J'n trueren al gedaen
Ic foude hem fo vats omhelfen b•aen
Met alto meni }•e n heeten traen
Hi en ont hint mi nemmermeer
.
Och
lacy is en can daer niet toe ghe8
cowmen
Natuere en moefle eerfl fiJ'n verwonnen .
Ende liden haerne fuer en foes
Ende bliuen altoos wel ghemoet .

7•

Het Ii totten leuen oft totter door
Ter minnender hoochfler blommen

N° . LXIf.
411

I.

Op die fehie wife

ICk foude fo gaerne bi Iefurn fJ'n
Maer ick en hebbe rheen duechden

Die fchult die is miJ'n

Des lidick ins herte z;•rote pun
J

0 . XXXVI.d--1'

0 foete waerde Iefu revn
%Vat met wild y heuen mi
0 fiele wildY hi my fJ'n

So leers in liden verduldich fiJ'n
Al Yf~ uwer herten pine
Ick wil altiJt' v troofter fiJ'n

0 minnelike foete Iefu reYn
was raet foldY hheuen mi .
hier coot
3 • Den noorden wins die vaYt
~
Des vYants ftricken fi'nJ'n menlchfout
Si fchieten ooc haer 1'ilea na m Y

In wat Plaetfen dat ick fi
0 alder foetf}e Iefu fiJ'n
was raet soldY gheuen m Y
4 • Heere God waer leyt miJ'ns vaders
lane
Dat is minder
fielen
onbekant
J
Ick wifte dat alfo z; herne
Ick hope daer noch to comer
Ende hebben God to bone
Ende in liefden bernen .
$ . Te Ierufalem is ws vaders lint
God heeft fi'nJn bode wt shefant
~
Ouer b;heheel aertriJ'cke

o.

XXXVI . 1

Dat wiJ' able fouden comer
Die befitten willen to bone
Dat foete fchoon ' eewich riJ'cke
6. Die bloemkens groeYen daer in dat dal
Die roofkens en lelien over al
Alfoe ~~henueghebiJ'cke
~
Och fiebe eu is dat nYet fuuerliJ'c
AltiJjt to gebruYcken fonder refIpiJ't

Wie hoorde oY t dies ~~heliJ'cke
.
~
Wanneer wi.l' comer aen der
maechden
daps
Daer fuller wi fin gen eenen nieuwen
fanck

Met Gods moeder Maria
Die wil ors alien verbliden bier na
Met Iefum harm kinde

In bbifchap fonder yynde.
8 . Daer fallen wiJ' finger
en iubileren
~
Met nieuwe tongen di fcanteren
Alfoe ~~•h enoegeliJ'ck
Och fiele is dat niet fuYuerliJ'c
Gods aenfciJ'n to aenfcouwen tot alder

tiJ's

In dat ';henoechliJ'c hemelriJjc .

G*
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N° . LXiII .

: cg ~oifmi gaeq Sertroo(fe i~
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3n~cfugri s~$rooc 2r~euet
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tf $ - 'f
noc~ troee8~ goct

DFac~B¢adt

'atwificf gaeq

SeQaiei ~ 3 e(u fictrni aet

-

~eom mt~n

i . Ick wil ml aen vertrooflen
In lefus liden root
A 1 heuet gheflaen ten booflen
Het mocht noch werden goet
AI om miJn fondich leuen
Ben ick met druck beuaen
Dat wil ick aen be euen
• Iefu fiet mi aen
? . MiJ'n fuchten ende miJu kermen
Siet aen henadich God .
•Y lies wilt miJ'ns ontferinen
Al heb ick v hebot
Verfmaet tot meni gher vren
Ick wil mi beteren aen

Dit doet miJ'n herte trueren
• Iefu fief mi aen
3 • Den tiJt heb ick verloren
Die rhi nil hebt verleent
Nae v en wilde ick niet horen
In fonder vcras ick verfleen t .

Seer traech ben is tot duechden
Al heb ick hoed vermaen
OorfP r onck der eewi ~•er vruechden
• Iefu fiet my aen
4 • Al hen ick vol van fonder
wilt mijns hhedachtich fi'nJ'n
• duecht is fonder g•r onden
Die fehulden fiJ'n al miJ'n
Ick kept al Yfl feer fpade
En wilt mi niet verfmaden
Aen v roep ick hhenade
• Iefu fiet my aen .
5 • Och lacy ini ocharmen
Hadde ict to voren verfint
Soe mocht ick in uwen arme
Ruflen als v kint
Om miJ'n ~•roote inifdaden
Mocht ick mi wel verflaen
Maer vat vol alder hhenaden
• Iefu fiet ini aen .

0. XXXViJ, v_ 0 . XXXViiJr

6 . Maria keYferinne
Des fondaers toeuerlaet
Vercricht
mi ws kints minne
J
Want mi flu nauwe ifaet .
0 mahhet wilt mi hooren
In minder foot bi flaen
Noch roe1' ick als to voren
0 lefu fief mi aen .

7 • 0 heY li1;ghen alle ~~•a der
Staet mi in noode hi
Wilt bidden God den vader
Dat hi minder
ghenadich
fi
J
~

Mi1'n
roePen en wit is niet laten
.
Mocht ick ghenade ontfaen
Noch roelpe ick macht mi bates
0 Ihefu fief mi aen .

N° . L1IV .

C O1p die felue wife .
TVEEt defen nieuwen iare
So willen tiviJ ' vroliJ'ck fi'n
~
Ons heeft een ma ghet dare
Gheba ert een kindekin
J
Te Bethleem wtuercoren
So ons die fcrifture verclaert
Is ons dat kint heboren .
Die maecht bleef onbefwaert .
2 . Flier bouen wten throone
Is Gabriel hhefant
Tot eender ma ghet fchoone
Al in dat ioetfche lint
Te Nazareth in die i~ede
Vast hi die maecht alleYn
[Ii sl' racr; God rheue
v vrede
~
I.

Met
Gode fidY ghemeYn
1
3 • Rouen alle vrouwen
SidY
hebenedit
gJ
IiY v fal fin behouwen
Dat Adam heeft ontvri1j t

Ghi fult in uwen liehame

Een edel vruchte ontfaen
En twifelt niet hier ane

Die maecht Overt feer ontfaen
De maecht Overt feer van binnen
Verfcrict in haren moet
En dachte in haren finnen
Wat wefen mocht die groet
Die haer die en ghel dede
Want fi en hadde niet ghefien
Si fPrack ter feluer {Iede
Hoe fal dat mo hen rhefchien
Die
enghel flprack o reYne
5•
En wefet niet verfaedht
Ghi felt ontfaen alleYne
Ende bliuen fuYuer maecht
Ende bares fonder pine
Dat licht der en ghelen broot
Des fondaers medicine
Men vast n0Yt fJn ghenoot

6 . Floe i'oude is kint ghedragen
Ick en bekende heenen man

R
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Daer om «Tilt mi ghewagen
Hoe foude dat wefen dan
Het is bouen naturen crachten

Te wefen moeder en maecht
Dus truer is in miJn z; edachten
Hier oln ben ick verfaecht
0 fuYuer maecht van Prifen
Waer om fidY verfaecht?
Die heY~
li the ghee1l fal rifen
In v wel fuYuer maecht
Die Gods cracht wtuercoren
Sal v ter ftont omuaen
Dat van v fal fiJ'n ~rheboren
~
Sal Adams fonden of dwaen .

8 . ElYzabeth heeft ontfan~ren
~
In haerder ouder tiJj t
Al fi'n haer da ren ver gan gen
ReYn maecht ghebenediJj t
Het is al in Gods vermoghen
Dat is oft wefen fal
Dus weell in ~goeden hohrhea
Vertroof~ die werelt al .
9 • Adam ende fiJ'n ~ghefellen

Die f b langhe laghen gheuaen
hit voergheburcht der hellen
Om dat fi hack n mi fdaell
Want Eua hadde verl0ren
Dat aertfche ParadiJ's

0 fuyuer maecht vercoren
Lof fi v ende PriJ's
J o . Die ootmoedi ~the maghet reYne
Viel neder op haer knien
Siet hier Gods deerne cleYne

Nae uwen woerden inoet my ghefchien
A 1 doer ter feluer vren

II .

Ontfinck die ma ghet
~ iiJ'n •
Den fone Gods fonder trueren
Ende baerde hem fonder pun
J .
Te Bethleem wtuercoren
Als ons fcriftuere ghewaech t
So Overt dit kint heboren

Van eender fuyuer maecht
Laet ons hem alle loom
AI met die moeder fiJ'n
0p dat f ons bren ~the daer bouen
Daer eewighe vruecht is fonder 1'i'n
J .
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N° . LTV .
-~ t
zc8fea tjAfaec

!fit

leaei m1jt,,

~

2Sieu (o(ae6 eicse aeh mtj q

Stcrec4E 2Wieu Qef moet g¢'

kt7am1 fh~l ~Da>> q( bat

g4ette

Dat nu mph 8, ¢tife Ser~u¢c$f.

1 .

4i

fr

suecBE ~aE is diet iii

Se ~rooFE

M

ml otttog~y g3c$¢yE/(t3o3

3ft3epEJ(oeaea/elrse aftem$

~Jiiec~t Die

minE ~p

Wie dat v mint iii wort bedrohen

Adieu het moet befceYden f'Jn
Van al dat ghere dat nu miJ'n herte
verhuecht .

aa! $

Al fidY fchone voerden oo~>~hen
~
Tes al verdriet ende bitter 1Yen

I\.Dieu natuerliJ'c leuen miJ'n
Adieu folaes ende alle miJ'n vruecht
.,

Adieu is een ontroo1 eliJ'ck woert
Gheuoele ick wel in minen moet

M i. ell fal niet bliuen dan die duecht

Adieu g}•hhii hebt

Dat ic hier vinde wort mi onto en
IoncheYt fchoonheY,
t ! folaesI' ende alle

Ic hope ghi fult mi wefell goet

fceY

1111J'11

herte veritoert

grhi
hi my trueren doer

Als is hier narnaels fal verho hen

1111J'n vruecht

2.

17 ~svo~e 6eaFogger~ .

~i e~~ (aluieE aCaerJ ba~J bi¢

Wle
' dat v mint hY wort bedro ~•h en .

(~ch werelt vn 1sch fe

Adieu hhi aertfce compaengYen

Wle
' dat v mint hi wort bedro •en

Adieu w ere1t ende v ghefinne
Adieu tes al verloren minne

Dat wl bem1n11en to defen tYen
Adieu het is al fantafie

4•

nijn

al fmaect
rhi foet

Adieu dat is to minnen pinch
Van v to fCeden
dat doet
Y
Nntll ere roe pt o wi o wash

1111

J
1'111
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Adieu bole werelt vats feniJ'n .

Chi halt verblint dat herte rnijn
,
Dat ghi mi feYt yrode ick gheloghen
Ick meY nde bet hadde alfoe ghef'Jn
b
Wie dat v mint hi wort bedro en
5 • Adieu al fillY mi nu arbeYt
Maer als die fiele van God moot fcheSTden
Och lacy dat is veel meerder leYt
Dat oerdeel fi dan moet verbeYden
Waer fal fi haer dan gaen vermeYden
Want nYerrant en fal haer helpen moghen
Dan falfi moeten wenen en fcreYen

Wie dat v mint hi wort bedroh •en
6 . Aldus dacht is in miner finne
Tes beter dat is mi bekeere
Eer ick roller Brick gheuangen binne
Ende dat ick mi keere tot onfen heere
Wat foude nil baten der werelt eere
Als ick

Dat ick haer hebbe hedient dat rout
mi feere
\Vie dat v mint hi wort bedro en
7 • Ick bid v bloeme bot 1e n alle vrot >we>i
Maria neemt mi in v behoet
0p v flaet alle rnijn betrouwen
Als is rnijn leuen later moet
Dat ghi den viant van mi d oet
Om rnijn verdriet is al fJ'n pogen
Befcermt mi vander hellen grout

Die anders mint hi wort bedrohen
8 . Maria bloem der amorofen
Ghi fi'tJ't een trefoor vol alder duecht
Ghi fiJ't vol minnen ggheliJ'ck die roofe
Ghi fiJ't een pried l / des hemels vri techt .
Ghi fiJ't die au verbliden muecht
V lan ghe deruen bren ~~•t mi in doghen
dog hen
mi to hulPen fuYner iuecht
Wie anders mint hi Wert bedroghen .

uame in fo fwaren do b lien

N° . LXVI .
€ 0 p die felue wile/ oft op die wife van Pauien
1.

DEn gheefl
is ghewillich
maer tvleefch
b
~
is cranck
Dat mach ick wel beclahhen
`Vant is heb al mlJ'n leuen lanck
Na de werelt •o nce •h edra en
Ic en weet nYet wat is fal bel~aen
Ick vinde mi vol •h ebreken
Ic heb haer foe meni •e n dienfl
hedaen

Doer haer wellufti the treken
Vander werelt en can is mi niet
ghefniden
Nature en wil dat niet •h ello ren

Vruecht en folaes doet mi verbliden
Daenfcouwen met miner oo hen
Venus kinderen h ouden mi i nt bellwanck
Om dat ick ben on hebo nden

Gdaen vruecht en dunct mi wefen lanck
IonckheYt trect my altiJ't tot.
fonder
De
kennifl'e
die
ic
had
ontfaen
3•
Heb ick roller aerd en ghegrauen
GheliJ'c die quad e knecht he eft hedaen
Ende ben h eworden d er fonde n tlauen
Ic diene de werelt om haer eer
Dat wort mi flu mifprefer

0. XXXix ."-F0 . xhr
G vader is en hen niet weerdich meer

Dat is v lone fal wefen
4 • Die werelt hebdY in v rhewelt
~
Finer machte hebdY henomen
Mit haer ben is fo leer ghequelt
Ick en can van haer niet comen
SY is in mi ende ick in haer
Alleen hebdYfe verwonnen

• heere den f riJ'dt valt my to fwaer
Want ick en hebs noYt recht hegonnen .
~
5 • • heere miJ'n ~ rheef een wap en begheert
Al om die werelt to befriden
• ;,godli,l'ck woert tot een vierich fweert

R9

6 . Prince der Princen flu faet mi hi
Dat is victorie mach verweruen
Defe drie vianden beformen mi
MiJ'n fiele willen fi bederuen
Die werlt de duuel ongevreef
Ende miJ'n eYgen lichaem merle
SiJj n altiJ't rebel te~ren
den geetl
~

Dus is mlJ'n fele tonvreden
7• Die dit liedeken heeft g•h eordineert
Si'n
J herre dat ley•t bedwongen .
SiJ'n fnnekens fi°nJ°n gecorrtlmPeert

Wt fantafien heeft hiJ't ghefongghen
Die weerelt en can hi niet wederilaen
Bidt voer hem tallen ti den
Dat hi rechte kinnifT'e mach ontfaen
Al foude hi daer oni liden

Scer1p wefende aen alle f den
Een vaf gelooue
tot eenen fcilt
5
Ende haer verwinnen als ghi wilt
So waer ick r ~~rans~ rhenefen

N° . I,XVII .
€ 0 )p die felue wife

i.

oft op Ghi ruYters gghefellen .

LAet ons alti1't den fin verlichten
Inder ferifturen troof vervruecht
Die liefde Gods int herre ilichten
Waer wt can comen alle duecht
Want als wiJ' mercken hoe by fonden
Wi fo van God warm vervreemt
Tot groten troof is ons beuonden
Dat wiJ' tot hem dtrs frJ'n gtheteem t

2 . Dat ioetfche volt bi Gods verkiefen
I1eeft eerimael die icrifture ontfaen

Nlaer het heeftfe worden to verliefen
Doer menfchen infer oft befaen
Het heeft vermenicht Gods grheboden

Ende anghebeden dwerc van fi'nre hart

I

Dit is die meefe val der ioden
Gods woert verfmaet menfchen befan t
3 • Die ioden warm tvolc vercoren
Inden ollJ'f boom wel verfaemt
SiJ ' hebben haer recht v erloren
Waer wt fi mogen fi'nJn befcaernt
wiJ ' warm die oliJ'fboorn tacken
Die inden wilden woude font
Tbeliefde ~rod ons op to acken
Orn to planten
in linen ~rront
>`
~
4• WiJ ' warm albeulect mit fonden
Doer Adam die here viel rebel
God heefter tegen boete vonden
Daer hi tvechten is worden fpel
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Hi heeft hier seder later dales
Den Meflias lange beloeft
Ende die fcult hem later betalen
Van dY en die in fi'nJ'n woert ~gheloeft
5 • [let ionllich verkiefen van onfen heere
Heeft ons totter gelooue brocht
Waer bi dat wi tot fiJ'nre eere
Tot finder
liefden fiJ'n ~~herocht
J
Waer wt wi alle faker liden
VerduldeliJ'c fonder verdriet

In to •e nf oet wi ons verbliden
Verfekert dat ons God aenfiet .
6 . Want wiJ ' doer d woert l als doer den
e ~'hel
f1'~
Den fchat van fines •h eere ontfaen
Criflus bloet dat is den fe ghel
Die rheefl
moet tot ghetuY~age ilaen
~
Dies ontfan Then wiJ' tot eenen pande
Die ons den pays ins herte z;ghiet
Gheen v ant / gheen fonde/ noch fcande
En brenghen ons onrufle noch verdriet
Het
wtwendich teeken van tdooPfel
7•
Gheeft ons van defer claer bediet
Tgelooue/ die gheefl van binnen
knoopfel
Doer dwoert dat ons bier Chriflus lies
De gheefl die coemt ons bier verfarnen
Ghemeen met Chriflo onbefchaemt

Wat onfe is seemt hi algader
Gheen fonde en coemt ons tot verwi'Jt
9• WiJ' fi'n
J fi'nJ'n broeders altemale
Kinderen van God met hem ghenaemt
Dit Weten wiJ' al bides flrale

Den gheefl die ons maect onbefchaemt
Hi is dat hoofs/ wi fiJ'n die leden
Van een gheefleliJ'c lichaem fiJ'n
Die vader moet hi alien reden
Dat hoofs van Criflo felue fi'n ..J'n
lo. WiJ' moeten hem ~•a en doer offerande
Alfoot ins dooPfel flaet vertoocht
Ende verfinooren alderhande
Strale des vleefchs die niet en dooch
S1' .1't ,i 1 niJ't houerdie / idel reden
1 nde des vleefchs alle wellufl
Moeten bier al fiJ'n ondertreden .
I I.

12 .

Waer bi dat wiJ' ons niet en fcamen
SiJ'n erfghenamen to fi'nJ'n ghenaemt .
8 . WiJ' f'Jn die bruYt , / ende onfe heere
Die is die bruydegom verci ert

SiJ'n weldaden rheeft
~
hi toof er eeren
Onfe fonder h Y tot hemwaerts fliert
SiJn goet dat coemt van finer vader
Gheeft hi ghemeen tot onfen 1'rofiJ't

Die ~•h eefl brengt al dat vices in roil .
Na dit Heroes coemt dat verrifen
Als Criflus verrees na de door
Die wet doer alle menfchen of 'rifer
Belofte bren gt ons ester root
Want als hi ons dus wore to noI' en
Coelnt ick heb al voer v voldaen
Dan comes wiJj na hem ghelpPen
En voer fi'nJ'n gherechte flaen
Dan moeten Wi den heere louen
Want al defe gauen hi ons geeft

Wat wi hebben dat coemt van bof~
>> u
Daer onfe falicheYt aen cleeft
WiJ' fi'n
hem fculdich alle ons werck en
J
Die wiJ' in hem corner beflaen
Willen wiJ' die fcriftuere aenmerck en
13 .

Hi heeft felt al voer ons voldaen
Mer dit moeten wi al bekennen
Ouer die kerftenen al ghemeen

Fo. x1°-Fo . xli .° F i
Vliegende fnelliJ'c als met pennen
Tot haren orbaer al ouer een
Makende henlieden hemeene
Cracht wiJ'fheyt •' finnen en fcat
Sonder van hem to willen fcheen .
Dit leers dat woert Crifli plat
14 . Wi moeten al ors coflen winner

Ins Tweet van onfe aenfciljn
, claer
Met hander voeten I ende finnen .
Dit toont de fcrifture openbaer
Die ghenoech hebben bi to leuen
Wercken voer die dies hebben hoot

I5 .

Hier in en mach ooc nYerrant fneuen
Voer al die werelt is Chrif us door .
WiJ ' moeten al wt charitaten
Malcanders last blide order gaen

Die liefde van malcallder eaten .
Ghewllllch mit malcander flaen
Den crancken fondare verdra •e n
Rechtende fuel elck antlers verdriet
Dus fuller wiJ ' Gode behagen
b
Salich is hi die Goods woert aenfiet .

i6 . Want fonder dat aenfien van den woerde
Ende dat ny•euwe teflament .
Ons finnen flaen altiJ't ins noerde
.Ende totter vleefce bghewent
Maer ins licht vander fcrifture
Wort alle duYflernille claer
Die daer in foect fiJ'n auontuere
Sun leuen Overt hem openbaer
17 . Hi Cal daer doer comer to weghe

9I

Die alle vleefch is onbekent
Elck man dit woert wel neerflich we he
Dat hi mach leuen onbefchent
Tis al to cranck dat wi verfieren
Met God to worden verfaemt
Sonder die fcrifture to hantieren

Diefe verfmaet die wort eens befchaemt .
i8 . Onfe ouders diefe niet en widen
Bi onbequaemheYt vander tiJ's
En fochten met alle liflen
Gods eere ende haerder felen Profi1't
Die ulogen hi eeni •e reden
Hier in wefen gheexcufeert
1\T u en mach niemant fi'nJ'n to vreden

I9 .

2o

Die finnen heeft hi en fludeert .
Och trooflich woert '~ o vierich leuen
0 crachtich brant o vierich aenfien
Ghi mo get den flrael van minnen gheuen
In liefden ontfleken ors in gien
WildY in ors vierichliJ'c wercken

Als in die meni e is rhedaen
So worden wi de rechte clercken
Die tot uwen dienf}e fuller flaen
Och kerflen met foe dierbaren ware
Wt ws vYants floc bghecocht
Aenmerct dat woert this die nYeu mare
Doer welcke rhi fJ't wt gherocht
g hi dat mit foeten heefle
fo moechdY vri comer als orient
Seer blideliJ'c ter auont feefle
Daer dwoert felue ter maeltiJ't client .
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N° . LXVIIIe
(I: Dit is die wife Ick leg adieu
~~iei6 Wcs)i(e 1'c~(egaaieci

~ aooto boot/8 mac~tgaet

6oue7(cee a~ mcracQti6

gcoot/aie 1~ '3os 4eeft gee

4---I
iq 8 gGeruouE Q}o¢cijc/4oc
i . 0 foot o foot v macht aet bouen
fcrcuen
V cracht is broot die v God h eeft
he •h euen
Ghi nemet al in v hewout
Hoe riJ'c, hoe derck hoe vroonl hoe
fou t
hoe ionck hoe out/ hoe ionc hoe out!
Ghi benemet haer alien dleuen
Ghi benemet haer alien dleuen .
2 . Flout op In tlJis

4t1 I
fteccR/QoeBxoorn/4oe taut/
i
Ooaicucfl/Goeout/~oe ionc/

qoe out! ~4i Oenemet gatr

4(fn) Sfc acq

i Oenetne!

4acvaree,) ste

"Cu .

Eer v die door verilinde
Bidt waer rhi
g hifiJ't
v God rratie finde
GhebruYct toch wiJ'fheYt en verdant
En wacht v voer den helfchen brant
Ick' ride v fat ick rade v fat
Daer is piJ'n fonder eYnde
Daer is pun
J fonder eYnde
3 • Allendich man
wat fal ick nu aen makers
Die nlet en can

Fo, xliJ' .~'
Tot eenige duechden ggheraken
De werelt heeft ml fo vafl bheuaen
A l wilde ick ick ell cans haer nYet
on t''aen
Wat fal is beflaen wat fal is beflaen
Als is die door fal finaken

Als ick die door fal finaken
4• Niemant en weet
Wanneer die door fal comer
Maect v gbereet
Het fal v namaels vromen
Elide fchou t die valfce werelt wreet
Die haer ors verdoemenifle fleet
Alti1t bereet altsJt bereet .
So waer haer cracht benomen
So waer haer cracht benomen
God wanneer
5 • Rick
J
Sal ick die fonder later
EYlacer niet eer
Eer ghi mi coemt to baten
Och God bghi fiJ't miJ'n toenerlaet
Daer alien miner troop o flaet.
Hoet met mi ggaet

hoes met lni
gaet .
Doet mi doch v charitaet
Doet mi doch v charitaet
6 . In miner foot
So wilt mi doch befchermen
V liefde g •r oot
Laet doch in mi verwermen .
Van duechden ben is alto tout
Vol fonden ben ick nlenichfout

Fo. xliJ' .v
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Dwelck my feer rout

dwelck my feer
rout
Och God wilt miJ'ns ontfermen .
Och God wilt mills
J ontfermen,
Cort
is
den
tiJ't
7•
Die wiJ' bier mog•h en leuen
Dies feker fiJt
Elck wacht hem voer deewich fneuen
Want
l ns
o quaet leuen ende onbeflier
Mocht ors brenghen int helfche vier
Noe Yt meerder dangier noyt nleerder
dangier
Die van God fiJ•n verdreuen
Die vin God fJ'n verdreuen

8 . Kendt v mifdaet
Lllde leeft hi w ifen ride
This forgheliJ'ck iaet
Te fondlgen yr oech en fpade
Ons crane g1 el ooue doer ors den root
g root
Dat WlJ
bli- uen in fonder ~~root
Verblint ter dootl verblint ter oot

Daer o m bids God ghenade
Daer o111 bldt God ghenade
9 • Biecht v ill tlJ'ts
D at God g been f4nden en vinde
Neelnt ~~~heen refpiJ't
E 11 doet nlet grheliJc die blinde

Ende hoot a1tiJ't den rechten pat
En wacht v voer dat helfce gat
Ick l a de v dat ick rade v dat
llats toot aenfiet bet Ynde
Dats tflotI aeIlflet bet Ynde

91oz4e;'Yi
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N° . LXIX .

41

1

Op die f'elue wife

ICk fef, adieu

MYn hope is troofl

Van een lief nYeu

Ileere op •m Y gloofl
So fil miJn vruecht verlneeren

Werelt wi twee wi moeten fceYden

Die hi tot mi doet keeren

Wil ick troofl gaen verbeYen
Ick 1act v Iefu dat l .erte miJ•n

Want Waer ghl fi'tJt daer moet ick i'nJn
tfY vruecht oft
TfY vruecht oft J

p1J 11

AltiJt moet ickvvrY eygen f'Jn
AltlJt inoet ickvvrY eygen fi'Jn

2.

MiJ•n s fins ghequel

Dat doer mi dicwils trueren
En tvleefch rebel

Wil des heeffs vrede fchueren .

Maer Iefu hi bren •t ini ester noot

Met line ghewont
aent cruYce bloot
~
• liefde moot o liefde groot
b

• eygen bliJ'f is tot in die door .
• eygen bliJ'f is tot in die door .

3 • Ick daneke v God
ReYn minnelic God ;heprefer

Van alien fpof

Dat hhi mi hebt 'a henefen
NYtiers fel met haer feniJ•n

Willen ors beletten v blide aenfchiJ •n
0p

•n

~diternJ '

dit termiJ'n

AltiJ•t moet ick v yrY eygen fi'nJ'n
A ltiJ•t inoet

ick v yrY eygen fi'nJ'n
e

Want mofte is v deruen ter noot
Ic bleue verdruct in liden

•root

WanhoPich bloot wanhopich bloot

•
•

yen bliue ick tot finder doo t

bllue ick tot in 1111Jn doot

5 • Gheenflins van ml
En moechdY fiJ'n ghefceYden
Met gheen
dan di
b

Mach ick mi ga
• en vermeyden .
In v fo vinde is voetfel fi1'n

Dwelck maect vroem die fiele
Ende loft wt

p1Jn

miJn

ende loll wt piJn

AltiJ•t moet ick v vriJ• eygen fiJ'n
AltiJ•t moet ick v yrY eygen fiJ'n

6 . Ghi fiJ't een fchat

Verciert met alien vruechden
Een coflellJck vat

Alleen veruult met duechden

Ghi helPt alleen wt wederfloot .
Die hen op v betrouwen bloot
In alder root in alder root.

• eygen bliJ•f is tot in die door .
• eygen bliJ•f is tot in die door .
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N°. 1 .XX .
ti: 0 die felue wife
r.

Er eeren van hem
Wil ick een liet be •hinnen
Gheen droeuer fleet
Dan fceY den van finder
minnen
J
Alleene doer hem is verwonnen die door
NoYt grief fo groot
HY en verwan ter hoot l hY en verwan
ter noot .
Als therte h•h elooft van hinnen
Als therte ghelooft van hinnen
Och troo1leliJ'ck bgreYn
In v en mach niemant cla en .
Alle lafl certeYn
Hoe fwaer bet fi om dra hen
hit fwerelts IpleY~ n ; tfY to lande oft ter
zee
Ii : Ihefu fonder wee
Doer v ghelee doer v gghelee .
Ghi maect druc blide drabghen
Ghi maect druc blide dra ghen .
3 • Al Yfl nu den tiJ't
Dat v eiders regneren
Sterct ons in flriJ't
Verwint ons 1' erfequeren
Die menich beniJ'dt Bat rhi
g hi alleen vermuecht
Stercken die duecht
In druc waken verhuecht/ waken verhuecht
pijn doen triumpheren
In pun doen triurnpheren
q.. Quade eiders fel

Wilt v to fwi >hen oobghen
Then is gheen
fpel
~
Duecht fien met q uaden oo ~•en,
StoPt uwen relI ' oft tfal v wefen leer
Te fpade God weet
Dalder diel'lle fecreet l Balder diepfle
fecreet
I-Ii en mach nYet fiJ'n bedrobgen
Hi en mach nY et fi'nJn hedro ~•e n
5 • Ghi eiders ex1' eert
Secreet ende o1'enbare .
Wacht wel den ileert
God Yfl wel claer gheware
Dattet v deert Bat onfe hert e o hem
flaet
Die duecht maect ghi quaet
Dit wel verflaet Bit wel verflaet
God is iu ge ordinare
God is in }e ordinare
6 God prince eerbaar
Ic danc v met herten van defers .
Dat ghi v woert claer
Maect in miJjn herte ~•h ePrefers
Tes miJ j n iYiaer i~ elJ l n fchilt I ellJ n helm I
mijn crljt
In alder tijt/ ende ook de werelt wiJ't
Die werelt wiir
Salt mijn Uefcermfel wefen . &c.
7 • Dit is ghedaen
Teghen fwerelts fantafie
Om druck of to dwaeu
Spijt cfvyants practefie

To . xliiJ' .`' -Fo . hliiiJ' .r
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In des waerheYis licht

A1 fou men hem vlaen die dit heeft
rhedicht

Doer haer

Hi blijft altijt va(l ghefticht

ial

in des waer-

heYis licht
hi verbliden . &c .

N° . LXXI .
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I.

OCh wilt anmercken ghi weeldige
herten
V crancke nature di flerueliJ'c is
En doet ghiJ's niet het fal v finerten
Als coemt die door die vreefeliJ'c is
Bier om fo wilt v fpoeYen
Die werelt to verfoeYen
Ick leers v als die wife doer
Vat bates al als is fleruen moet

z . Steruen fo moeten wi arme ende rijcke
Wat wlllen wiJ' ons vermeten an
Die p1"Jn der hellen fat dueren eewelike .
Hi is wisJdie dit beuroeden can
Want danien ende fpringhen
Het fi'nJ'n al vergaende dinghen
De doof neemt dock ons leuen foes
'Vat batet al als is ileruen moet
BereYt
v buys in corten ilonden
3•

Fo- xliii,l' .l---Foo xliiiJ' .~
Oft die doot fal v den wech order gaen
Och wee den rhenen die dan fleruen
in fonder
Die fuller dan loon nae haer wercken
oil tfaen,
Als die ooghen fallen keeren
En therte v fal faelgeren

Waer bliJ'ft dan tgliefelfcaP ende aertfche goet ?

9?

Wat falt mi Profiteren
Houeren ende bancketteren
Als die doot coemt fuel ende onhehoet
Wat hater al als ick fleruen moet.
6. Waer fiJ'nfe die pleghen te triumIpheren ?
SiJj fiJ'n ~shePafl'eert men fietfe nu niet
Wat willen Wi dan gghenuechte hanteren
Alfl eYnde en is anders niet dan ver-

Wat hater al alsic fleruen moet
4 • Al fidy befwaert met fantafien
Al fidY nu bevreefl al voer die door
Wilt ghi
g hivoort aen gaen vromeliJ'c flrien,
fal v helPen wt alder root .
Aldus leers die werelt hater
Ende wilt die fonder later
Die door coil ors dock vleesch en bloet
Wat bates al alslc fleruen moet
5• Adieu pried vol van we1lu1eii
Bedruckelike werelt een torte folaes

Ick wil in God gaen foecken miJ'n
ruflen
Ic moet dock eens worden der wormen
aes

drier
Dus laet ors ggaen beghinnen
Ous feluen to verwinnen .
Want die door coenlt rafch op die

flaende voer
Wat hater al als ick fleruen moet .
Laet ors flu PrinceliJj c leeren fleruen
BefcreYende met tranen ors mifdaet
Ende vreefen den heere wi en fullen
niet bederuen
elck in linen flaet
Want Waer wi ors fo keeren
Scrifture fait ors leeren
Ende dienen God

Dat togghen die door en is fchilt

Wat bates al als ick ileruen moet .

noch
boot

N°. I .XXII .
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0P die felue wife

i, FlEer Iefus liden ende fi'nJ'n fmerte
Moet is altoos gg edachtich fiJ'n
Ende dragen altiJ't in miJ'n herto
Want hi dat begeert van mi
Hi is die lieffle mi1'n
,
Daer ick alleen trootl op Belle

Och anders en macht ooc niet fJ'n

Wil is falich hebben de fiele mijn
Ic wil mi g aen tot liden voegen
~

Na dat ors beer op mi verhlnggt
Die hew flair bell in laet gghenoegren
Is die wiJ'fle diemen vint
Ick ben v lieue kint
Dat ghi fo feere bemint

7
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i
In liden fidY mi voer the
~ ~•aen
i
I 5•
Och mocht is oock liden faen
3 • 0ch die mit herten wet condo ver finnen i I
Hoe falick dat hem liden is
Hi font met alder herten beminnen
i
Hoe w el dat fwaer to verdra gen
~ is
want bier cort is ons loam

Alle dinck fal ons be beam
1\Ta liden coemt verbliden hghewis
Aist bier uwillichli1'c gheleden' is.
4 . Hoe connen wi ghenoechte bedriuen
Want ons die propbeet Job befcriJ'ft
Daer en is riot dan liden
Hier in defer nederheYt
Alle heboerne van vrouwen
Vol drucx ende vol rouwen
Vol armoeden ende catiuicbeYt

Is onfen tiJ't voerbY gheleYt
Och die dit altoos hadde voer oo ghen
J-Ji foude wet leereli doo ghen
So vat help over cornea fal
flier beneden in dit aerfche dal
Want liden bier Cal Ynden
Den eewig•h en loon winder .
Na liden comet verbliden an
So wet hens die bier liden can

6. Since Au guflinus
feYde
~
Die mi eon vrage to wren leyyde
Wie die belle menfche ware
Ic antwoerde hem voerware.

Die meefl lidens condo verdra gen .
Sonder crooner ende cla ghen
Elide hem daer in coil re •u leren
Sonder eenich murmureren

N°. LhXI[I.

r.

ti:

O p die felue wife

oft op die wife Mifhouwet foe is die name miJ'n .

OCh menfch aenmerct dat loam diJ'n
Befiet hoe cort is uwen tiJ't
Ende wilt voortaen bewachtfaem fJ'n
Van fonder eer dat ghi
5 fleruende fiJ't
Die doot die fal toch comes

Wat falt ons dan vromen
Als wiJ in fonder hebben ~•e leeft
En men dan riot dan pine daer voer
en heeft .
Als hi fat comer die rechter flranck
Waer fal die fondare dan mo •h en vlien
Voer hem to comer dat is bedwanck
Nae fi'nJn wercken fal hem ~~•h efchien
Wortmen dan hheuonden

Jnt wterfle met fonder
Hi •h eeft fentencie horde fchier
Gaet hi vermaledide in dat eewi ghe
vier

3 • Die daer met duechden dan comer fal
Die fallen daer flaen al fonder ware

Daermen fat roe1pen oner al
Coemt miJ'n beminde in miJ'n rIick
dare
.
Coemt alle ghi ghebenedide
En ick fal v verbliden
Befidt miJ'n riJ'c bet is fo fchoon
Dat fat is v rheum tot eon loon
4- Nu rade is elcken wie dat hi fi
Die noch met fonder is befinet

Fo . xlv .l- Fo . xlv,v
Dat hi hem slake fuuer ende yr Y
Ee r hem die vY ant bren the in fiJ'ii net
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Al dat fi heeft bedrenen
Te ~•e ras fJ'n hoo b~he maiefleYt
God verleene ons fi'nJ'n eewi ~~he
~ falicheYt .
6 . Soe vie dit liedeken hoort oft fin gt
Bidde ick dat hut
J wel veri~aet
En dat hi hens van fonden dwingt

Dat hut
J niet en beclaghe
IIier na ten eewi ~ren dag •h e
I) aer liden is ende fwaer bedwanc
Uc h ee ~weliJ'ck to fJ'n in pines is foe
lanck .

Eer hem die door den wech ondergaet
So fal hem God gheuen
Hier na fiJ'n eewich leuen
Wanneer fiJ'n hole fceYden moet
\Vilt Iefum beminrien l want hi is foe
foes :

5 • S } die dit liedeken eerflmale fanck
Bidt Iefum met herten fiJn
A 1 doer fi'nJ'n bitter liden flranc
Dat hi haerder witQenadich fiJ'n
En d at hi haer wil verrheuen

N° . LX1IV .
€ 0p die felue wife

t.

FI O ort 11ier na man ende wiJf

Die Ma rien dienaers fiJ't
Gheeft ha er opp fiel ende lijf
1
i'nJ'n
beuriJ't
Wild y van haer

Allen vrouwen bouen
Moeten wiJ' haer louei
Bidt God dat hi den flaet verfla
Lofve~ erdi re fchoone Maria
2 . 0 corm rose van hemelri.l c
Des fondaers alder belle vrient
NoYt meiifch en vast in v befwi'c
~
heder
herten
diem
Die v met o
I n foe menii;h er flede
flier ende elders merle
Re pareert g hi
hi der lieden fcha

he fchone Maria
•h
Eerweerdii
; e beelde miraculeus
3•
Het is we ll recht Batmen v eert
e der eni; elen ~•r acieus

i

Wie dat owes dienfl vermeert
Wint voer een duechde fchoone
Iefum tot fines bone
NoY t moeders minne en ghinc
ons foe na
~
Lofweerdi e fchoone Maria
4 • M oeder der ontfermherticheden
F orateY ne der ghenadicheyyt
~
Blinckende temPel Gods vol vreden
Slot de r maechden rey•n icheYt
Aaroiis roede bloeYende
MoYfes doorne groeYende
Arcke van Noel fuYuer la
L of edel minlicke Maria .
berade
5 • G hi fit die }godlicke
~
heeft gheflilt
Die des v aders rramfcap
~
CTheliJc Hefle r Affuero laYde
Dies Ma rdocheus fi'nJ'n iiJjf behilt
Wi1' wares alle verloren
Ma er Bat kint van v

•h eboren

Fo . xlv .v-Fo . xlvi .r
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Heeft ons verlofi wten helfcen qua
Lof alderfuuerfte maget Maria
6 . Dauids flipg•h er van Inachte groot
Daer Golias voren tonder bleef
Ghi hebt den vY ant ~~hebrocht
ter door
~
Alfo den olifant bet fer1'ent verdreef
Ghi lofre vole ende larder
Wt Holifernes harden
Soe
Lof
7~ LYa
Ghi
Het

Judith verlofle Betulia
Chriflus lieue moeder Maria .
feuen kinderen baerde
baerde een finder waerheYt .
licht dat hemel ende aerde verclaerde

Lof alder fchoonfle Maria
8 . Veel fchoonder dan Noemi was
SYdY Maria Gods moeder foes

GheliJ•c de fonne doerfchiJ•n t bet •h elas
uam God in uwen onbefinetten moet
Moeder ende ma •b et bleuen
Dat hi ons fonder fneuen
Van alle onfe fonder dwa

Lof Gods moeder Maria .
9 . 0 wife Sara bids Abraham
Dat hi ons wil bewaren voort
Al dat bier comen is' oft 1cL1 am

Het lam der ontfermherticheYt
SYbilla Pro1?heteerde
Dat v God oerdineerde
Dies floech Octauianus •a

In hemelriJ•c brin ~•he daert behoort
Dit lies van tvifer leeren
Ghemaect tot uwer eeren
Tis recht datment in danck ontfa
Lof alder goedertierenfle Maria .

N° . LXXV .
41 Dits die wife v ~n I -Iet was eens ioden dochter
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4

aria tiftning

e83c~e

I . IFIaer oo en flralen blincken
Veel claerder dan een criflal

Maria wilt miJ•n s ghedincken
Maria wilt miJ•n s i;•hedincken

Fol . xlvi .r_ Fo . xlvi .°
Ghi flerct miJ'n firmer al

So lan •h e als ick fal leuen
BliJ'ft
hi in miJ'n hers
g~•hePrent
Go Met haer ben is verbonden
Ende alle mlJ'n hers beuaen
Ick gheuoele een foete wonde
Van minnen die fi mi onde

Met fonder ben is beuan en
Och moeder ende ma ghet foes
In racier wilt mi ontfan gell
Aenfiet mi1n
root verlan
g~gen
Geeft mi tot duechden fPoet
3 . Ick en can Iii diet verbliden
Al fonder die mimic dijn

Om haer niet of to gaen
0P der werelt minnaers fcaffen
So is miJ'n achten cleYn
FIaer minne feer to firaffen
Haer minne feer to firaffen

Die werelt wil ick vertiden
Om v behaechliJ'ck to fiJ'n
4 . Een nlaghet wt ghelefen
Vwen lof in mi vermeert

5•

IOI

laaer leuen is onreYn .
8 . AI hen ick noch ghefceYden
~
Van die alderlieffle miJ'n
Haer coenlf}e wil is verbeYden

Ten hoochilen lidY ghePretell
Die van be inne mocht wefen .
Van alle lnenfchen be gheert
Al is fi hooch verheuen
I-Iaer vrienden nochtans fi kent

En daer toe mi hereYden
Om eeweliJ'ck bi haer to liJ'n .

So lan •h e als ick fal leuen

N° . LXXVI .
€ OP die felue wife

maar den derden re gel
~ moetty altiJ't verhalen

ik niet
I . \TRiheyt van better en ~gaue
~
lent
mercken
van
~goude
Om duY
~
D at is in eender mifl'en lanck

M iJ'n hertken denier foude
2 . Daer om fi'nJn fJ' yrY altoos
Ende hen'st in miner finne
Dat ick oYt Puere minne coos .
In miner aenbehhinne .

3 • Den vo1; helen is veel beter ~ghefchiet
~
Die inder luchten fwimmen
Dan eenen die beuan en leer
Al inder lieden minne .
4 • 0 edel herte nu hoot v yr Y

Ende wacht v van verliefen

Des menfchen gelaet
is duechdelil'c
~
.
Ende twifeliJ'c to verkiefen
. Een wile tooghen fiJ' v een fchoon
Dat dunct v int aenfchine

Als ghi ws felfs berooft fiaet .
So later fJ' v in die pine
.
0
edel herte nu bout v yr Y
G
En flaet daer na met elite
VriheYt is fo edelen goes
Uet maect den meni gen
~ riJ'cke

7 • 0 edel herte nu bout v yr Y

ghelaet

102
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Ende ftaet daer na met {line
Ghi meYnt daer uwen orbaer in doer
Het is al vrientfca fonder minne
8 . Laet liden laet lden laet ouer gaen

XlvlJ' .r

Al dat metter tit
J ver aet
Die in liden can verbliden .
Deewi e oet Overt hem bereet .

N°. LXXVII .
€ 0p die felue wife
1.

2.

oft o p Minen tiJ't ~•a et wech ende ick daer by .

iJ n wlJ ' Gods creatueren If
Tis recht dat wiJ' labueren

Want quaet cruYt tot alien vren
Maect goede vruchten fwaer
Dat fien wiJ' openbaer
So wie in fJ'n -lant benonde
Dat daer quaet crnYt in flonde
Die wortel totten gronde

Moet al wefen wt ghedaen
Sal daer ~•o et cruYt inne (hen
3 • Gods volck elide martelaren
Die hebben hier haer iaren
GhearbeYt fonder f1?area
Dat quaet cruY t wt >hetrocken
~
Dat goede voort rhebrocht .
4 • Moghen wi alle ten ende
Na pine ende fwaer allende
Ontbgaen die rote amende
Der rodliker
~
rechtuerdiche yt
So Yfl al wet ghearbeYt
5 • Daer yfier foe wi h oren
Seer veel gheroelpen voren
Maer weYnick wtuercoren
Ter bruloft wet bereet
Na dat g•odliJ'cke fecreet.

6. • Die quade cr 11dei anmeicke n
Wilt dale met %oede wercken
Eer fi beghinn en to fFerchen

Haer belettende den ganck

In alle haer leuen lanck .
7 • Dit fal den arbeYt fochten
Hebt dit in v ghedochten
Die inden wiJ'n ~•a ert wrochten
So vele die lefle ontfinhThen

Als die daer eerfl in bghin bgen
8 . Die fi'nJn lant wil beforh•h en
En beYdeiieenen
na mor
g~ren
Wie weet oft God fal bor > •e n
Tot dat elck bekeert int hoe
Elck fie in tits
wel toe
J
9 • Wilt al met wifen feden
Vwen tiJ't feer we! befleden
Eer hhi wort of ~~hefneden
~
Dat order dat fitYuer faet
Gheen oncruYt en flaet
10 . Die fuyyuer herten blide
SiJ'n dat !ant dat ick betide
Die God in alien tide
Bemint hier bouen al

Ii.

Dat is oft wefen fat .
Wi J bidden alle bghemeen e
Iefuril van Nazareene

Dat hi ons tit
~ verleene .
Dat ons teams termsJn
Salich mach gheuonden
fiJ'n
~

Fo .

hlviJ' .r

Fo . xlvi J
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tie
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finer voet fet in eenen U doren
Ende nochtans wel weet to voren
Dat hem droefheY t fal bren~~~en
inne
~
Coemt hem daer of liden oft thoren
Men claecht hem veel to minne e ro
in Inlle .
flier om miJjn vrienden voerf et v wel
Wacht v van defe doornen fel
Der werelt en haer bedrie ren
Si en leers v nYet dan fvYant f1' el
Flaer waerheY t is al lie ~ghen
Inden doren fette is miner voet
Als ict eerf dede bet dochte my goet
Dat moet is flu befueren
Had lc ml n loncheYt wel behoet

So waer is nu yrY van trueren
4• Wien fal is clagen
5 miJ'n verdriet
Ilet is mil'n
fchult en antlers niet
,
Ick moet alleene draghen
Al wat ghi doer v wel voerfiet
So en hebdY na gheen
cla ren
~
~ .
5 • Der werelt vruechde en is nYet dan
want
Wie haer be beers die maect fi bunt
llat foete doer fi verfueren

Vanden nlan maect fl een ldnt
SY loom met ee`vich trueren
6. Die nu fiJ'n herte ter werelt ~~heeft
~
I1nde nac die b~~~henoechte finder
finnen
J
leeft

Fo. xlviJ' .°--Fo. xlviiJ' .1
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Die bliJ'ft ongheruff
van binnen .
b
Ten is geen wonder dat hi fneeft
H i en is niet finder ininnen
7 • Keert vander werelt eert is to laet
Keert v ter duechden dais mine n raet
In God flelt v betrouwen
Eer oIpter duYm de clincke flaet

Ten fal v niet berouwen

8 . Dus huge is
Wacht v van
Der werelt
SiJ ' worden
Die hen tot

als is dede to voren
defers fellen dorm
ende haer begheeren
al hi haer verloren
haerwaert keeren

N° . LXXIX .
€ 0p die felue wife .

D

Ie menfch is leer done ghefint
Die eenich dine ter Werelt mint
Ende ruff op creatueren
Der weerelt blifchap en is niet dan wins .
Si bout met eewich trueren
So wie dat aertfche minne draecht
Die lie wel toe wat hi iaecht
Dat heir na niet en rouwe
Si heeft mi fomtiJ'ts oock wel behaecht
Maer ick en vantle no t hetrou e.
3 • Der werelt minne is al niet
Si bren t den meni en in verdriet
Ende bang•ficheyt van bi ilnen
1.

Maer wie fiJ'n herte tot Gode keert
Veel ruffen fal hi vinden
4 • Iefus is so fchoonen man
MiJ'n ion~ re herte dat is hem ga n
Bouen alle creatueren

Mer wie dat Iefum minnen fal

Hi moet dat eerff befueren
5 • Iefus die is van hat 1en riJ'ck
KeY fer nosh coninc fJ'ns gheliJ'c
~
Coninc van fhemels throone
Daer toe fo is hi fuYuerliJ'ck
Bouen alle en elen fchoone
6. Hi is van formen ~•raceliJ'c

Ende oock van feden WefeliJ'Ck
So is hi die ick minne
SiJ'n oogen ffaen fo vriendeliJ'ck
Gheen menfch en macht bekln 11 en

7• 0P heirs foe draghe ick h 0oghen moet
Ic hope het fal mi wefen goes
Die werelt laet ick varen
0 God neemt mi i it v behoet
Ende wilt mi altlJt bewaren

Fo, xlviiJ' .r

Fo, xlvii1j, .°
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I.

niet

In minen fin had is vercoren

Een finger maecht na miJ'n beha ~•e n

e . Met haerder reYnfler minnen ilrale
Heeft fi

•h ewont

miJ'n herte binnen

Scoonder vrouwe en is nYe gheboren

Ick beuele 1111 haer enerale

~•h ebruYken haerder minnen

Haer w it ick dienen alle miJ'n d agen

Mach ick

Dae r om en wig ick niet verlagen
b

Miherto
heeft Il ende alle mi'n
~
fnnen
Jn

Ick ~rheue
haer opp feel liJ'f ende goet
~
ti

Want fi is alder ualen boet

Mo cht is noch trooa van haer beia ~•hen
So waer is ~vro daer ick nu trueren
moet .

Mocht ick noch troofi van haer van
haer ghewinnen
Soe waer ick vro daer ick nu truerenmoe t

Fo . xlviiJ ' °--Fo. xlix .l' G i

Io6
3•

Och mocht ick fienli1'ck met haer fUreken
Tw aer minder
herten mediciJ•n
J
Mer lacy ncue n ' bet noet
~
ghebreken

pun
J
Mi verlattg foe fern bi haer to fi'Jn
Wat wonder Yftfi is fo goet
Des lide is dicwils ~•r ote

Och woude G comen tot miner tot
miner leften fine
Soe waer ick vro daer ick nu trueren
moet .

4 • Si heeft een minliJ'c wefen
Si is fchoon boner alle vrouwen
Si can alle druck ghenefen
Si heeft een vriendeliJ•c aenfcouwen
Aen haer fiaet alle miJ'n betrouwen
0 fuuerllke magrhet foet

Staet mi biI ' maect dat is bliJ'f maect
dat ick bliJ• f behouwen
Soe waer ick vro daer ick nu trueren
moot

N°. I,XXXI .
€ 0p die felue wife .
r.

0 Edel fiele wilt v ontwecken
En loefthem die v heeft gemaect

Ende wilt fiJ'n hooghe duecht vertrecken
0p dat ghi altiJ't na hem haect
Om v fehiep hi hemel en aerde
Vier lucht water boomers en cruYt
0P dat ghi hem met grocer waerde
Sout minnen als fiJ'n lieffle bruYt .
2 . A1 latter leeft / ende is ghelcepen
Vertoont fiJ'n wonderlicke cracht
0p dat eensdeels foude fJ'n begrepen
V bgroote liefde1 ende •h eacht
Nae dat die menfche God ha dde veratei1
l
Hi heeft hem noch g•herePareert
Ende als vader vol charitate n
Heeft hi fiJ•n kind gheacce1pteert

3 • Sin
J wonder wilt hi fiJ'n vertoghen
~,

Siren volck dat linen wille beken t
Hi feYt bet is alle miJ'n verhoghen

Der menfchen kinderen to fiJ•n ontrent

Hi heeft ors bier comen minnen

Hi is wt finer hemel ghedaelt
Ende heeft ors ghebrocht ten hemel

bin nen
Ende heeft ors ester hellen ghehaelt .
4 • Salich fiJ'n fi die in hem betrouwen
Hi is ors trooffors toeuerlaet
WiJ ' hopen al op fi •n
Jn aenfcouwen
Hi is der fondaren aduocaet
Hoe fnode wiJ• ter werelt comen
Van fmoeders beenen die ors ontfaet

bloet wafcht of ors verdoemen
Ende een engel ors ooc altiJ•t hi fiact .
.5 • Alle fakes ors hegheuen
Als wiJ• comen in die door
Mer hi is altoos dat eewich leuen
Die ors verlofr wt alder hoot
Sumn

Wi semen bier al ors behagren
Ende ors begeerie inder tiJ't
Maer weYnick vreefl men dat eewich
cla hen
Want dat brengt alte druckighen flri •t..J

Fo . xlix .r
6 . GhefelfcaP,1 eere ende feeflen
Daer nemen wi in ons melodie
Ver etende die hemelfce ee{len
T ~•e felfcaP van Gods ierarchie

Fo . xlix.°

i07

Die moeilen wi hedincken
Daer ons eewich verbliden licht .
Daer alle rlorie in fal blincken
Daer ick ntl in eY nde mijn ghedicht
.
~
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A enhoort dock mijn gheclach
Ghi hertekens veruult ,met mlnnen
Ic truere nacht ende dach
Dwelck ick wel cla ghen mach
AYlacY noYt fulcken verdrach
Tes mi een fwaer heclach

Och dat fonde is ghedaen
~
Dat maect mijn herte fo ban~re
~ .
3 • Had ick die duecht ghekint
Die hi mi heeft bewefen
Ick hadde hem wel bemint
Ende niet gheacht den wins .

Heeft ouex uloten mijn wangen
~
Och om dat ick foe faen
MiJ'n lief of moot l;aen

MiJ'n fief waer al ghenefen
a . Die liefde was fo groot
Mer die hens heeft ghed on
w~gen

Da t ick defe droefheYt kinne .
Och meni gen heeten tram

Want fcande is tvermaen

Die therte click heeft verblint
Och hadde ick dlt ve dint

Te comer finder door

Fo. xlix .°-Fo . L .r

Io8

5•

Voer mi die was in foot
Ende oock van duechden bloot
Om dat wi om fviants poot
Souden worden rhedwonhref
~

In dit allendich !ant
Bli,l'ct wel dat hi ons minde
Met ons wad eirfl al quaet
Eer God die wet volbrachte
Des vYants dootliJ'ck faet

Ons oets en hoefde hi niet
Die rii'ck
is boom mater
,
Noch wad diet wel befiet
SiJ'n liefde die hens net
Dat hi hem cruYcen liet
Ende niet vaet mil'n
, bediet
Dan tot offer grooter bates

Was ons aldoen en laet
Ende offer en was gheenen raet
Nochtans ver ghinc den haet
Doer liefde die dat wrachte .
8 . Laet ons dan alle ~ghemeYn
Int eYnde weder keeren
Want hi verbeYt certeYn
Ors alien groot ende cleYn .
Om ons to maker reYn .
Ende om des hemels lpieYn
Te rheum
grheumtot finder eeren

6 . Wie hadde oYt fulck verdant
Dat hi daer merle bekinde
Gods grooter
liefden brant
5
Die hi hadde ! doer hi fast
Dat alder weertfle pant

N° . LXXXIII .
LAet daer toch v rheclach
Ghi kerflenen fray van finnen
Laet trueren nacht ende dash
Dat God niet hooren en mach
Noch fiJ'n woort met verdrach
Als Cridus ons eerd aenfach
Bedraelde hi ons hers met mi usen
2 . Daerom hoort hem naer
\\lil t ghi hens fJ'n gheleken
I.

Ghi fief die waerheY t daer
SP reect vroliJ'ck to~ ghen haer
Hares lad en is niet fwaer

Maer licht om dragen voerwaer
Want fi doet alle 1ad breken .
3 • Alle ons leet met fi'nJn bloet
Heeft hi willen bedwin hen

Dat dede fi'nJ'n 1;gratie bet
Die alle herten voet
Met trouwe vol liefden goes
Alle fiJ'n bloet ram finer vloet
Het mofle ten ~~Tonden wt f1'ringen .
Die nacht vie! ons to lanck
Wi en conden niet langer ghedueren
WiJ' laghen int bedwanck
Des viants banden dranck
In duYflernifl'en cranck

WiJ' wetens hem grotes daft
Die ons dlicht heeft later gebueref
S • Noch fait eens antlers aer
Den tiJ't die fal noch keeren
Dat wiJ' worden beuaen
Met blifcha p fonder tram

Fo.

L .1'

Fo . L .v

Om Crlftum dat minnellJ~,
e >'raen
Laet ons alle druck verfinaen

Die ester fcalen drinct
Die ons beer Iefus fchinct
SiJ'n liden ouerdinct
Eer phi in fiJ'n riJ'ck fNrinct
g hi ghi moet vat liden

Hi fal ons vruecht vermeeren
6 . Elck die dit liedeken finct
Mint Chriuium tot alien tiden

N° . LlX1IV .
€ Op die felue wife
IREyn maechdeliJ'c aenfciJ'n
Ghi hemelfce coninghinne
Ghi fiaet int herte miJ'n
AltiJjt fonder eenich teriniJjn
• eYgenwilick fJ'n

4 • Schoon bloemken excellent
Wiens duecht is feer beminne

In minen to ~•henfpoet
Maect mi der dinghen vroet
En fchenct mi doch v minne
3 • In v maul mijil verlaet
• wiJ'fie vrou van finne
Daer alle miJ'n hoeP aell fiaet
• fehoonfie da •h eraet
Weeft doch miJ'n aduocaet
Al in des hoochfien raet
Ende fchenct mi doch v minne .

Wacht nil voer fvYants hoot
Och coemt doch in miJ'n doot
Ende fchenct mi doch v minne
6 . Die dit lieken heeft gemaect
Eeriimael int beghinne
Is in die ca gheraect
Ende heeft die werelt verfaect
Van eenen )?redikaer ontfcaect
Princerlle doch op mi waect
Eude fchenct mi doch v minn~

I.

-Bedwin bgt dat herte miJ'n
En fchenct mi doch v mlnne
0 vruchtbaer honich foes
Der maechden ke5yferinne
Neemt mi in v behoet
Al in des werelts vloet

0 edelfie l\Taria 5rent
hit lieffie }parlement
Als ick fal fi'nJ'n prelent
Solueert miJ'n argument .
En schenct doch ml v mlnne
5 • Maria roofe root
Hel1't mi ten hemel binnen
Maect mi van fonden bloot
HelPt mi in alder noot

N°. LXXXV .
41 0} die felue wife .
I.

AEnhoort doch miJ'n gheclach
Ghi c onin ~ der hemelen binnen
e

Ick truer nacht ende loch
Om die fonden daer is i~~ lack

I09

Fo . L .'-Fo .
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Dwelc ick wee becla en mach
Ick bid v om een verdrach
Ghi beer der SeraPhinnen .
2.

Beroert is alle mijn bloet
Want lc mijn fonder nlet en klnne
In Iefus wonder foes
Beueel ick mi metter fI' oet
V gracie
mi ontdoet
b

Neemt mi in v behoet
0 heere der Cherubinnen
3 • Nu hoort dock al bier naer
WiJ' fondaren int ghemeene
Hoe dat met tranen claer
Wiefch Iefus voeten voerwaer
En droochdefe met harm haYr

Een fonderfle o>?enbaer
Maria ma daleene .
4• Waer om fi heeft ontfaen
uitinge van haerder pere
Ende oock der fonder faen
Die fi oYt hadde mifdaen
Och noYt fo bliden vernlaen
Hier om fo roe1' ick aen

lie'.

Maria maf;dalene .
5 • Van fonder ben ick belafl
Van binnen ben ick onreene
MiJ'n crancheY t da ~reliJ'cx wail
Die v yant mi gaerne verrail
Hi doer mi rroot ouerlafl
Wilt mi vercri en raft
0 weerdi ge Ma daleene.
6. Wilt mi vercri hen dach
Dat ick mlln
. fonder beweene
Ghi fiJ't diet wee vermach
Die voer Iefus voeten lack
Met foeten ooghen opdach
Hem eerie verrefen Each
0 fchoone Maf ;daleene
Ghi
fiJ't miJ'n aduocaet
7•
In mijn herte fidY de rhene
~
Die mi mach heuen raet
Al tef;rhen die fonder 1cuaet
En des helfchen viants raet
Princerffe mijn toeuerlaet
SiJ't ghi vieri bge Magdalene

N° . LXXXVI .
i:ii: 0P die felue wife
I.

2.

FlOort toe kerilen genieYne
~
Hoort toe na Gods vermaen
Ende wilt met herten reYne

Van uwen fonder of flaen
Ende dienen God
En houden fiJ'n hhebot
So fieldY van hem troofl ontfaen
Kent eerfI dat in v feluen

oft op Een meYfken ionc van finnen
Niet en is dan ghebreck
Wilt ghi v herte om weluen
Ghi en vint daer niet dan dreck

Ende alle foot
Die v fal flellen bloot
Verdoemen in dat helfche peck.
3 • Maer wildy- troofl verweruen
Keert weder ester hel

F o. Ii .'
Aenfiet dat bitter tleruen

Ende al dat fwaer he uel
Het %Telc beer Iefus oet
wt rrooter liefden bet
Leeds om uwer fonder wille
4 • Daer om elooft met better
Met monde en metter daer
Dat Iefus alle v finerten
Afneme rr ende al v quaet
Ende bgheue v ~~heheel
~
Sins
eewi~hen
ricx
iuweel
.1
~
J
Doer God fins
vaders
raet
J
recht
tnoecht
feg•gghen
5 • So dat ghi flu
Heer Iefu gh1 fjt mijn
Ick wil v ntt raen le g gen

Al voer ws vaders aenfchi,l'n
Voer een root ranfoen

III

Ende daer merle voldoen
Van alle mijn
. fcult ende vri fJ'n .
.
Dan
fo
fuldY
wt minnen
6
Dienen God fonder bedwanc
Den -Ieere met liJ'f ende fnnen
In alle v nae{len cranck .
Voort gaende in alle duecht
So veel als ghi vermeucht
God gheuende lob en danck
. IViet God fiJ'nde to vreden
In alle t ghene dat hi v doer
In alien tide oft f eden
Ilet ii verdriet oft voerfpoet .
Sil'nde
ins herte ~gheruil
.
In Gods foete welluil
Hem
I lidende in ootmoede .

1P2

Fo . li .v-Fo .
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IJit is die wife van ILer comer drie licht
gaet op 0 me ~y God danck .
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fluer van alien vrouwen
Maria reYn beelde foes
0

Als ick v mach aenfchouwen
Verhoecht mi miner moet .
Ghi siJ't diet al verb laden
'
doet .
Daer boner in des helpeis lint

V ggracie vloeYt als eei 1 voile vloet
01' ors arn
r e menfchen cranckl .
Schoon aenfchiJ'n blanck

icy

OOi (ijE urc6t~oa ffi
T

sarOeut~

eng aeme men(c82 crarcc*.

2tf6c

ice irk

aee

~ente~ fancy,

Lof ende danck

A1 ben ick cranck
Ghr fiJt ors tro oiI verheuen
Al in des hemels finch .

2 . 0 hooch fIe corm' h~hinne
Van God altiJ't ~h err'ant
Ick ben bedruct van finne
MiJ'n leuen en is maer een want
Vercri1'cht mi grade
a aen v kint

ro .

lil• . 1'

Te gaen dell rechten ganck
E cr mY die bitter loot miJn leuen beneelnt .
T eems 1111 bier in v bedwanck .

J

Schoon aellfch1Jn blanch
Al ben ick crauck .
Ghi fiJ't oils troofl verheuen
In des llenlels fanck .
0 bloeme alder hooch II gheprefen
Voer al dat God gheboot

hi v fJ'n wiJ g~henefen
• troofl in alder foot
Ghi en hadt noYt finette

cleYn nosh
groot .
hit bared noch ins ontfanck

• fiele v lif
J Overt na v door
Verhenen in des henlels fanc .
Schoon aenfciJ'n blanck . & cetera .
Forte5'ne Vol van duecllden

l'vlet en elen al onlrinct
Doer tUroot folaes van vruechdcf
Als ghi den Gods fore ontlinct
lck bid V dat :~~>hi den vYant dwinct
Ins vechten valt hi oils fo flrange

Eer hi niiJ•f fele tollder brinct
Coernt nll to hol1ler h bell fo cr nc
Schoon aenfci'n
J blare . &cot .
Doers minneliJ'c vifiteren
Van uwer nichten weert
wilt nil flu I}referueref

an dat minder
fielen deem
J
Ic hob nii leer lc ualijc
, r ,~~~heneert
Tot Gode ben is \Tool belanek
\T

• kint gheeft al dat ghi be gcert
VercriJcht 1111 f hell danck
Schoon aenfciJ11 blare. &cot .

o.

lil' .v

1 t

6 . Al vander 1lellell foorte
Gods flooder en maecht ecllacr
Doer die vruechde dins1 kints ~~heboorte
Vertroofl mill
J home fwaer
MiJn hope llaet aen v eonlpaer
A.l hen lc in duechden cranck
Befcerult mi vander hellen vaer
Och eeweliJ'c is to land :
Schoon aenfciJ'n blanck . &ce .
7 . 0 moeder die God ileefl nlinde
IVlaria [iJ'n vrouwelic diet
Doer die vruecht van uwen kinde

1)oert linen dat help ghefchiet
Siljn
bitter loot ende v vcrdriet
,
Belioet ofs vander hellen fianc
Doer de vruecht daer ghl help 1111 in
fiet
Neelllt 1111 111 V bedwanch
Schoon aenfciJ 'n blanck . &cot .
.
O 0 nlaecht fiet om vol1prifell
In duechden heel verclaert
Doer die vrfecht van diJn klnts verrifer
SiJjn o)` puaert ten henlel waert
Doer dell heiligen geefl vermaert
Die God linen alpoflolen fanc
Ick bid v dat ghi nil beivaert
Ill minder
fielen wtganc~k
J
Schoon aenfciJ'n blanck . &c .
9 0 alder fclloonf}e fchoone
\Viens vruecht is onghefomt
Ghl fl1t lilt f hemels throonc
Daer phi bouen die Horror clonit
Als v kint de wade verdoenlt
Ghedellct dan defer fanck
So dat lc hooren nlach1 / nu coins
8
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Al ben ick cranck
Ghi fi'Jt, onfen troofl verheuen
In des hemels fanck

Segt rill rider moeder danck
Schoon aenfciJ'n blanck
Lof ende danck

N°. T,XXXVIII .

:i: 0 1' die felue wife oft o
r.

\S,TAt fa t is flu be limner
Waer fal is gaen om raet .
Ick fie dat alle mi1'n fnnen
D olen al meefl hit uaet
E Ys
laewas is mi1'n leuen '?

Hoe
oe fnoodc is miner flaet
A 1 vinde lc k mi buten fcreuen
In alto menighe mifdaet
S choon aenfchiJn claer
0 reYrifle maghet eerbaer
0 vrouwe yr Y
Thoont v rhenade aen mi
Den heere die mi maecte

En heb ick niet bekent
N och dliden dat hi f inaecte
Ow ach mi menfche bleat
Dat ick hier alle miJ'n iaren
Den edelen tiJ't I' refent

Dus ydeliJ'ck laet varen
Dit maect mi fwaer torment
Schoon aenfchiJ'n claer . & cete .

3 . Al dat ick bier ontfanghe
Heb ick feer 9t lali,l'ck verdaen
1Mi

naect Gods ordeel firan ge
~
Och was fal ick aen 5gaen
Ick ben al vol mifdaden
Waer fal ick trooff ontfaen
0 moeder vol ghenaden

Wat raf hi haer to bone
Wilt mi doch nu hi flaen .
Schoon aenfci,1'n claer . &cet .

4 . 0 alder hoochfle vrouwe
MiJ'n fonder fiJ'n foe groot
Dies le g •h e is nu met rouwe

Mi,l'n hoofs in uwen fchoot
0 weerdighe advocate
0 fchoonile roofe root
Thoont nu v charitate
Aen mi in defer root
Schoon aenfciljn
, claer. &cete .
5 • Verdient heb is veel plaghen
0 hoochfle vrouwe yr Y
Wien fai is miJ'n liden claghen
0 moeder antlers dan d Y
Ghi fiJ't ors trooflerinne
Ghi flaet doch elcken hi
Doer v moederlike minee

6.

Makes dat ick falich fi .
Schoon aenfchi'n
J claer. &ce .
0 moeder bids den heere
Die in uwen lichaem lack
Dat ick iii na fiJ'n leere

Voort aen bat flichten mach .
En lofi mi vanden fonder
0 fchoonule oog hen o 1'flack
So dat ick tot alien flonden
V lief kint dienen mach

Fo . lii,l' .°-Fo . liii1', .r
Schoon aenfchiJ'n claer. &ce .
Al ben lck nu 111 floerden
In nuaet nicer dan ick weet
Met wercken oft nlet woerden

Die onfe nloeder fi't
Jt
Ilel t mi dat ick Gods leile
Volbren ghe in alder tiJ't
Verlicht liii arnle blinde
Want g hi die acme hevri'1 t
Eiide weefl 111J111 tr0Ofl lllt y11de

0 111oeder bet is 1111 leer
Bldt God 0111 niiJjn ~~~~henefen
Maect ml ter duecht bereet
Ick wil flJ'll dlenaer wefen

0.

I15

laetden f}rlJt
Schools aenfchil'n
, claer
0 re5mile niaghet eerbaer
0 vrouwe yr Y
`I'hoont v ghenade aen nii
I11 111111e11

Voort ten in nlinnen beet .
Schoon aenfchiJ'n claer . &cet .
0 weerde Gods I' rincefle

N°. LXXXIX .
()p die felue wife .
1.

Aria fchoonf}e der fucaden
Gaet onder des crn ycen
lne Y
~

In defe werelt flranck
Ick f1'reecx v danc
Mi1'11 lenen lane

Nlet fonder ben ick beladen
Verwerft liii vafl gheleyr .

verbYen
Ende hen befly
p yen
Doet van oils vlien
Die de edel fiele henYen .
Maria reYn fuller forteyyne
Als den dach claer blinckende vroech

In uwen armkens blanc
lVliJ'n fiele feer crane
LuYct vafle in v bedwanck
aria vol van v lrtu ten
Pedruct onder des cruYccn bout
OntfluYt lln die conduten
Vwer liefdcn niellichfout
Soudic uwen troofl nloeten deruen
Ic bleue int fondich fveet
hit trek
ws kints wily cruen
J
Vwen dienaer tot v bereet .
MiJj u fonder wreet

Der fielen trooflighen dranck
Ende went 1111 dock to hater

Schellct 1111 dat brllyloft elect
Maria fcoonlle der canlenieren

Al in des werelts foreeflen
Laet mi gheen etch ghefchien
Maer bren t mi toch ter feeflen
Int trek
vol melodicn .
J
Die helfche preen
WTilt liii

Soet rieckende maiolcYne
Diet bgodliJ'c bloenlken droech
Schellct 1111 wt charitaten

J'

Naert rechte befcheet
Si1'n my feer leer
Met gracien beet

8

Fo . liiiJj .r
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BlocYende rancke Yent

Die met Iefu waert bevrucht
Icl ben die fnootfle der dieren

Der enghelm meeileretie
Int hemelfche firmament
Al ben ick met fonder be roten

Dies mi iniJ'n herte verfucht
M1J11 fa
('cult e11 W11 lc islet fwi ~•e n
M lJn fonder ende al 1111Jn 9uaet
Me r laet mi trooil vercrihrhea

Ick bid V islet firmer vroet
A is den nlont mi wort hhefloten
Neemt nli 111 V behoet
Princefl'e foes
Defe duecht mi doet
Inder liefden loot
Cri1'cht metter fpoet
he poet .
MiJ' n fiele mist eewig~

Van t1 f choon da ~rheraet
Re ~yn maechdeliJ'ck fact
Daert heel aen flaet
Mijn toeuerlaet
Voer miJn mifdaet

Aen Iefum veer mi gaet
Maria re n edc1 rinceife

N° . XC .

€:

llit is die wife van Ick weet noch een ma ghet
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1.

en ~gas noyt menfche van fonder
van fonder fo verfaecht

Had hiJ's groten rouwe
En Gode fiJ'n liden claecht

Fo. liiij .l

Fo .

Ende voort op hope Ieuet
God die heere is al fo goet
Dat hiJjt hem al ver ~gheuet.
WiJ' wilier God gacn dlenen
Iii fall ons loonen bat

Iii wit ons gaerne gheuen
Siren eeweliken fchat
Die islet en mach ver gaen
Daer eenen dach meer vruechden is
Dan bier vil'fduyTfent
iaer
,
j . Aen God van hemelrike
Staet alle ini,l'n toenerlaet
Want alle defe werelt
In finder
bolded diet
J
Daer fonder niet en mach fiJ'n
Eenen corten ooghenblick

Dat is oils alien aen fchiJ'n
4 . Iii wacht hem all'o wale
Die hens to wachten heeft

liii1' •v

Men vint iii nlemant trouwe
In rheenen inenfcbe die leeft
Dan aeil den riJ'cken God
wooden wiJ' dat wel verf}aen
WiJ' onderhielen G1'n rhebot
~,
Defe bool'e werelt

En is antlers niet
Dan loos quiet/
elide vals
1
On ghefladich als dat net
Dat voer alle winder belt
So vie den werelt volbgen wil

Silj n herre bliI'ft onghetlelt
6 . Defe valfche werelt is
Broolicher dais een ghelas
Ten was noYt eenich inenfche
Hoe hooch hi gheboren was
Hi en sterf ende Overt niet
Met alle finer groten oede
Daer hi hem toe verliet

N° . XCI .

1.

Die

alder foet(le Iefus
Die alder miltlle heere
H1 mint die reYne nlaechden
Die maechden alto feere

C

Ende fief vanden henlel wt
Hoe fuuerliJ'c dat fi is ghedaen
Sun
J wtuercoren hruYt .

• Hi sIprac verbliJ t v ma rhet
~
Edel roofe root
0m v heb ick helcden
Den bitterliJ'cken doot

01 die felue wife
Des danct mi tot alder tiJt
Keert v tot nli ill alle nwe hoot
Ick fal v makers verbli1't.
3 • Ic liet mi om uwer illinnen
Aent bout des cruycen flier
wilt met
n
butler llnnen
Doer ml dat cruYce ontfaen
Ende dra ghen blilj deliI'ck
S o fal ick v hicr nae vriendelil'c
,
DuS

Ontfaen at in iljns vaders rue
Daer fal ick v rheum

117
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Want Ii haer Holes al wit ghewaffchen
hebben

Der nlaecllden dierbaer croon
Die gheheeten is Aureoia
Al bouen mates fchoon

AI in des la111111ekens bloet.
Daer wort Iefu s die brudegom
I)at fbete lam nleken euoet
Under die lelien

Die fallen fi dra >hen alleen
Die flu dell viant wederihien
Elide bliuell maghet reen
5• Bouen alle he yli lien
Die daer 21111 inden troop
So vercrigen daer die maechden
Een fonderlinghen loon
Ende Gn •e n eenen nieuwen fanek .

Ende elcken voetfiaIp die fY inden hemel trees
Gheeft eenen foeten clanck
6 . Maria die over fcone maget

I)at fil yTuer nlaechden fi'n
~
Die hem al oin beriughen
Ende duYfeat dufent ende hondert dufens
Vrolic alleleYa flngen
S . Si fchouwen blil'delii'cken
,
.
Dat godliJ'ck aenfchi .l'n
En voighen fladeliJ'cken
Dat foete lanimeklJn .
So waer dat henen >aet .
Dit vercrigllen alleen die ootmoedich
ende re5yn
Die hem hoeden voer mifdaet

Si leYdet daer den dins
Ende alle die foete maechdekens
Die draghen een guides craps
Die is gemaect van lelien foes

N°o acli .
4: °i die felue wife
t.

ICk weet een vrouken ghebenedi't
~,
1
Die mi alfu wel behaecht .
Och bouen alle die werelt wiJ't .
Dat fi die noose draecht
Si rufl bi haer lieue kint

Noch is dye vro itive
l eeil fl1l1er maeCl ~t
Die alle herten bemint

Die vrouwe die en fal is piet latch
0111 fchoonheYt noch om goet
Als miJn aenfchiJn haer beelde aenfict
So verhuecht fi mines moot
Ick woude dat is waer bi haer

Ilier bouen lilt eewi ghe leuen
trueren ~f'edaen
S 0 waer al shin
J

3 • Die vrouwe is wt Ieflen ri's
Gheboren als een iuecllt
Al in miJ'n herte draecht fY den lpriJ's
Dat doer haer groote drecht
En hadde defe vrouwe rhedaen
WiJ' hadden alle int llelfce vier
Met droefheY t moeten gaen .
Haer mondeken root

haer oochfkens
chic r

Si verlichten defe werelt rout

Fo . 1v .~
Mocht is bier boner hi haer fi1'n
So waer miJjn herte ghefont
~
AY~
lac y ende mi is leer
Dat lck 1111 nn tot defer vren
Aldus vol fonder weet .
Die dit lieken eerflwerf fans

I19
HY fan?~rt wt reYnder minnen .
Al en heeft hiJ't nY
~ et to nuncte gheraect
Men fait ten beflen briehghen
Want fi'tlJ'tl memorie was light
Ter eere van onfe lieue vrouwe
So heeft hi dit lieken ghedicht

N°. XC I I I .
€ Dit is die wife van Ick had een ghe(ladich minneken
~2JDfE is ai¢ ttii{esan 3c~ ~aa
tCn ~3ef1aecc~j mituiefteq

:*tt4T
1iep8e ~eeft t7i bieneq gaec

3ct tva¢t ¢~ (uucr ei ~e

(cgoon3ec nieteq eeeft ~p

woont iq gemet'ci Re art troeef

met tsomr~ 3Die (c4o3 fee 80

uen at fe Stoutroetj ~Di,
¶ 'ci
;~acr ai¢ttaren ttiMeq 8cgbeeft

6e,~ bat Y ee t IO'e a vat- acv
I . Ick weet een funerlike
Gheen fchoonder niet en leeft
SY woont in hemelrike
In weelden dat fY leeft
Wie dat haer liefde heeft
En dienen haer met trouwen
Die fchoonfle boom rile vrouwen
Die haer dienaren niet en be heeft

Twee vriendelike oochfkens draecht Ii
I n alle haers dienaers root
Diet• nede fo veriaecht Ii
Och alien to gent1'
oet
~
Och edel ma ghet foes
Wilt ' d~
o ch mlJrider ontfernlen
A is ick fal moeten fleruen
1 roo It mi in alder root .

Fo .lvi .l
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3 . Irk en condo riot verglieten
Haer ~}~rote
g rote ootmocdicheYt
•
waer niet wt to flpreken

I -Iaer fiiYuer reYnicheYt .
En ick weet wel hoe Ii he5't
i)ie nliJ'n hertken heeft beuan ;~~~en
Na haer flaet al miJ'n verlan~~en
~

Tot illder eewicheYt
4 • Wt Danids getlachte geboren
Vander eewicheYt voerfien
Wt alle maechdekens vercoren
Wat lof 1 wat eer mocht is haer bicn

• Maria lna get were
Prop
heteil van~
~''oeden lcuen
Die hebben van v ihefcreuen
So me ii ighe fchoon figuere .
MoYfes doren
5• Och ~~locYende
~
Die brant elide niet en verbrant
Schools roofe fonder doren
Al in dat corell ghe plant
Weefl dock 1111J11 onderflant
Ende wilt voer mi flprekcll
Als 1111 llllJ•n herte m l broken
• dleilaer wil ick fill
6. 0 alder fchoonf~e duYne
NoYt willJ foe foci nien \'alit
ReYn tacken van ol5'llen
0 dllYli e die v ghcWan
Die ester arcken 1c uam

PriJ's hebt ghi oils verworuen
Iii is voer ors gheflorucii
Die oils dit lolled gall
7 • Schools blocyende Aarons ro ecl e
Reyn maecildelike greyn
ForteYlie dcr i111111 cn vlocde
Al in des hemels lpieYn

Fo .lvi .°
Ruil ghi altiJ't certeYn
So wilt tocll voer mi flpreken
Als 1111 ln1J'n herte fal broken
• dienaer lull ick fill
J .
8 . ReYit balfem 3•a erde ge1' refer
Ghi riect ass nardus feet
`Vant ghi cont ghenefen
Des fondaers wondell moot
Al wares fiJ' totter door

Als hi die fonder wil later
Soot boned honich rates
SiJ'tg ghi
hi des fondaers troofl .
•
fuY
uer lelie re ~yne
9•
NOYt flllette 111 V ell dualn
Eon herte Each v •a lleyyne
Seer wilt dat tot V lc ua~111
Ilet is ghewordell tale
filet lies fiJ'n isghers driven
Ilet woude hi v bliuen
Wel neghen maenden lanck .
10 .
0 Sara fchoonfle vrouwe
aliens gheliJ'c men noYt en want
Irk bid v o P rechter trouwe
Als ick moot h t vreelllde lan t .
Daer is boil onbekant
Wilt dock 1111ln ley tde~r wefcn
Soe fal icx al ghenefen
Wat mi daer coernt tc.r hint

II .

0 Gedeons vties b edodwe
'
t
Met helllelfcen dill befploot
• alder claerf e VrOU« e

Ghi ve1•w int (ell Vian t wreet .
VerdriJ'ft toch alle miJn loot
Ende wilt f c hi v brie hen
Alle die dit liedeken finf,hen
Want God v gaerne ver 11 oort

Fo, lvi .v-Fo .
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N° . XCIV .

ti:
I.

0

die ('clue wife .

Aria fuvuer kerfl^ouwe
Nloeder elide ma ghet fiJ'n
O alder rhenadichfle vrouwe
Der fondaren nledeciJ'n

Dyes alder weertfle ~~re5yn
~,
Doer v hints bloedige wonder

Verwerft nli tot alien flondell
Ghenade lilt fhenielS 1'lcYn .
'1'e laet Yfl dat ick bekinne
Mijn fonden elide al mijn quaet
Als is mijn boofheyt verf nnc .

Bedwingt dat helfche fv ~viJ'n
Aen v ('tact al mil'u
betrouwe
,
Wacht 1111 vanden eewl ren rou we
Ende v dienaer fat is fiJu
2.

J

MiJ'il herte wort defPeraet
Dus voer nliJ'n ('waer nlifdaet
0 hemelfche keYferinne
Al doer v vierighe minne
Aen Iefuin voer nli gaet.

Bi Iefum fidY ve : heuen
Aldoer v hratie foes
V ghenade is onbefcreuen
Die rhi den fondaers doer
Verwerft nu metter ('poet

Dat miJ'n fonden mi worden verbeuen
flier na dat cewich leach
Der fielen dat cewich roes
Ick ben een vat vol fonden
Van fonden hen ick onreYit
Gheen f'ondiI rer
en was o5yt vondeil
7
Dat ken is voer v certeYn

5 • Prineef3e roofe fonder dorm
MlJ11 fonden flJn nii fees leer
Aen God fidY vercoren
Ic flincke doer mijn
, foildich Tweet
1Vlaria doer v liefde beet
En tact nli niet verloren
Noch in miJll fonden verfmoren
V to dienen ben ick bereet .

N° . 1CV
€ 0 P die ('clue wife/ oft op '1'andernaken al op den
1.

/\Lle milieu troofl die is hereyyt

waer is heere oft waer ick vaer
Oin ecnder vrouwen lieflichcit
Alle cIuecht heeft f in haer

S i i s in reYnicheC en i maer
Een edel vrou van duechden yrY .

Daer om mach ick wet fear ren claer

2.

ri1u
, .

Maria mater dot ini
Als is dent o haer grote dliecht
1)ie mi comer mach to baten
So worde is fo feer verhuecht

Ende moot al mijn trueren later
Na harm wine mach fi fates
Mill ahme leuen v` aer ick Ii

Fo . lviJj .r_Fo : lviJ' .~
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want f is lnachtich bouen mater .
Maria mater domini
.
3 Edelder vrucht oft reYnder maecht
En was ter weerelt noY~
t ~rheuoet

I)aer miJ'n herte ende fin tce draecht .
0h haer heb is fo rroten moet
Si is reY n en daer toe roes
~
Ende alle duecht die is haer bi

4•

Waer hi Bat ick nu fe gen moot
Maria mater dOmini
Tot haer w it ick ~rheftadich
~
fiJ'n
Then fat mi nemmermeer wefen lq uaet
Si is die alder lieffle mil'n
,

Elide iniln
eewich toeuerlaet
,

I -lope ende trooft daert al aen ftaet
in reYnicheden fo is haer cry y
Si heeft den ioncfrouliJ'c relaet
~
Maria mater domini
$ . Nu rroetfe
ghi
~
~ heeren ende 1;gaften
Na den edelen hooren weert
So leefdY in vruechden vafte
Als ghi Balder hoochile begeert
So vat die went heeft verteert
I)at fat die vrou al fonder f Y

Betalen aen den hoochiten weert
Maria mater domini .

N°. 1CVI .
C
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2.

0p die felue wife .

Laet ous met vruechden fin ren

Ende blidelick
J fpelen gaen
Ende atle vreeinde dinghen
Van ons doer vlven faen
Van Iefus edit verniaen
iii is oils vrientl / onfe heere
Ons lief ende al ons eere
Om hem Yit al hedaen

Twee vroukens vander itede
Bethanien wet bekant
Rick
van feden
J /~ edel1' ende goes
b
Van Iefu warm bemint
Ili was haer lieffte vrient

SiJ' hebben heir ontfan ~ren
Na hem itaet al haer verlan ren
Hi was milt herte thePrint
~
Ende
als
hi
is
the
•a nghen
3•

lilt buys daer Martha was

So neeritich olnbeuan 'hen
Om hem to voeden ras .
Ma rdalena
opp Bat pas Jf
~
Is hi fiJ'n voeten ~rhefeten
()precht van haer vermeten
Want hi haer fonder rhenas
Si
was in fJ'rider mlnnen
4•
Seer
~ vierich ende vafl
IIa er herte ende al haer finnen
Had fi o p hem ghe raft
.
r
Si en dacht o rheenen lift
0p hem fi contemlpleerde

Haer herteken iubileerde
IIi was fo weerdi Then raft
5 • Sin
J vierige woerden crachtich
SiJ'n fuuer leerin ~re foes

Fo. lvl1 .' -Fo. lullJ .r
Die warm alto machtich
Si vernulden harm moot
Si en focht sheen antler goet
13i hem fo woude fi blilion

Eiide in hem oock becliuen
Iii was der minnen vloct
6. Martha leer forchfuldich
En condo ver''heten niet
Si was leer onnerduldich
Dat hacr Maria lict

Si feYde beer nu befiet
Mii'n fuller en is niet `vcrckende
En lidY dat niet merckende
Se~rt
~ hacr dat fi doe!` dat fi to dome heeft .
lelus die foete heere
Onler alder toeuerlaet
Ileeft hacr met. finder
leere
J
13elceYden als aduocaet
Hi fl7rack ten is niet quaet
Want eon v 'r alle din ghen
Is noot1' hot fal v hrin Then

Totten volmaectflen graet
g . Maria heels wtuercoren
Dat eon leer wi'fI'eliJ'ck
J
In mi is fi herboren
Ende feet gheworden riJ'ck
Si 1'eYff leer danckelick
J
Dat alto din ~When blickeliJjck
J
Ende nader werelt wi1'ckeliJ'ck
SiJ'n alto verganckeliJ'ck
.
9 Maria heeft wt~>~helefen
~

10 .

Dat alder hef}e deel
Haer hertken is o1• gherefen
Tot in des hemels caflecl
Ende finder minnen priedl
Daer is f hacr vermakende
Ende minder
liefden lmakende .
J
Die hi hacr hliJjft ~gheheel .
Hi heeft hacr willen feghen
Ended alien inenlchen daer
Dat niet en was to Ipleghen
~
Dat Martha dodo daer
Maer dat befcouwen voerwaer

II.

12 .

Den werck gaet verre to boom
Dus die volcomeliJc wil loucn
Den heere die Ilae bier naer .
Dole bedin ~~he
~, fuyuerli .I'ch
IIeeft hacr Ielus ghelecrt

Ende fi leer dancbaerliJj ck
1-left linen lot vermeert
Ende heeft tot hem ghekeert
Haer werck end al hacr finned
Dat fi hero tootle ghewinnen
Ende nlet hem fiJ'n gheeert
Wilt dan tot defen ilonden
Gods kinderen alle ghemeYn
Gaen beteren uwe londen
Ende rooster herten reYn
Vlie ~Then na tlheinels lpieYn
Want daer fully befchonwen
Dat v niet en fat rouwen
Och this leer ~~root
comeYn .
~
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1 .

2.

3.

0P die felf wife' oft op Met vruechden witten

ICk wit 1111 gaen verblldell
In Iefus nlinne foes
Hi fat 1111 leeren liden

Ill hem vlndlck alle goet
Condo ick mi daer toe keer-1
cl
So waer mi wel ghefc•h iet
fli (oude mi fo wel leeren
Bekellllen 1111Jit arme niet
Sal is ter minnen comer
Ick moot 1111 leereli f}eruen

Natuere cell on 'hewone .
Si wit den gheefl bederuen
Mocht is die nlinne Gods verwe ruen
So waer liii ~ve1 gefchiet
H i Ibude 1111 fo wel leeren
Bekennen nliJ'n arnle niet
Nature heeft mi bedroghen
Al in dit doncker dal
Den tiJ't is mi ontuloghen
Ick en weet niet waer ick fat
Ick prife die llinne bouen al
Altoos tvat 1111JIts tihefchiet
Ili foude mi fo wet leer en

wiJ'

fin~~ hen

Bekennen mi,ln ar isle islet
4 • wit ick ter minnen comer
Ic illoefle ootmoedich wefen

Anders foude lni luttel vromen
Mi.1'n bidden ende nliJ'n term .
Condo ick natuer ghebrengen tot defen
So waer iii wet ghefchiet
I -li foude liii fo wet leeren, &cet .

J

0

Ick vi1 1111 aen vertiefen
In Iefus ininnen }'loot
Ende God aen verklefen
So mach ick wefen vroet .

Iefu neenlt mi in v behoet
So wort mi wet glaefchiet
Iii foude nil fo wel . & yete
, .
6 . Die minne is ghenadich
Die al wt Gode ~~~roeYt
~
Si macct den nlenfche ghefl :adich
In liden in harm nloet
Een herteken dat wt minnen ~ toeYt
Hem is fo wet ghefchiet
Iii foude liii foe wet leeren
Bekennen miln, arme lllct

Fo . lviiJj .
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N° . lCVIIJ .
41

Dit is die wife van Ic weet noch eenen ticker bre lt .
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~efkt Eel er 8e met(11Irie1)

ns naket eenen foeten tiljt
,
WiJ' mo 5lten al wrel fi'Jn vcrbliJj t
Met herten ende met finnen
Ons is gheboren des feker fJ't
Soe foeten ion ghelinghe .
Ons is reboren fo cleYnen lost
flan eender maecht een iongelinc
Fen fore is ons ghe cues
Dat is oily alien Cell falich dine
Ende hem is eewelt'ck leuen
3 . So fcier als hi r~~~eboren was
Wert hi ghele Y t I' alfoe ick las
In eender courier cribben
I.

Want daer gheen tinder wiege en was
Daer hi in mocht li > >en
OP wat boys Overt hi releet
Iofephs coolies fi'nJ'n eerile elect
Daer vert
hi in ~,~•h ewonden
~

l~ot
5 en wass meerder ootmoedicheYt

In defer werelt vonden

5 • Die beet en vielen op haer knYen
\~'aer was dat wonder o ~yt nicer hhefen
SiJ' bekenden hares heere
Dat en fachmen noY~
t ~hefchien
Het is ons een groote leere .
6 . I -let «pert den herderkens ~gheo>?enbaert
Al van den en ghel metter vaert
Die hen die boctf calp brochte
Si,l' lieIpen alle to Bethleem waert
Daer fiJ' dat kindeken fochten
7 • SiJ' vonden alle die waerheit
So lien die en gel hadde gefeYt
Va1dei
Van
den l kinde J en wander moeder
is ons een grote weerdiche y t
Da t hi is onfe broeder .
8 . Die 1 erden lie en alto hand
Si maecten meYre al om int laut
Dat Iefus waer heboren .

h o, lix .r- o . lix.'

126

Waer oils dat kindeken niet ghefant
WiJj waren alle verloren

9• Daer na al ovten achflen dach
Alfo ous Lucas doer rhewach
So wert dat lout befiieden
Sun
J fuuer bloet men florten f ach
In fine ion he leden
I o . lefts wert dat kindeken ionc
Gheheeten op die felue flout
Dies «wiJ Oll ; alle verbliden

Ill Mlle file f nnen
Iii dacht hoe hi dat ionge lam
Al totter door foude brie rhea
I-Ierodes~reboot den ridders f'n
J
'Fe doden at die kindeki1'n
,

1

Die in dYen laude waren
SiJjn herte was iii rroter
l~iJ'n
~
Iii en woude niemant f1' area
1 4• IofeIph doer met haeuleii grout
Metten kinde ende metter nioeder vloot

Ende dra •e n in onfer fielen grout
Item eewelil'ck
tallen tiden
.
Drie
conin
yeti
nuainen atfoe verve
II.
Wt hared landen bi eender flerre

Tot Rethleem hider fleden
SiJ' olf'erden wieroock gout/ en mYvibe
Tot finder
weerdicheden
J
I2 . Doers Herudes dat vernain
\Vert hi toornich ende ram

So hem die engel feYde
Vliet in EhriIpten om den Boot
Al doer die langhe heyde
1 5• Nu bidden wiJj dat kindeken cleyyn
Ende Maria die fuY uer iila~rhet re ~'n
Dat fiJ' oiis willen hefehernien
Eiide bi heni bren ''ell (ins at ~'eme5'n
Ende verloflen ons an Mlle kernien

N°. YCIX .
41

I.

2.

(> l>

die felue vrife oft o pl Roy roY cvt riJ'nfche eaten

]JIe werelt heeft nii in hare •hewont
Mit haven fir icken fo menichfout
I-leeft fi miJjn cracht benomen
Nochtans fo wil is hebben moot
Daer Yflex
vele wt comers
,
Die werelt toont nii vroliche5 •t
Nature die is daer toe here yt
Der werelt wil fi behaghen
Dat ick nature heb gheuolcht
b

Mach ick we! flyer beclaghen
3 • Die werelt wit is nu of aen
I-Iaer vruecht is lo haefl edaen
S1 verg~
net in corten da •h en

Ic en wit die edel fiele miJ'n
Niet lan her daer iii wa rhen .
4 • Ick hoore in nii fo moot gheclach
Nature roeIpt o wach
IIaer vruechde moott f lateii

Daer fi haer in to verbliden pinch .
Moet fi tin leeren hatch

Adieu adieu nature niiJjn
Mit'n
. Bert inoet onbeconimert fJ'ii
Van alle eertfche Taken
Die coninc vander eewiche yyt
Die wit tiii flu ill lateii
6 . 1VhJ n vianden nemen Ills iiau waer
5•

Fo, lix .'-Fo . Ix .r
HeYmollJ c ende o ~penbaer
SiJ' legghen mi valf the laghen
b
Daer om fo moot is wacker fiJ'n
Bi nachte ende hi daghen
Ic lie den en ren wech here5yt
let doernen is hi al befl' reYt
Nature en ghi moot fleruen

I27

Dat is dus lan ge verloren hob
[lope ick noch to verweruen
8 . Die ons dit lieken heeft gedicht
Dat was een ioncfrou wren {licht
Die werelt heeft fi be gheuen
in een clu yfe is fi she gaell
Om loon to beteren haer leuen .

N° . C .
TE1

op hertken wel gemoet
~
Ende belt den heere goes
Hoe flaIpen wiJ' dus lan~'he
Laet ons ventYerr vleefch en bloet
Ende houden dat in bedwan ghe
\\

E .

'iii: 0l die felue wife - oft o1', Wcl o1' ridden we! ~~hemoet
~

0 fiele is boor wel dat ghi •h it}
V bewiJj s ende uwen li f}
Es al om mlJj n bederuen
Ghi fegt bet wont bier al glie1c uitl
Oft ick nature moot fleruen
J Nature fleruen waer v bell
Ghi fuller feker vinden int left
Den til't
, die lal noch conlen
Siet dat ghi die fiele wet veil
Want fi mach v wet vromen .
Och
reden ghi
g hi hebt feer wet ~~hefeYt
4•
b
ick fie haer net foe wide gheflpreYt
2 .

hoe fat ick des ont anghen
Des vY
~ ants la ~~en fiJ'n lane en bre5yt
Hi fou ons genie van gen

5 . Nature waer om fidY verfaecht
I-li is geboren van eender maecht
Die ghehenedide Gods fore
Die des viants macht veriaecht
1)aer om wilt wefen vrome

6 . 0 redeii
moot mi leeren dan
Want ict felue niet en can
Hoe foude ick des gbenieten
b
Ten is ten went vrou noch man
Ten foude hem verdrieten
Natuere wilt ghi v feluen wt gaen
So wilt des lidens does vermaen
Dat Cri(fus leedt doer onfe fchout
Ende leY
o Gele rhi
g hi hebt mifilacn .
Het fat v rouwen menlchfout
8 . Dit argueren van defers tween
Vinden wi dagheliJjcx in een
God gene oils alien f ulcke iiiinne
3bi

Dat ons alien root eiide deco
Die redone verwinne
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N° . CL
C 0l die felue wife
I . I(Inderen
~ loeft den en ghel fJ'n
II Y v liecht foe hoob~~~lie voer Gods aenfchlin
.
Hi is hem fo be9 uam e
Aldaer Gods engelen fin hen eewi Then
lof
Francifcus is fiiien name
n Rechte armoede is finer feat
Die n,Iy et en be •h eerde1 ' noch riot en belat
Van gheenen aertfchen din gen
Daer om is hi foe hooghe ghecroont
Aldaer die enghelen fin ghen
3 • Als ick doerbgae dal hemelfche lant
Ende ick daer fie foe meni hen fans

Verciert met duechden fehone
S oe en heeft daer niemand die wondeu
dan h
GheliJ'c die foete Gods fore
FleYlighe vader heY lick ~patroon
nidt uwen brooder den Gods foon
Dat hi ons wit ver ghenen
Onfe fonder/ die fiJ'n menichfout
Ende bren gen ons int eewich lever
•
S lie ti e vader he tick trefoor
Die van haven waert alfoe bloot
Fen coorde ende omen rauwen roe
Daer me waerdY der ~verlt f1' of
7
0 prince
der Sera1phinnen
~

Fo . lx .l

I'o . 1x .~
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N° . CII .
(: Dit is die wife Ick li~i
~~ ;•h e u1' die fl:eenpoorte gheuaen
it is aie tbi(e3ct rgg3c
op die /teenpoo~tt gfj¢aaeq
Gem ei~ smieicR »ietfrep8etj
,bafic~(gne tang eonf6ere~j

l1

meant 4i Gg fa

feE ae

3cff tjope

die mf e6t'l6ej mace

h
ft$r

¶jl

h

t

at 4en? b)ilicR gaer~Ececci;

:4:
oe

I

c

oet

f ;e nii sepset, z~er!;

R-"
milt' cet~IkenBfinAf

eeac

ai ick fijns
tan he ontberen
J
Die mi verbliden mach
Met hem wit ick aen teeren
Soe heb ick ~•o et hghelach
Van hem en wit ick niet fceYden
Want hi betalet al
Ick hope hi fat mi beYden
Al fiJn miJ'n rentkens final .
~ . Ick ben verdoelt och leYder .
.

~3i

S

Waer fat ick henen vlien
Ick ben van hem hefceYden

Ick en derf niet opwaerrs flea
Des leYt miJ'n herte in rouwen
BeYde nacht en daer toe dash
Waer fat ick mi onthouden
Ick ducht leer voer den flack

3 • Hoe dom was ick van flnne
Dunct 1111 na illljn verflaen
Dat ick oYt leYde minne
Aen t ~ghene dat moet verhgaen .
Des ben ick leer to fchouwen
Dat ick des oYt be{'ront
Waer fat ick mi onthouden

ick ben ter door 'hewonto
4• ick wit in ho1'ell leuen
Ende maker hoeden abet
Al heb ick dit bedrenen
Het mach noch werden goet
Ick wit an weder keeren
Tot hem die miJ'ns wet acht

Ende vol ghen
finder
teeren
~
J
Nae minder
fieten cracht
J

o . lC .°-I~ o . lxL

t ;o
5 • EY lacs lcl~ hen ~thefceYden
Van God1 mils fonder root
Ick doelde ick was verleYden
Ic1: waer veel lieuer door
Dan ick aldus for dolen
want ick ell weet waer been

6, Aldiis mach ick wet claghen
Ende later aile nliJn vruecht
W`lllt God mi alle mi'n~ da~,~•e n
A nders niet en doer dais duecht
Ick en mach fins
J niet vergheten
Al in miJits herten grout
Antlers worde ick verheten
Al vanden helfchen bout

ick foude fiJ'n verloren
Al finder hellen fcheem

N° . CIII .
411

0 1' die felue wife

ALs 1(,
' ' I1 cyfe om die loot
Die
' lefus ilerf cent crucen bout
11nde om fiJ'n bloedi ge wonder root
Ontfangen om onfe fchout
fijn liden fwaer 1' ~gaet nii fo iiaer
S iJ'n druC fJ'n laden ende pun
~'
Noctitans ill oils een inedicljn
H oe foilde ick blade ghefJ'n
~
2 . Wi w illen ~~~aen hopen ende dncllten
E nde fender een vriendeliJ'c fuchten
Den been: die alle dinck wet weet
Bidden doer fiJ'n druck ende leer

1.

D at hi voer ons heeft gheleden
Als een ridder een baroen clout
Als hi voldede cent crucen bout

Voer alle der menfchen fchout
3 • Ecn flele is mi beuolen
Dat ick die bewaren fouwe
Dat f nli islet ell worde gefloleil

Daer voer tide is groten rou~ve
En wilt dock niet betrouwen
\V allt de Vlailt dlilct naC ht ende loch

Hoe hl die f ele verwlnnen mach
Ende hren«•en int eewich eclach .
.} . 0 Iefu ~ghi fJ't fo fchoone
g hi van eender maecht .

I-li mach wel flpannen de croone
Die v in fiJ'n fierce draecht
Vwen foeten naeni is ors bC uaeni
Dat bloet dat wt v fide ran
Ghi fiJ't die liefLIe boom al
Die oYt was oft we(en fat
5 • Ouade toughen GJ'n fchoon voer oogben
b
Maer achter rugghe cla1'lyen fi c1uaet
BloeYende rifer doer ti verdroogen
Q u ade tong
ton~~~en
en f'n alfo quaet .
Een duYfken 1' tier'~ volcht fJ'n nattier
Ick en keere daer niet om mi1n hint

Hoe diere cocht hY den lieuen pant
Om to bren ren ant fhemeis lint .
6 . Die dit lies to dichten be •o nde
God gheue hem roeden
flpoet
~
Dat hi alle fiJ'n fonder
Mach of wa 'cen in lefus hloet

ro . txi .l'-ho . lxi ."
Want hi is feer crane van lnlllllen

iii

0 heYlihe 'heefl vale binnen
\Vee(I toch nlil'ils
herten lucent
.

Ende traech tot alder docent

N° . CIV .
(1 Op die feluc wife/, oft op Ick wit mi felueil trooflen , ende make i1 eeneil
moot .

I .

Oft opt Aenhoert ick fat be ~~hinnen
een nieuwe tiet

IC wit

1111 gaeil verme 'dell
~
Verhue hen milled moet

So mocht ick ills verbliden
Al in dat hoochfle goes
b
Daer Y fI al in beuanghen
b
Dat iii verbliden mach

Aen held fo wit ick hanghen
Ghefladeli.l'ck fonder verdrach
e . wanneer dat is aenfcouwe
Die dinghen in defer ti .ljt

So mach iii dill wet rouwen
Dat ick mi daer hebbe verbtil't
Al in die creatueren
Die filer beneden fill
want fi attoos berueren
Den vrede des herten nliJjn
3 • Nu wit ick Gode verkiefen
Ende minnen holier at
Ell mi fetuen in hem verliefen
Dien ick ghebruYcken fat
Dat heuoelen f lire minnen
In nli fonder verdriet
act bol1en alle firmer

Mien cant vertelten niet
4 • Niet nicer en wit ick dencken
0 1' defer werelt sere

om to f ii 'ell

want fi heeft in haer we1l cheil
So meni ghe valfche teere
Daer f illede wit bedrle b hen
I-Iaer dienaers at~ ghemeYne
Maer die tot God wit vii e hen

Die btiue int herte reYne .
5 • So vie aen God wit cleuen
Die is met hem een b beefl
Iii wort daer o verheuen
Al index hoochiier feefl
Daer die forteYnen vloeYen

Der eewigher falicheYt
Die vruchten daer atti1j. t blocYell
Alfo oils die fcrifture feyyt
C . Die hem wit voe When to teuen
Al index waerhe5yt yr Y
Moet in God gheto gen wefen
Fiide b°'been dinck miniien daer bi
Boner atte din''heil
Die defe werelt bemint
Moet hi flt it nature bedwin 'ell
~'
Dat is mi wet bekint

7 • De ghene die haer weeren
Van defer werelt It,fL

Eilde God nlinneil teeren
Ghebruyyken attoos die ruff

Po. 1xi .
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Wanneer dat fi heraken
Dat vier der minnen loet
E11 f 1 fCoawellI/ en fl Iniaken
Want die heere is fo foet .
8 . Moctet mi dat hebueren
So Ieefde ick fonder vaer
God heu e mi fonder trueren
SiJ'n edel minne claer .
0p 'dat ick mach ghenieten
Gods ghenade Puere
Altoos fonder verdrieten
In heeile ende in natuere .
9 • In God fo wil ick hop en
Want hl heeft mi verlofl
SiJ'n gracie
ilaet altijt open
b

10 .

II .

Daer hi die fine mede vertroolT .
Die weenen ende fcreYen
Om harm verloren tiJ't
Ende haer herte bereYen
Tot alder vruechden wiJ't .
Aldus moet ick ini tlmmen .
Ende altiJ't wederilaen
MiJ'il onghefloruen firmer
Ende houden onderdaen
Eilde aldat is wil be heeren
Dat is der natueren door
Want fi foude mi •a erne leeren
Te beleuen die waerheyt bloot .
Och mocht ill 1111 becliuen
Die waerheYt die mi beruert
Dat hoddeliJ'ck voortdriuen

So waer miJ'n fiele ~}•h elpert
Mocht ick henade verweruen
Die boom natuere aet

o . lxiJ' .r
Ende miJ ns felfs to ~rron e fleruen
A 1 itlder minnen diet

12 .

Nu wit ick in alle {fonder
Dienen die filYuer iuecht
Maria fi heeft gheuonden

Daer wi mede fi'nJ'n verhuecht
Dat Adam hadde verloren
Lailghe tiJ't fonder waen
Dat heeft die wtuercoren
Ons weder al heuaen .

on ~•e n
13 . Den vYant heeft fi bedw~
Die edel bloeme des ghewelts
GheliJ'c die enghelm forghell
Gloria deo in excelfis

Dat is na ors bedieden
BlifcapI'e fonder Pi'n
J
Ende vrede alien lieden
Die van goeden
wine fi' n .
b
z4. Maria wilt onfer ontfermen
Doer dat root hetal
Des auonts ende des mor ens
Iii dit allendigha dal
Cranck ende allendich
In alien duechden coot
Die viant is behendich
Ende bedriechliJck menichfout .
15. I-leere God wilt ors verwwecken
Tot alien duechden fnel
Ende onfe fielen fchicken
Ill uwer vruechden f1' el .
Dat wiJ' v godliJ'ck beelde

Aciifcouwen mo ghen ende fien
Al in die eewi the weelde
Amen dat moet ghefchien .

Fo .

lxiJ' .1

Fo . IxiJ' .°

N° . CV .
€ 0I die felue wife
1 .

2.

hares naeni moot ick fe r Then
Moeder en maget is fi fiJ'n
Maria is fl rheheeten
Si verbliJ't dat herte miJ'n

ICk weet een maget Ydone
Aen haer flaet al miller troofl
SY is fo ouer fchoone
I-laer mondeken dat is root

Mocht is noch bi haer comer
So waer mi wel rhefchiet.
Eilde icxfe mocht aenfcouwen
Ick waer fonder verdriet
Si is den boom rranate

4• Si is die roofe raerde
Daer in befloten front
Die fchoone roofe roofe
lefts is hi ghenoemt .
Om ors heefc hi heleden
Be ~'de pun
J ende verdr let

Die droech' den loeten keeft
Daer wiJ' bi fiJii behouden
Ghebrocht ter grooter feeti
Dies heeft fi lof ende cere

Mocht is noch bi hem comcn
Mi ware fo wel hefchiet
5 • Laet oils dye niaget dancken
Die ors dat floc ontiloot

Nu ende in alder tiJ't
Mocht is noch bi haer comer
Ick waer fo feer verbliJt .
3 • Si is fo ouer fchoone
Det• roofer is fi gheliJjck
Si flpant een bgulden croone
So dic1' e int herte mijn

Daer wi merle wares rcuan
~ren
~
b .
Midis Adams fonder g root
I - Iaer wines wi altoos ceren
Met bgoeder herten fJ'n .
Dat f ors wil verlcenen
lit eyynde liner claer aenfchi'u
.~

N°. CVI .

tLop
I,

CIk fal mi feluen trooflen
Ende maker eenen moot

Ende keeren iiii totter beflen
Het fal mi wefen goet
Van fonder wil ick iii keeren .
In miner Ion rhea
tlJt
~
Ic bidde v ghenadihthe heere

die felue wife .
Dat ghi mi.1 nti ~~'henadich fJt
. . 11_~iJ li fiele fat fJ'n bedouwet
Alfo ick hebbe verdient

Iii blifchePe oft in rouwe
Dus made ick miner orient
Dat hi hem van fonder kecre
want cort is hier deal tiJ't

I33
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Ie bidde v. &e Dat ghi. &e
3. Hadde ie dat fware lidcn
Voerdacht dat waer lui goet
So foude lui God verkiefen
G helijc hi ander falighe doct
Maer neen ie dat rout mi feere
Al minen verlorcn tijt II
Ie bidde v. &e Dat ghi. &e
4. Niemant en derf hem pogen
On1 te comen daer God fy
Hy en moet na fijn vcrmoghen
Van fonden wcfen vry
Ende dienen altoos gode.
Wanneer hi hecft den tijt,
Ie bidde v. &e Dar ghi. &e
5. Oudcr mach ic worden
Maer iongher nemmcrmccr
Hier namaels onder die eerde.
Ende laten goet ende eer
Waer toe dat iek lui keere
Altoos ontgaet lui den tijt,
Ic bidde v. &c Dat ghi. &e
6.

N u fo wil ick hopen

Op God ende onfer vrouwen.
Die graeie Gods Ilaet open
Als ons die fonden rou wen
MiIde fo is die 1-] eere
Onfeker is ons den tijr,
Ic bidde v. &c Dat ghi, &c

7. Nu fo wil ick gaen temmen
Dat ionghe leuen mijn
So mach ic namacls clemmen
Daer alle die falighe fijn
Daer is fo Ianek fo meerc,
Vruechr/ blifchap ' ende iolijt
Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
8. 0 radt van auoutucren
En Cult ghi niet omme gaen
Dat mi gracie mocht gebueren
an al dat ic hebbc mifdaen.
Ic en fondichde uemmcrmcere
Al had ick wel den tijt
Ic bidde v. &c Dar ghi. &c
9. Chefludclic wil ick dieuen
Ende Gode Iijn ondcrdaen
Het Ilaet mi noeh te gefchieden
Dat ick fal moeten gaen
Ende nemmermeer weder keeren

,r

Nemmermeer in ghecnder tijt.

Ic bidde v. &c Dat ghi. &c
]o. Nu fpreect voer mi ten beflcn
Chi heylighen alle ghcmecn
AI COBle ick nu ten leflcu
Ic ben nochtans daer een
Daer Chriflus God 011S heere
Om flcrf op ecnen tijt,
Ick bidde v ghenadighe heere
Dat ghi mijns ghenadich fijt

Fo, 1xiiJ' .r

Fo . isii'~°
1

'35

N° . CVII .
€ De wife van die 1Ylolenarinne
1JTP e mi(¢ Bd ate 13ofena~iue

JcR sroifnii gaeq SerrrtepSe~
ct~ 6tfevry m~>> feud ~}i fat

etiae raferj aie tuevePt Iaer~
cct3e(usfugtteq £ieue

misvetiq{~q~4(i c ontfa~

u .rin
I . ICk wil mi >~aen
vernieYden
~
Ende later die werel fI t aeii
Tot iefus miJnen lime
Wil ick mi keeren raen .
MiJ'n herte wil is head ~,lieuen .
Gaen beteren inl n leeen
Hi fal ml wel iii fJ'n ~~racie
ontfaen
~
2, Tier is fo ~~rooten
pine
~
Al in dit aertfche dal
flier is fo veel to dome
Eer wiJ't connen verfmaden al .
Cvonden wij die diughen
later
5
Die oils nicer fcaden dill baten
IIet bewaerde oils voer menighen val .
3 • WiJ ' hidden gaerne rude
Hoe fallen wi daer b"beraken an
W" moeteil oils bedw~
In gen

Dats dbefle diet wel hedoen can
Ende gaen leeren fleruen
Van laden maker ons erue
Oft anders Yd vcrloren al .
4 • Ons feluen mocten wij j latch
Oft anders YlI al niet
I-Iebben wij ' gbcen charitate
Al adder duecbden en bated ons nict
Ons herte tot Code draghen
Ende nieuwers ei na vraghen
bail tonfer falicheYt en client
Och conden wij ~ u~'hecri~~'hen
~
Een die oils fo wei betaemt
Ilet is fo fchoonen vrouwe
IPaciencie is I ghenaenit
s i font doer al beilieren
O1S1 dl leChdell leeren hantieren .
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So mochten w1J' lichteliJ'c voorder gaen
G . Ick bid v alle Wader
Dat ghi
g hi op v hoede fJ't
defe duechden vercri ghen

So worden wiJ' namaels verbliJ't.
Die vYanden en fuller niet tlapen
Can hi hi fall fo makes
Dat hi daer of beroouet fiit
J

N° . CV11I .
(Lop die felue wife
1.

€I.Onit van libaen miJn dune

Coemt bier rhi
g hi Tort 1;ghecroent
ghi v tot mi voe hen
Ghi wort van mi gheloont
Die vruechden fiJ'n alto foete
Gact ewer lumen wte
2.

.,

Terdt de nature order die voete
De fiele die Overt droncken
Al in des heeren woert
In minnen Overt fi ontfoncken
Si fcheen van vruechden door
Si daelde seder in linen fchoot .
Maer .aldat fi be herende was
Dat was van hem ghehoort .
Si dranck wt finder
herten
J
Den alder puer{Ien wiJ'n
Sun
goddelike fmerten
J
Was haer cen mediciJ'n
Si Overt verlofl wt alder pun
J
Als fi aenfach met vruechden
Den schilt der minnen fi'nJ'n

4 • H1 ram wt 'rooter minnen
Ons crancke menfcheYt aen
Dat heeft fi wel tonnes verfinnen
Ende fi Yi~ al of ghegaen
Ghenoechte folaes eere en vruecht
Ende ii heeft haer verl aten
A1 in des heeren duech t
r
5 . Haer cleederen wares befpro 1 l,en
Met finer bloede root
In minnen worden fi verfmolten
Ende fi fprack fonder uwoo rt
Die en elen houden met haer accoort
SiJ ' loner den opperilen vader
Al vander blifcaP groot
G. Met vruechden is dit liedeken •h edicht
Met eender blider herten
Ick bidde Gode eenpareliJ'ck

Dat hi ghedencke der finertes
Die hi van minnen heeft ontfaen .
Wt fiJn grote m11de duech t
So heeft hiJt al ghedaen

Fo .
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N° . CIX .

€op

die felue wife

F::1 En fuchten ende een bench
Dat foude 111Y voegen wel
Als ick aenfie llliJ'n leuen
Tot fonden alfo f nel

2.

Gheen dinck in Befell tiden
Nature bedwin ghen mach
Dan als haer druck ell liden
Te felden wil doen verdrach
Dan wit haer duecht ontrliden
Elide fi wit haer vermiden

Ick hebbe ill mi befeuen
Nature heeft redene verdreuen
Dat en dunct mi rheen
f1pel
~
Redene wit mi leeren
Der din >hen wederf~aen
Nature wilt noode ontbeeren .

Ghenoechte die fi Plath
4• Te leuen gheliJ'c die beeflen
Natuere altoos be gheert .
Te leuen lla den gheefle

Hoe fal haer Bat ver raen .
Heere1' God bouen alle heeren .
Does 1111 mlJn f nnen keeren
Ende leers lnl redene verf~aen

Oils reden altoos leers
Heer God laet nli vol leeffen
So mach lc comer ter feef~en
Daer atle druck is •heweert

N° . CX .

€op

1 .

2.

EEn maechdeken wtuercoren
Vol duechden onbefinet
In Iudeen was fi heboren
Iofe1ph die was haer trouwe
Maria die fuYuer vrouwe
Si woonde tot Nazareth
Ghefonden was hi van Gode
Die en hel Gabriel
Totter ma het als een bode
Om to doen des vaders beuel .
~ Ii boot haer doen die roete
NIet Woerdekens alto foete
Voer ors dede hi die boetfca

die felue wife.
3 • En wilt v niet verfa gen
S1'rat
die
el der
eng~
llla get an .
n
Ghi fult een kindeken Bra ghen
Dat wort groot wonder an
Maria fprack met defer
Hoe foude Bat mo hen wefen
Ic en kende noY~
t •h eenen man .

4 . Ghi futt een vruecht voort bringhen
ReYn niaechdeliJjc in ~gien
Gods cracht fat v omrin ghen

wel

Maria die fprack met Bier
Naer uwen woorden reeve

Siet hier rods deerne cleene

l:o, laiiiJj .v-ho .~ lxv .1 I i

I3$

Na v ~voorden moet mi hgefchieu
5 • in cell huYs to Peth1eenl binncn
Baerde fi die filyuer dracht
Dies wi met vruechden fiii en
Die herders islet groter cracht
Si vonden daer in weene .
Gheboren cell kindeken cleene
Ill alfo langhe coude nacht
6 . Al naer der loetfcher feden
Scrifture doer ons ghewach
So was dat kint befneden
Al ol) den acl ;t1Ien loch
lefns was finer naiiie
`hot onfer alder vralne

Iii is die ons behouden mach
7 . Iii claerheYt eender ilerren .
Vergaerc ell ( .rY coningen bout
Si brochten den kinde van verre

IVl rrhe ' wieroock 1 ende 'out
Vriendelic dat fi1't aenbaden
Dat 1(uam hens alien to Hades

Dies fi verhuechden nlenichfout
8 . Simeon dat lost aenfiende
SiJ'n fiele was verbliJ't
Ilerodes dat bef1piende
?daria heuet hevriJ'dt
Al na der offerhande
Track. Ii in E ~'i1pten
laude
~
iVlet hares fore ghehenediJ'to
o. Dies nloghen wlJ wel loueil
Der fuYu er magliet Marie
Dat Ii God van bier bouen

Bidde dat hi ons beurie
Dat wij' na de[e iaren
Met die ell gelfche fcharen
Mogen hebben hemelfce melodic

N° . CYI

1L 0 P die felue wife
liefde reYne
i. EEOc mach gods
~
Dus weY'llich fin ~'enonden
Van elcken int ghemeYne
Gheacht fo ouer cleYne
Die ons bemint certeYne
Fly wil dat wij' allcYne

Hells ll inner tot alien flondell .
Als onfe he rheertell (Ireckeil
Al na die weerliJjcke dinghen
Die de fiele beulecken
Ende van Gode trecken

Gods wiJ'fheden die ontdecken
Hoe ons des werelts fmecken

In eewighen druck fal brie licu .
Al dat bet vleefch begheert
Ende ooc des lichaems ghef cute

Ende hoouerdie ontwcert
})it Y ft dat die fiele be~~heert
~
Elide haer minne dicwils verteert
Die dit nYet en ontkeert
Nloet deruen vaii den lichte
Wi fi'nJ'n van ass wel vroet

Urn des lichaems befllere
Macr der fielen goet
Dwclck God bekennen nloet
D at treedt men order die voe,

Fo.llv,r
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Seer luttel heroert dat ons bloat
In Gods woorts allegieren .
5•

wie doet van God vermaen
Dien heetnien hypocrite
Die werelt doer verfinaen
Si en can God niet verflaen

Maer laet drincken >gaen
Dat is al wel ghedaen
Dit fchiJ'nt een henielriJ'cke
6 . Maer die God toe behoort
En can dat nlet ver }'hetcn
`~

Maer hi verhaelt Gods woort
Al na der kereken accoort
Gods kinder driJjfr hi altil't
, voort
Die werelt hi heel veriloort

Si en wil fins
J niet ~~heweten
7 • Wie is an die verbliJjt
Iii ~goddeliJcken vrede
GheliJ'cmen heeft ioliJ't
Iii ghierighen a ~1' etlJt

wie y11 die hem no alto quilt
0m God oaten beer ghebenedijt1jt
Als menich mentche om riJ'cheYt

g . Ghi ion~~he
~ maechden fi'Jn
Ghi foect richeyt
en eere
J
Ghi en acht verdrlet noch pun
J .
Mocht ghi verheuen f 'n
J
Flier al dlt colt terniiJjn
Maer dat fchoon ~~odliJ'c
aenfciJn
~

1 39

En hebdY in minne noch in eere
9 • (i)ntIpluYcte ghi v iuecht
In dat godlike beicouwen
Ghi rout meer fiJ'n verhuecht
iViet liefden alto bevrnecht
milt fmaken alre duecht

Dle cracht van i hemels vruecht
Die f()ude v bier bedouwen
aert
i 0 . RuY ter van finder
J
Den cri,ljch is al v leuen
g hi fiJ't vernlaert
~~~hi
o1
StrlJdt tier ende onueruaert
Als knecht onder den flandaert
Maer v feluen niet en fIpaert
hilt duechdellJck aencleuen
i i . God die oils heeft liemaect
DYen Belie» wiJj befiden
Seer luttel Yenlant finaect
Chriftum lent cruvce meet
Die doer ons liefde blaect
Nochtans die na heal haect
V

i

Gheeft hi dat eewich verbliden
Ocrlo ' dit is dat eat
Die dit \Tilde vertellen
IIi haet die werelt bleat
want f bout innocent
1)en ghenen die Chritl is liefde kent.
SiJj n woorden excellent
Call f oiler fide flellen
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I.

O ch voer de door en is troofl en is
troot~ noch boot
iVlet rechte mach ick mach ick wel kermen
Mer want is Yminer ick Ycomer fieruen
moat

R iJ'c

God wilt mi1'nre
wilt mi1'nre
ont.
,
fernien

Al toeft die door een iaer een iaer oft yet
[let moet eens fJ'n hat moot eens fJ'n
ten baet mi niet

Fo . lxvi -Iio . Ixvi .~
Ic moet daer toe alf God al f God 5 he
bier
A1 mach hi mi wey nick bor~ghen borgh eli
Daer om fo liJdt mlJn herte mijn herte
verdriet
AltlJt leile lc leue lc in for •h en

Waer fal niin
~ fele dais varen
Ic worde to graue islet fan •h e ghele t
Die mailers faen daer al bereYt

Niet nicer en worde ick nae befcreYt
Om tgoet foe ~•a ct hell kitten
Maer och ick weet fo crancken befcheYt

2 . A1 heeft mi God nu hof1' aert
MiJ•n herte verfcrict van vreefen
Als ick denck op die henenvaert

Waer dan iniJ'ii fiele fal blii1cn
LiJ•f,/ herte nature/ twort al ontIlelt
MiJ•n firmer befaen te cren cl en
MiJ•n haYr dat crim1't miJ•n bloet da t

Die Ycomer eens moet wefen
de door is feel feer fel en wreet
Ick moet daer aen tfi lief oft leer

finelt
Als ick gae ouerdencken
Bedrilct / bevreef ' met i•ooton heclach
Och waen mijn liel den eerfen n acllt
Na mine door fal Worder ghebraCh t

MiJ'n teerghelt is een linen elect
Ick fait bier haef be gheuen
Och want is flu dat feker weet
So mach ick oock wel better,
3 • 0 feruen moet is dat is vaf
Daer om mach is wel trueren
Die door heefter foe vele verraf
Ick wachtfe tot alien vren
Si fPoert nii na geliJ•c een hafe
Wat baet rhenoechte wat ba-

Oft watmen haer fal tidon
loliJ't henoechte noch beer folaes
En can mi dan verbliden
6 . Nu bid is v prince/ o here god
Wilt corns
~'•h enadich Wefen
J
Alf vleefch to famen leYt en rot .

tet folaes

Ick moet dock fiJ'n den wormen acs .
Ter font na na dit verfceYden
Dat moot is olacY arm dwaes
Bedroeft altiJ•t

befcreYden
Och
als
is
hen
4•
~•h efet een lick
J
Ende fae ghekif in barer
Lude tvleefch moet rotten order tili,l•c k

Begrauen finder eerden
0 fchone Maria is roeipe o1' v .
Och Anna bidder voer mi nil
Dat Ihefus minder
felen Ii getrou
J
Als ick fal nioetell ferucn
Dat ick bier nae mach doer v
Dat hemelri,l'ck verweruen .

N ° . CXIII,
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ICk mach cvel cla ~~en
~ miJ'n verdriet
Ende al met weenenden ool •h en

Defe werclt en wilt achten niet

Dat doer mil'n
, herte verdroo ~•e n

I4e
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1~

Wilt V oochf hens o1' nil flaen
Iefu lieflle da >heraet

~

Na anden confoort is ml niet en floer
Bedrock heb i c daer in
i vorder
O Iefu fiet dock 0p m'1
So hen is den dnoefhct
Y yr Y

MiJn fonder ende mlJn mifdaet
Die fiJ'n wel alfo quaet
Ic worde dicwils defPeraet

Ic en frets niet langer to rhedoo gen
Nature ghi want diet nil net
Dat is defe wenelt foude beminnen
Men aYlacY achanmen vat mi . ghefchiet

Ilaer bedrock en comic is niet bekinneii
Ontfanct den tnanen vloet
Wt lllinen bedroefden moet
Dat duvet 1111 wef en goet .
In miner te 5'jhenf)?oet

Dit
Oft
3 . Een
Van

.1

Och noyt niemant fo blid c
Als is liu fi ol) defen tide
Wilt ghi mlin
• > onde>i
, herte doei c~

4 • ()rtof werelt feninich bloc t
Met nouwe rae is nil cleed en
I -Ieere verlicht mi'n
,~ herto ende miner
inoet
Ende wilt nil t1'Uofl verleellen
Te 5«hen des tidens tiJjt
So maect mi eels loll it
.
Ende dies feker fiJ't
MiJ'n herteken v eyghen bli1'ft
Oni fcade noch oni Ipnofi'J t

waer vii wat verfoet
andens nioet ick ontf nneil
trooflcliJ'c~ voert is my no confoort
Iefu in miJ us herten grout
~

So en fat ick van v niet fceYden

N° . CXIV .

(ii:
I.

01 die felue wife

0 Iefu lief vat fat ick doer
`'Vat fat ick on he •h lnnen
Ic hen niet nwen liefden beuaen

Ic bid v en wilt vii niet ontgaen
Dats flaep is \Taeck is eet ick oft

drinck ick

At vat ick be hinne
Altoos feet 111 ill milieu finite

Al in miJ'n herte van binnen
Altoos flaet ghi in lllinen fill
MiJ'n hente roePt tot v van binnen
3 .

I)at ick v niet aenf conwen en mach
Dat doet nilJrider herten pun
J

Ic hope bet fat noch fiJ'n den dach
Dat lc V aenfconwen fat
Wachten fat ick nacht en dach
Tot dat fal comer deYnde

Wilt niY dock ilercken in alder doubt
Iii oven herten niinnen
Wilt ini toch ilencken in atre tiJ j t

Ende venlichten oock van hlnnen
3 . Pat is verfiliaet der werlt bin
Dat en is mi sheen verdriet
Dien is niet ganfler herten min
Die en fal vii Men islet
Den werelt gonfle maect cort loll ,lt

Eo . lxvil' .1'-Fo . lxvil',''
Ic en fat da er lliet na gheren

Daer om tide is fware pun
J
Liggende in «'root verlan h n

MiJn blifca)? fat ~~~acu
pollen tit
~
J
Ende dueren hider ee tivicheYt

5•

Al fonder eenich cor t ref1pi1't.

Iii ecwige onf1prekelike vrolicheYt
4•

Die Iefus licfde verweruen wit
Die moot heiiifetuen kinder
Ende dalen in dielper ootmoediche vt

Mer cer icker toe comeli mach
So moot ict pier befueren

Eilde mooch o}p f'n
J bermherticheYt .
\Vet hens die bier toe comer is

Steruen moot is nacht en (Inch .

SiJ'n herte dat is in rufleil

En vreef

n

altiJ't tot alien wren .

Ende in groter wellullen .

Nature die moot verwonnen fiJ'n

Ick bid v Iefu foete heere

Al doe~3~et
hem dicwils ~~rote
pun
~
~
J
O Iefu lief «Tilt bi 1111 fJ'n

wilt

Ghi bout nllJ'n herte beuan

oils verleenen deewich

C

oct

Dat dueren fat Ynmermeere .

~,Then

N°. CXV .
41

Op die felue wife maer bet en heeft nicer acht re pllten
ende daer
b
0111 ell fiii t illeli dell derden
ende vierden regel niet
;~gheliJ'ck den eerflen ende tweeden .

I .

Icic

hick nii aen defe aen defe wilde

Ende daer vans ick

Als v be eerie heir altiJ't te~~en
~ flaet
Ick boil fjn bode nu hoort nn mitten

zee
I

ende daer vast

met

icker twee

So Ilelt v vronielijc ter weere

1 -let was de fiele t 11 was met druck be-

Dit 5yfl dat uwen lieue behaecht

uaen

Iii en tact v nu oft

Si f prick tot harm enghel i om troof
van heal to ontfieii
Ick moot v cla~~hen
niiJ'n verdriet
~
Die vpant (lie wcreltf muJjn eY glien vleefch

hell

mermeem

Laet then v droefli,l'ck trueren .
3.

Och hoe ii octet ick ghelaten
mil'n
droef
~,
,
tick
trueren
J

Si' winch ini vale miJ'n liefken veriaghen

I-let is altoos flriJ't I' iii en mach ~•b een
mull ghebueren

Eefl wonder dat ick claghe?

want hrooflohe nature is altiJ't toghen mi

Nu f wlJclit ghefheelken en hebt des
sheen verdriet
lVZiJ~ii
i1 eere f11 v e Y ghen G'n
J
J I al waert
en alien leer

I-let valt roy iuere cer Ii verwonnen Iii .
Ic «'orde \rerliioeYt in defer hoot
En dede die hul ie niijns liefs foe }root
SiJ' fouden ii van niiJ'n liefken veriaglien
5
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Eefl wonder dat ick cla he ?
I ghi moet v
4• Nu fwiJ'cht ghefPeelken
~
bier in liden
A111 coemt ten eYnde bet fat v J feer

verbliden
Oft hi verfinde was vruechden hi lids
on tfaen
Als ghi met uwen beminden tot linen
hone lint
Al valt r nu dit flriden fwaer
• lief weet al ws lidens clagen
Hi wilt v minnelic helpen dragen
Laet flaen v droefliJ'c claghen .

J

aen

• foete bode van alto boo1?gher macht
Ghi hebt mlJ'n herte in ~'rooter ruflell
bracht
Als is hoore van die lieffle mi1'n
,

Want is bier lide om die minne fi'nJ'n
Dan fal ick miJ'n graceliJ'ck liefken meer
beha hen
Al moeten wiJ' nu verfcheYden fi'nJ'n
Den tiJ's ~gaet om 1' bet fat feer corteliJ'ck

da ghen
Wat wit is dan nu meer c laghen .
6 . Ghefpeelken goet / fiet aen den corten tit
J
Weefl wet rhemoet
als ghi fi'tJ't inden
~
flri,ljt
Dan laet v herte tot miner here raen
Ghi fills van hem feer rooten troofl
on tfhen
SiJll hillI' is bereet in alder urea
Chi lust met hem in corter tiJ's .
In eewi'der vruechden dueren .
En wilt dock niet meer trueren

N° . C1VI .
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oft o1? Het Cplam een ruterken wt bofl'caYen .

Broofl^che nature fel ende uaet
Waer toe wilt ghi verdre1;hen f'Jn
Schout defe wereltI fiats miner raet
Want haer treken fiJ'n at feniJ'n
0 brooffche nature merct wet den fiJ'n

Soect gheen rhenoechte met eeni rhea li1l
SoectYfe elders dan in Gode
Voerwaer nature ghi hebt emifl

2.

Laet of in tits
J~/ fiat dunct mi bell
Sterft v finnen
aet v feluen wt

Maect v rufle in Iefus nefl
Soe moechdY worden des coninex bruYt
Onthout fiat alder hoochfle faluYt .
Dat hi den aerne heeft he geuen

Houdt v ootmoedicb ende cleYne cruYt
Wilt alle henoechte der werelt be rheuen .
Ghenuechte
to
later
is
f,rrote
PiJ'n
3•
Het fleruen der finnen valt mi fo fwaer
Al duncket mi die hoochfle pine fijn
AYlaci fiele bet gaet mi fo naer
Ick heb fo menich Ian he iaer
Ghenoechte ghehanteert tot de

fer tiJ's

AYlacY fat is moeten later
Alle ghenoechte ende ioliJ't
4• • broofl'ce nature rou onbefneden
• cla ghen en acht is niet een caf
• feluen wilt order de voeten treden

Fo, lxviij .`'
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Doer hem die fiJ'n loom om bet uve gal'
Weefl vroom / hoot v aen finer flaf
Merct vat hi doer v heeft gheleden
Onfe loom en is riot een ooghen o pflach
Wilt alle bghenoechte der weerelt begheuen .

j45

Die o1'l'erile coninc van bier boom
Jut fleruen en ram hi sheen
ref1piJ't
b
Die viant hadde ors beniJ't
Adam wilde hi met alien vertreden
Weed vroom ~}gaet voort ende f't1 bevridt
J
Wilt alle ghenuechte der werelt begooer

S . Ic bon befwaert in miJii ghedochte
V lan she vermaen dat doer nil 1'i'n
J
Al fvudict be1e uelen mi riot en rochte
Had ict she1'~
to ren een lane ternliJ'n
Maer lacy neon is dat is wel aen fchiJ'n
MlJii ionge {inner fun
J onbereet

0 hoochfle coninc Emanuel
Wilt ors hi daer in oilfer root
Nature heeft ors geweetl fo fel .
Si «'it oils (1uetfen totter door
0 mo 'ende coninc v macht is b'root
Wilt defers vYant van ors verderuen
Dat vi alien cleYn ende b root
Onfe broofl"cbe nature moeten fleruen .

Al heb ick lange ter fcholen ghe }aen
Tileruen heb is 1c ualiJ'c ~~heleert
~
6 . 0 broofhche nature wilt na ml boron
Laet daer v cla ;en
tis ulcer dan tiJ't
z

N°. CXVII .
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een ruter ken wt bo1fl aYell .
l
€ 0 1' die f clue wife l oft o~ p Het luam

i\iaria fchoon roofe root
Ghi hebt onfe certle vaders verbliJ't
Ghi hebt ghebaret racer en bloot
Der holler vreefe en des hemels ioliJ't .
NoYt en brocht ors kindeken alfulc
1?rofJ' t
Want des vYants cracht heeft hi vercleen t
Dus al die 1;goede ker(lenen fiJ't
Later kindeken W~
ie ~~en eer dat weent .
Al naect lack hi finder
moeder voren
J
A1 in een cribbe opt hoYe daer
NoYt kindeken en was fo arm gheboren
Nochtans is hi een coninc eerbaer
S1preect die heY~
li she fcriftuere claer

De hello was van fiJ'n voYs vereent
Om dat hi is des kerflen gheloofs 1pilaer
Later kindeken wieghen eer dat weent
3 . De herderkens die ol'ten velde la ghen
Si1' hoorden wonder iiit fhemels foreefl
Ende vander claerheYt die fi daer Eager
\Verden fi1 ' alfo feer bevreeil
Als fiJ' verilonden den rechten keetl
Dat aertrike was pays ierleent
Elck was doer daer in vruechden ineefl
Latet kindeken wieghen eer dat weent .
4•

Dry cormgen machtich die dat vernamen
Iii condor ilerre cent circkels throon

Te Bethleem dat ft doer uamen
Boloe cken den coninc der glories
fchoon
b
io
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SiJ j be ~•h iften daer God in perfoon
Dyes was Herodes herte verfleent
MY rrhe ~~
' wieroock i~
' gout tot linen loon
Later kindeken wieghen eer dat weent .

5 • Herodes beual den conin en fuel
Als ghi hebt vonden den heere fiJ'n
g hi hier weder doer miJ•n bevel
Ick fal v oock be ghiftende fi •n .

Keert eenen anderen wech nade landen
diJ• n
S rac die en hel l oft •h i wort vercleent
Ende ftout Herodes valfch feniJ'n
Later kindeken wie ghen eer dat weent .
6 . Herodes wilde van 9uaetheYt bederuen
Doer hem die conin hen wares ontvaren
Dus fwoer hi hY foudefe alle doer
fleruen
Die kinderkens beneden den twee iaren
Maria en IofePh hoordent verclaren

Fo . 1Xix . v
Dat hi die kinderkens to doden meent

SiJ ' vloden in E ~•i )•pten fonder fIpares
Later kindeken wie ghen eer dat weent .
7 • Hier sae fo heeft dat kindeken Puere
Adams hhewrochte fchult betaelt
Ende ors ontdaen des hemels duere
Onfe voer ouders alle daer in ghehaelt .
Met linen bloede heeft hY die aerde
beflraelt
Oin dat wiJ• alle (Dudes fiJ•n ghereent
Van fonder dus dan eer hi faelt

Laet dat kindeken wie ghen eert weent .
8.

Vu bidden wiJ' alle den kindeken cleene
Gonflich voer die dit heeft ghemaect
Ins eYnde fo dat hem God verleene

hi in fiJn
•n riJ'c ggenets
genets
HY fal dock fi J•n van duechden naect .
Ende oft hem dan die viant teens
Gracie/

Neemt fins
al na haect
J in hoeden daert
.
Eer hi van rotes drucke weent .

N°. CXVIII .
€ Op die felue wiles
r . IVIEt recht hen is wel gemoet
MiJ'n lief heels mi ghelaten
~
Sun
J nrecioes vleefch en bloet
Het dusts mi eer pant van bates

Die miJ'n lief lies en niet en groet
~
Met herten wt charitaten
Die miJ'n lief fiet en niet . en groet
~
Hi wort daer om verlaten
2 . war laet eer minnaer bet fi'nJ'n lief
Als hi trect wren laude
Dan voer eer eewich minnenbriet

SiJ'n vleefch fi'Jn bloet to pande
wee hem die daer noty troo1l in en

belief
Als hut
J hadde order has e
Wee hem die daer noyt rrooft in en
Ten valt hheen meerder fcande
.
GheliJ'c
die vogel Pellicaen
3
SiJ'n bloet flort voer fiJ'n iongen

befief

So heels miJ'n lief voer mi ~ghedaen
Ondanc der riders tong en

o . lxix .v_F'o . lxx .l'
W11 lli inlJj ns herten bloet ontfaen
Ick fchenct heal onbedwon1ven .
Wil hi nilJns herten bloet • ontfaen
Hem ter eeren is dit ghedaen

X47

Hi doelt die fulcken lief bee eft .
Ick g'onne heal alle miJn fineen

Wie is vie was van al dat leeft
So feere ghewont van minnen
Dat hY die bitter door ~~hefloruen
heeft
~
Om fiJ'n lief to ghewinnen .
Hi doelt die fulcken lief be gheeft

$ . Schoon lief al filly mi nu bellect
Ghefladich is bi v bliue
Als ml die doof oil fleruen weet
SiJ't tot ininei fumatine
0 alder foetfle minnaer trect
Met uwen wonder vine
• alder foetile minnaer trect
Die fiele wt miner lil 1e .

Als mi beroert van binnen

N° . CXI1 .
€ 0p die felue wifen
C

1.

2.

lLAet killer dat v nYet aen en gaet
Ende en neemt v J niemants dinck to naer
Ende ordeelt na ws felfs 9uaet
Ende neemt voort v feluen waer

Onfe oogen dicwils elders fJ'n
Ende in haer feluen feer onbekint
Daer om feg is elcken milt o1?enbaer
Weefl horende doof en uiende bunt
In dit flerfliJ'c torte leuen
Verkiefl alti1't
, die nederfle tlede
Verfmaet to fiJ'n ende niet gelprefer
Dat is der ootmoedi en g roten vrede
Verfmaet v Yerrant verfmaet v merle
Ende laet God dat ordeel onbekint
Ende eruYI?t altiJ't in fmk?elheden .

• lieue menfche fwii'cht
al ilille
.
Ende en weep niet dus onbekint

Mer wilt eerfl v quaetheYt villen
Weefl hoorende doof. &c.
4• Al den onurede die wi befeffen
Die coemt wt on gefloruenheYt
.
~
Dat wi (lie ding
dingen
en to feer opheffen
•
vol~gen der onredelicheYt .
Het is nature en finnelicheYt
Die ors dus verre van God verureeint
Dus feg is fo is heb ghefeYt
\Veefl hoorende. &c .
5• Oft alle menfchen volmaect waren
Ende ors niet en worde op ghefeYt

Weefl horende doof en flende bunt
Wi willen ander daer toe driuen

Waer merle haer din foude o enbaren
Ons felfs on gefloruenheYt
Dus fe ~g ick fo is hebbe b~}~hefeYt

cri hen
Om wt to gaen
onfen
eYghen
wille
~

Weefl horende doof en fiende blint

Dat Ii hemfeluen later fuller
Wi en corner ors feluen daer niet toe

Als ors die din gen fiJn onbekint
So fi'nJ'n fi befl in die befle youWe ghe-

leYt
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LPI

toe PugBo (Air Lfe feeraee on

Seefittn~

~s ee(iraert

,otrieinef{en3e

e~8a eara hem

∎

it) tgfs tot CgoBe xvnecE

Qem oi¢ boot bet

gaeE

4i i6tvggaicecar~
1t,~

&ettviunr Cn&E¢cteQert~
I.

HOe luYde fanc die leeraer op der

till llCfl
So wie islet fonden is befwaert
God latet heal verwinnen
Ende keen heal in tits
J tot Code waert
Eer hem die door den wech onder gaet
I-li is wiJ's diet can verGnnen .
()ch edel inenfche denct dat ghi nloet
Heroes
En fidY dais niet van fonden vri
Gods ri cke moet ghi deruen
Chi hebt fo disk verfuynit den tijt
Ten fi doer Gods gghenadiche5yt .
Die belle moot ghi verweruen

3 • Ende dat verhoorde eels ionghelinck

ionck van iaren

Leeraer flprac hi doet lni ghewach

Seefiunet, .
Floe moechdY Co gghebaren
Ic fat nosh team menig'ell dash
Ghenoechte hint' ren fo is tack
Nochtans to Gode varen .
4 • De leeraer f prac / dat is feer hooch veiineten
0c h ~~waer fi'In v bghefellen nu
Die hi v wares ghefeten?
S iJ' hadden der iaren fo veel als :~«hi
wae ~ r f'n um nu bencht dat m y
Die wormen hebbenfe gheten .

5 • Die lollgelinck fl)raC

lck en can 1111
niet bedwinghen

Ic wit gaen leyyden dleuen miJ'n
Met dani'en ende flgrin ~ghen
~
Si nlocten tleruen die veYge fl'nJ'n
Laet ons gaen drincken den coelen wiJ'n

o. 11x." - { o . lxxi .'

6.

God fait ons wel ghel~in Ten
Die leeraer f rack / dit lellen en mach
nict dueren
want het verkeert lo menlch{lins
In alfoe corter vren .

Waerdy al vanden {lane Mil's
want ghi 1111 dunct vol fonden f 11
G111 en font islet doer dill trueren .
Die ioilghelinck f rack '}hl en moghes
iili diet ontraden
Dat is der werelt fal feeYdell van

Ende lellen ill verflliaden
Ick wil volcomen al dal Ick call
Der went vruechde elide ghefpan
Die ell call mi diet verfaden
Die leeraer fiprick ghi dunct nil buy-

ten keen
Dat ghi der went vruecht verkiefl
Voer dleuen van onfen heere

Siet dal ghi v lo diet ell rich
Dat ghi dal riJ che Gods verliefl:
Dat dueren lhl 5nimernleere
9 • Die ion :elinck f racI ick acht dal
horde cle5ync

10 .

i 1 .

1

Mach ick in lllinen lehen tlJt
Voer al die werelt ghenceYne
Eons verluchten islet bekentheYt
Ic hope nil en fal islet worded onttCYt
Gods foete aenfciJjn reYne
Die leeraer f1'rac ouerdachten wiJj onfe
f()1) den

Ende minder dell been diet herten
denoot.
D ie doer{iet alle eras ; en
Lei• o11 .C coenit hales die bitter door
A1 wo rden ~wi oI'de went verfloot

1

49

\V i warden wcl falich vonden
Die ionghelinc f prack / foude ick die
belle verweruen
So tvil is be geuen goet elide fchat
Ende Ieuen fo lc vi1 fleruen
Ick heb ghemifl den rechteil pat
waer fat is dais vans berecht mi da t
Ic ontlle der Belles ernell
Die leeraer f1prack wildY v tot duechdeal rifer
Dell wech ten ecwigen lellen waert
wil ick v gaerne wifen
Daer nemmermeer ell is vcrdrlet

I

Duet altoos vvel / en twifelt niet
God fal v fiele fIpifen
I
.
Die
ion°'hellnck
flprick l die werelt wll
3
~
ick Iatcn
Elide wil gaen lellen fonder verlaet

14 .

In i1 innei1 ende charltaten
Ende fcouwen allc des vlants raet
A1 wordick op defe went verfinact
Ic hope bet fal mi bated
Die leeraer fP rac 1
fenet ~~hi
g hi bade

wale

I

So

Sche yt der werelt fonden at
Ilet brengt v in die file
Daer al die engelen fin hen lof
Ilier bones in ons vaders haul
Ende fchout der holler sale
Die ion~rhelinck
fIprick ii die quale wil
~
ick fcllouwcn
Eiide w11 'well dienen God altl t
Ende onfer Boner vrouwen
.
Ende n1aken ini van fodder quit
l

Ler ick loon vain God verwiJj t
Daer voer mach nli wen >rouwen

Fo . 1xxi .r _ Fo. lxxi .v
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i6. Die leeraer fprac ghi moet v wel ouerdincken
Eiide roePen op gods ontfermenis

Siet dat ghi v daer toe bereYt
Of antlers foodY voerwaer g•h efeYt
Al finder hellen fincken

Sun gracie fal hi v fchincken

N°. CXXi .

€:
i.

OP die felue wife .

FlOe luYde Tie1p die fel tot God van
binnen
0 beer almachtich vader goet
Wat fal •i ck nu be i•hinnen

Dat lichaem befwaert dat herte miJ'n
0 beer wilt miJns gghenadich fiJn
Dat vleefch wit mi verwinnen
2 . Als dat lichaem die fiele aldus hoorde
cla •h en
Het f1?rac o edel fiele mi'nJ'n
Waer om wildY verfa ~•h en
Schout des boofen viants Tae t
En laet die valfce went quae t
Chi fiilt God wel beha hen
3 • Die fiele fprac ick foude d at gaerne
volbrin ghen
Maer g•h i o valfehe li Chaem 1111J11
En wilt dat niet ghehinghen
Natuere en g•h i ghi doet mi inn
Nochtans fo moet gh eilreden fJn
Ick en can v niet bed winghen
4 • Dat lichaem f P rack l' o fi ele die beer
der heeren
Heeft v hghe~rheuen
fin ende
lit}
'
~
Oin dat gbi mi foot leere n

God heeft v geggeuen
reden en fin
~
Orn mi die tot c1uaet gheneg•e n bin

Dat ghi mi font regeren
5 • Die fiele fIprick och mocht my dat
ghebueren
Dat ick mocht ileruen ~gheliJ'c als ~~hi
g hi
leefde ick fonder trueren
Maer als is voert ordel Gods fal iIaen
Ende daer na wercken loon ontfaen
So rnoet ict al befueren .
6 . Dat lichaem fprack l als ghi dit weet
to wren
So wie heinfeluen al willens wont
Oft quett~ iii eenen dorm
Wie fal hem clag•e n dat vrage ic di
Ghi moet forgghen oock voer mi
Oft wi bliuen heYde vertoren .

g hi i » Nt
ghi
7• Die fiele fprack o licka
oock wel for Then .
Want als fy coemt die bitter doo t
Wie fal v din verborghen .
Wat fal v dais helPen v

g;,root
root
Dus moet ghi oock forghen bet is v
noot
Ghi en hebt toch ghenen morgen

Fo .

o,

1XX1 . ° --

8 . Dat lichaem fPrack meet ick oock fler-

Mi rout fo feet miJn leuen el uaet

Ende is en weet dock gheenen tijt

0 edel fiele an gheeft mi raet

Waer toe fal ick mi keeren

Ick wil nil leeren liden

Die werelt toont mi vrolicheYt

II.

Nature die is daer toe bereYt

9 • Die fiele f1'rack l' o lichaem Erode van
weerden

Daer blifcaIp fat wefen Ymmermeer

Waer o1'
verlaet g>hi
hi v
Wat wildY bier aenueerden ?

Hoe dorfdY maker eenich folaes

Ende dan fiJ'n verloll vant eewich feet
I

Arm flinckende vleefche ! der wormen
aes

i o . Dat lichaem f rac l meet ick index aer-

den gl %den

Die fiele fI'rack% wildY v tot d1iechden
hheuen
So fuller wi1', eerier ick ende ~~hi
~
flier boom int eewi ghe leuen

Hoe fat icxfe moghen verheeren

0 heere God van hemelriJ'ck

151

Hoe mach ick mi verbliden ?

u en leeren

Ghi meet tech index eerden

IXXiJj .r

Met God eeweliljck
verheuen .
.
Dat lichaem fprack I ontfernlt God onMi ende die edel fiele nliJ'n

fer beYden

Ende wilt oils dock ~>~heleYden
~
Wilt tech bewaren die fiele van

Ill Y
Maket dat v ells leuen beha gheliJjck f y
Wanneer wiJ' moeten f theYden .

I5 ~

Fo . lxxi1' .r-Fo . ~xxiJ' .~

\T°. CYXII,

~f 8{nnet~ Sec Ooogec maett

ate Saq

Soect eerie') name Pie 8ere!

4iev u(acem ~aeis

',1oesbe(8eta~E 3e (u 6 )eeEQi

6ji#mi-it

~o otite

on

F .nc

t~n

q

4ae ceoo

ne.

igaf ocone
1.

Ai

binnen der hoo«er 111ueren

In defer 1lederheYt

A1 van hierufalem
D r woont een ion ghelinc binnen
ltiliJ'n herte flel is aen hem

Sun
J aenfci .l'n blinct veel Claerder dan
die Tonne .
J'

Want hi is al fo f cllone
Want hi voert celled name
Die help

Hi heeft . i', blofende wan ren
Gheli'ck die fchoon rofet
I)aer illede hen iCk b el all hell

foe wel betaemt

Al lnder niinnen net

lefts beet hi

Waer

I-Ii fpant der maechden crone iae croone .

Ick fal nli feluen latch

Hi heeft twee fchoon brYn
l1

In die~ per ootmoediCh CYt

00ghell

Si lichten alfo claer

Ill finder
hoot~her
conde
J
~
Al ben ick bier ghelaten

follile lck dill trllerell

So mach mi Iefus miln, lief to wille
ghebueren .

Daer merle heeft hi ghetoghen
IVIiJ'n hertken in hens fo naer

0111

4•

Ghi maechdekens fult weten
Dat ghi hebt eenen brudeC'oli l f'n
J
Al is hY hooghe
~ ~~~hefeten
~

Fo. lxxiJj .v-Fo . lxxiiJj .r K i
Eeil lief is hi 3ThemeYn

A1 fact hi

Eli is die fchoonfle veltbloem -c

I,

noch beneden

Glin loft hens namaels aenfcouwen

So foot 1s hi van ruecke

Stelt v 111 flJrider 1proeueii

GhellJck dat I'aradi,l s

Iln 1s fo foeten inlnnaen

MiJ'n herteken is to bat dat ick hem

Iii is van grotor nlachten daer

11oeme .

Daer mode fal h

Ghi hertekens van leden

Y

T

v herteken noch
doer roeuen .

SiJ't Ielum v lief ~,~~hetrouw c

N° . CXXIII .
4111

I.

°i die fclue wile

\T

Beyden doet mi nd~er
her ten
,~
tei
Minder
i~erten
groote
pun
J
J
5
Ick wil 1ni gaen be ~>heuen

Dat is Iefus Marion fore
wilt ons houden in v behoet
Adieu alle miJ'n ghef1pellnnen

Al in cen cloo(Ierkiin

Adieu muJjnn hertekens ~~oet
~,
Witte cleederen bsae ick dra ghen

Ick en wil niet fan3her beYden
V beY den dat doet

1111

I~l1
.1 1

Ter eere van Chriflus door

Ick wit mi gaen begheuen

Want Iefus was in iuuerbeY t ontfan ~ghen
Die been der heeren root .

In ecn cloof}erken wit ick fJ'n
tc en wit niet fan ~rer heYden
Den tiJj t en die is bier
Adieu wiJ m o eten'

oeten ficheyden 1

NIiJ'n vriendekens laet is bier

3•

Och de went valt ml fo Bran ge
Ende alder werelt goet .
5•

No rade ick alle ion ~~e
~, heeren
Die mitter went becommert fJ'n

Al doer die wilde bofhcagi c

I)at fY haer willen begboom

Al ouer dat blacks volt

Al in cen clooflerkiJ'n

Daer toe wil is mi gaen berei den

Dat fn die werelt laten

In eon cloofterken we1 b ef}elt

Ende dienen der heeren here groot

Adieu nilJn v rie nldell ell

~~ell
'

God wnlfe houden in fiaden

111 :1;,

Adieu der wercl t goet
Nu wil is ~,~'aen draghen

Al doer fnl'n heYlick bloet
G.

Mer die dit liedeken dichtc

Een wl1ikon op inlJ11 hooft

God gheue haer goeden moot

`I'cr corm Chri 9us doornen crone
Die hi cent cruYce droech

Al is haer herteken fo lichte
God houdefe in f'n
~ behoet

Fo . lxxiiJ .i

i54

Fo IxxiiJ .v

Dat fi haer mocht bekeeren
0 heere miJjn brude ~~om
~
~goet

Wilt mi den rechten wech toch leeren
0 heere miJ'n minneken foes

N°. CXXIV .
t: Dit is die wife van 0 radt van auontueren
~Pitfgotet~»KeBm~
gII yaSE1e)) nnofthrerei'
Qt~~
~ fit
ft8tjenoarneoicvc
but, S;feIiBettjcootu (cgfnI
~nfi~lt+nenCO5Chfltottt
'getijc0iefonnecfavr

has

step

$erfegeq ta~aee Ee 8=eScn ~x

Oruetnftoos gQes~wnE .
1,

sun.1 vriendeliJjc oo ~gen fehinen
Gheliljc
die Tonne claer
,
Seer fanhghe van hem to finee
Es minder
herten te fwaer
l
Mocht ick hem eens aenfco 11 wen
En cuffen f hell roden No 1It
Had ick hem bier bene del
MiJ'n herteken waer te vr edell

Nu bliuet altoos ghewont .
e . Ick fach den hemel blincken
MiJ'n hertken was verhuecht

woude hi eens o

n'
11 dlncl{ell
Die fuuerlike iuecht
Mill
1 liden foLlde i c. per heten
Binlen eender corter fio11f

Had ick hem flier b elleden
M1Jn hertken waer to vreden

Nmi bline lck altoos ghewont .
3 • Al inden boo }hen throone
Daer fchilnt
den claren dach
.
Daer is hi alto fchoone
Die lieffie die ick oyt fach

Fo . lxxiiJ .°--Fo . lxxiii1'. .r
Iii doer mi root verlanghen
In eender cortex font

Had ick hem bier bene° &cot .
4• Die edele feraphinnen
Die fi'n
~ van God verclaer t
Si1 ' branden in Iefus mimic
GheliJ'ck den edelen aert
SiJ ' hebben claer bekinnen
In eender cortex font
Had ick hem bier bene . &cer .
5 • MiJj n alder lieffe ~rheminde
Ili is wel alfo riJ'ck
Sijil goes en heeft gheen jade
Men vant noY t fins
.
J gghelil'ck
SiJ'n minne is oueruloedich
Si en heeft beenell gront

Had ick hem bier bene . &c .
6 . Een frael van Iefus minne
Die heeft mi .l'n fiele doer ~gaen
MiJjn berte ende mijn viJjf fnnen

7 • Al in dat eewich leuen
Eef wonderliken fchoon
Daer is mijn lief verheuen
Al in den hoochfen throon .
This hem al onderdanich
In eender cortex font
Had ick hem bier bene . &c .
g . A1 is hi boo he befeten
Ick fat moth tot hem gaen
~
,
SjJ Ii ciaccht is on ghemeten
Ili en can niet wederfaen

Ic hope hi fat miJ'ns ontfermen
In eender cotter font
Had irk hem bier bene . &cot .
9• Condo is mi wet bekinnen
Het foude dam worden goes
So mocht ick Iefum minilen
Ende maker hmodem abet
So bade hi weder comer
In eender cotter font
Had ick hem bier beneden
MiJjn hertken waer to vreden
Na bliuet altoes 1, bewont

Die hebben troof ontfaen
Ick worde verlicht van hinnen
In eender cotter font
Had ick hem bier beneden . &c .

N° . CXYV .

€:
I.

rain
J herte keeren
~Gods •h enadicheYt
0p
Want forum moot ick leeren
ICk

R'll

Nlet rrooter
bitterheYt
~
Eoof heY t heb ick bedroom
Ende 11Ittel duechden hedaen

0p die felue wife
0 heere wilt mi vex gheuen
A lle mijn fondich leuen
Dat ick oYt hobbe miidaen
0 left mijn betrouwen
Dat fet I'ck heel in di
En wilt mi niet benouwen

I55

i56

Fo, lxxiiiJ',i --Fo . lxxiiiJ' .v
Dat ick verloren Ii
Tell waer niet mo ~~'eli1'cke
;,
MiJ'n fonder f'Jn Leer groot
Te comer ill hemelriJ'cke
Al in der vruechden wiJ'cke
Sonder eeniglien wederfl:oot .
0 Iefu van Nazareene
Doer alle v bitter pun

Nu bidt voer mi be1c uame
Da t ick nY
i niet en fchanie
Al voer fJ'n oerdeel fwaer .
5 • Barbara ioncfrou fchoone
Du bif1 een blocYende riJ's
Want ghi ooc fpant
die croone
~
I -Her boner int IparadiJ'so

En laet nli niet bederuen
In defer ellendighen hoot
Ende wilt mi biechte verwerucn
Als ick fal nloeten [Ieruen

Die rhi
g hi hebt bheleden alleene
lilli lis~ghenadich fJn
Om ors alien to behouden
IIiii b t g hi Gent cru ice meet
GheliJ'ek celi lane al flille
Al 0111 des menfchcn wine

Die wreede bitter door .
6 . 0 heYlighen wtghelefen
Glii f1t met Iefum beuaen
Michael ende Gabriel ~~heIprefer
~
En wilt nil niet verfmaen
Maer wilt ini bewares

I-Iebt phi den door ghefniaect
a-• Maria fu5yuer biocme
ReYn inaechdeliJ'ch 1priJ'eel
l\'Iet herten ick v noeme
Chi onthngtb Iefuii
In uwen fliYueren
God ende menfche

Ick hen van firmer cranck
Confef ores ende mar telaren
Ghi vriendelike fcharen
Och eewelii'ck is foe lanck

b~rheheel
lichame
voerwaer

N°. CXXVI .

I.

Aria ma ghet fchoone
Ma by het iii alder tiJ't
Ghi fJ't vrou vanden tlllU0l1e

Ill alder werelt wiJ't
Ghi fJ't oock eeii tomeyne

BeuriJ'dt van fdra ecl feni1n
l3euriJ'dt van fdra ech feniJn

Ick bid v maghet reYne
wilt miJ'ns ~~~henadich fJ'n
Chi fiJ't die fchoonlle b loene
i

d

Op die felue tivife
Di Ye Overt voort ghebrocht
Die ons vercreech den foene
Al was hi dyer ghecocht
0 roofe fonder dorm
0 foete mediciJ'n

0 foete medlciJn
Ick heb v wtuercoren
wilt niiJ'ns ghedachtich
fiJ'n
b
0
fchoone
morghen
Ileac
3•
Thoont v bermhertiche}It

Fo . IxxiiiJ' . --Fo. lxxv .l
Van v ben ick fo verre

Doer miJit mifdadlcheYt
Vol drucx ende ooc vol rouwen

Ghi fJ't Gods fchoone bruYt
Ghi fiJ't die ick benlinne
Want groot is v virtuYt

0 vrouwe van alien vrouwen
\Vllt 1111J ils ~~'henadich fJ11
Princefle ende keYferinne

Och moeder der ghenaden
b
Wilt miJ'ns ghedachtich fi'J n

So is dat herte miJ'n
Soc is dat herte 1111Jn

4

Daer 0111 wilt mi beraden
In miner leflen termsJn
In i m cii letlen terms .l' n

N° . CX3:VII .
tti: O l die felue wife
1.

SAnclc/ lof ende alle f1peter
Die fJ n altoos bghehoort
Van 111Yten elide velen
Dat is der werelt confoort

Mer waer in is ghele bghen
Der fides eenich profit
J
Dat wort al >hefweghen
Dwelck men foude we ghen
Die liJ'dt die wins den stri1't
, .
Coennt ionger ende wilt leeren
Wat ick v finghen fat
Ende wilt v duecht vermeeren
Iloedt v to famen at .
Want b«l i noch vre noch flede
En weet noch eenighen ti .l's
DoediJ't fo hebdY vrede
Eni dat cewi~,~~~e lcuen node
Die 1iJ'dt die wins den ilri j ttJ
3 • ReYit I Inner islet alle n fnnen
So fu1d Y altoos fJn
Ende Iefulll alti~t minnen
Dat is die leere miln
.
SO 1110eChdY v verbliden

I-lies na iii ~,~~root ioliJt
Tot eeweliken tides
Leers liden ende linden
Die tiJ'dt die wins den flriJ't .
4• In defer werelt PtoYne
Befietfe horde wet
En vfl niet al ThemeYne
b
Bhifca I~
p ; ioliJ't i' en fleet .
Want ass fi coemt altoYne

Die doot fonder refPiJ't
Si en fPaert dan groot oft cleYne

Daer 0111 fo hoot v re5me
Die liJ'dt die wins den flriJ't .
5 • Aerde fidY wildiJ't weten
Hoe illogichd Y blide ~heft'Jn
Ghi fills faen fJ'il verboten
1-her om v felu~ n Belt
den armor
SiJt mild e/
So en hebdY gbeen verwiJj t
God fat uwer ontfermen

E1lde van die belle befchermen
Die lildt
die wins den flri1t
.

6 . BekeCrt v edel menfche
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Ende wilt na duechden flaen
Al hebdY oven wenfche

Met God altoos verUlijt
Soe wort ghi gheprefen

Het moet dock al vergaen
Flier om fo moot hhi peYfen
Al hebdy v ioliJ't
Als ~g•hhii van bier fills reYfen
fieldY moeten deYfen
Die liljdt
die wins den flriJ't
,

Van God/ alfoe `uij lefen
Die liJ'dt die wint den flriJ't
8 . Tone ende out gghi moet fleruen
I-be moechdY blide ghefiJ'n
Wilt bier henoecbte denier

Ende heYfl om die eewigbe Pi'n
J
Ende wilt die werelt later
Die wile dat ghi hebt den tiJ's
Wilt v to fleruen Eaten

Als ghi hebt druc oft eider
Denct % bet moot ~gheleden fJ'tl
Wilt dock bier om flriden
IIet moet gheflreden fi'nJ'n
So moechdY bier na wefen

I-let fal v feker baten
Die liJ'dt die wins den flriJjt

N° . CXXVIII .

1.

2.

0

€op

Lacy is mach wee cla ~ghen
En beweenen miner ti's
Want in mlJn ionf;•h e da«hen
Dede ick fo cleYn Profi1't
Dies ben ick feer be gar •hen
A I in dat herte van mi

Die werelt Melt mi gheuan gen
Ic en mocks baer niet ont an en
Ic ben bedro ;hen
daer bi,
f
Si leY t mi fchoon voer o ~ghen
Ick meynde alfoe waer
Daer ben ick hi bedro ghen
Ende gghebracht in eider fwaer

Der werelt fchoon aenfcouwen
Hadde mi heel verblint
Ic waende daer op betrouWen
Mer nu macht mi wee mower
Dat icxfe hebbe ghemint

die felue wife
0 werelt valfch beto ghen
Wat hebdY mi ghedaen
b
Ick vint nn al ghelo ben
Dat bi mi deedt verflaen
Met uwen valfchen treken
Brocht ghi mi in verdriet
Aldus mach is wee fpreken
Ende cla ~ghen miJ'n ~rhebreken
Der werelt trou is niet .

4 • Och die bedencken conde
Der werelt valfch bedrock
HY foude in corten flonden
SiJn herte keeren daer of
En dienen blideliJ'cken

God ende die in oeder fiJn
Die en fuller ors niet befwiJ'cken
Maer bren ghen
in dat riJ'cke
~
Daer gheen
bedrock en fal fJ'n .
~

0- IXXV --FO o 1XAViL . t

5 • Die gonfle is al verloren
Diemen der werelt toocht

7 • Dus was is voertiJ'ts merle
Verdwaelt als 'hi
g hinu fl1't
Gods ghenadichede
Loffihem tot alder tiJt
Dacht ick in minen finne
I-Iet moet Iln eens nemen fijn
Wat ick ter werelt mlnne

Al hadment mi ghefworen
So en hadde ict niet ghelooft
Maer nu heb ict beuonden
Al eefi: tot iniJ'nder fcade
Dies ick in minen 'rout
Druck lide tot alder Iiont
Het was bina to fpade

6 . Och edel creatuere
Hoe fidY foe verblint
Ghemaect na Gods figure
Dat g•h i die werelt mint
Haer vruecht en mach niet dueren
Si en fal niet lanhhe flaen
Dit fiet hi taller vren
Si bout met eewich trueren
Dat niet en fal ver}aen .

Oft wat vruechden is ghewinne,
Het moet ~heiioruen
fiJ'n
~
8 . Dus wilt v dock bekeeren
Beminde vrienden iniJ'n
Ende wilt dock bier aen le eren

Der werelt valfcheil fchiJ'n .
Bidt Gode ghenade met trouwen
Hi is 'henadeliJ'ck
~
Ende onfer lieuer vrouwen
So moechdY bier na befcouwen
Die blifcap van dat eewich riJ'ck

N° . CXXIX .

4r
I,

Ls Ic be°'hln to dencken
op minen verloren tijt
MiJn finnen wlllen mi ontflncken
want hall c heb lc ml e ui t
Te ghen onfer heere
Midis fonder ende mifdaet
This tijt dat ick bekeere
Ende dat ick fleruen leere
Eer dat ick come to laet
Seer commerli1c flaet mlJn leuen
Want curt is bier den tijt
Veel fonder heb ick bedreuen
Ende is en weet gbeen refipiJjt

of

die fclue wife.
Maer is mach wel trueren
Als coemt die bitter doot
want dan fait al befueren
In alf0 cortex Vren
I)ie fief in pine }'root
~
3 • Werwaert dat ick mi keere
Ouer al hen ick be gaen

Flier bouen is ors heere
`I'e 'hen wien ick heb mifdaen
Achter fi'nJ'n miJj n fonder
Ende minen verloren tijt
Beneden der hellen ronden
Die mi tot alien fionden

I59
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6. Nu wll ick eewich bliuen
GheliJ'ck die Phenix doer
01'ten berch van olinen
Daer Iefus op forte fJ'n bloet

erilllldeil vi1 met 111Jt .
Als is dan voort aenniercke
~T

4•

Fo.lxxvi .°

Hoes in die werelt fact
Die lue ~henen
fiJ ' verfereken
~
Die waerheY t to niete ~aet
~
RechtuerdicheYt is verdreuen
Die trouWe is bleuen doot

Een vier fat ick daer niaken
Van hitter alto •r oot
Al van den dorren fakes
Daer Iefus aen woude fmaken
Voer ors die bitter door

Die minne is verileghen
Dit doer mijn herte beweghen
Ende tides pine groot .
5 • Nu mach lc wet flchten en cla gen
Ende weenen tot alder tiJ's
Ick heb foe langhe
~ gaen ia ghen
b
In defer werelt wiJ't
Oin rechte trou to vinden
Nlaer bet is al om niet
This tiJ's dat ick mi verfnne

Och wilt nil doch beraden
Maria maghet
foes
a
Ende wilt mi faen in fades
O1' v draghe ick den moot
In defer dorrer heYden

Daer ick allendich dwale
Ende wilt nliJ'n tide ~heleYdell
~
Als ick van bier moet fceYden
Ende hren gtfe ter hemelfeer fate

Ende Heere mill
J herte hisses
Eer mi nicer drucx ghefchiet

N° . CYXX .
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Heere God leers ors beden
Wt vierigher herten grout
Neemt van ors onfe uade feden
Die wiJ' hebben in onfen moat
Een liedeken winter wi fin hen
Alfo ghi ors hebt gheleert
b
Does nni nniJ'n herte ontf prin~~'en
1` ~

Dat is mi leere bedwin ghen
So wort ml1n vruecht vermeert .
0 Heere ' God! onfe vader
Die daer 111 die henleleil fl't
1-le1Ipt ors flu ante ~gader

O 1 die felue wife
In defers bedroefden tiJ's
So en worden wi niet bedro ghen
Al van dat helfche fer1' ent
Wi worden fo haef belo hen

Nu hen t ors God van bier bouen
Die ante herten bekent
3 . GheheYlicht worde owes name
Toecomende fi ors v rlJ'ck
Wilt oils doch makes he tame
Oils Chrifenen nine gheli,ljck
Dat Wi v woos t bewares
Dach auont ende nachtI

ro . lxxvi .' --- Fo . ltxviJ' .r
En met ons niet veruaren
A1 voer die helfche feharen
Ghi hebbet die meefle macht .
4 . Vwen wil ghefchie opter eerden
Alfo hi inden hemel doet

I6i

Al in die helfche loet
Daer wi fouden moeten liden
Ende eevw ich ileruen die door
0 heere wilt ons verbliden
In onf en toecomenden tiden
V bermhertiche t is fo root

Dat nemen wiJ al in weerden
Al y1t oils to~ rhenffoet

7 • Ende en leYt ons niet in becoren
Nlaer verlofl ons van alle uaet
Ons vleefch is crane rheboren
Ten can niet wederflaen
Die Werelt wit oils bedrie rhea
So dicke o>p eenen loch
Gods woert en mach niet lie rhea
Laet der werelt renoechte vlie en
Die v niet helPen en mach
s. 0 here God wilt ontfan •e n
\Tall ons dit fchoon rhehet

Gheeft ons verduldeliJ'c tided
In dat onfen wille teghen flaet
0 heere wilt ons verbliden
Stelt uwen thoren befiden
Ons armen dock niet en ver (maet
5 • Ic bid v heere wilt ons gheuen
Dats huden ons dagelicx broot
Daer die flele bi moet leuen
Dat hebben wi nleefl van noot
Ghi hebbet felue ghef1' roken
Dat fal oils bell verfaen
Diet lefen wit die macht foecken
Het fIaet rhefcreuen in boecken
En met ons daer niet of gaen
6 . Wilt oils onfe fcult ver heuen
So ~,vi onfe fculdenaren doen
01' dat wi). ' niet en fneuen

Wi hebben fo groten verlan gen
\Vi worden fo haell belet
WiJ' worden fo haefl verwonnen
Van alfoe cleYnen faeck
I)uS fJ'n W1 oude oft ion!rhen
~
Elck wacht hem van valfce ton gen
So Cri4ren Wi in Gods Woorden fmaeck .

N°. CYXXI .
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0 } die felue wife

it ~ nl Y oln f itghen
.. Ie
n h erte dwit
Oill to versa hen druck

Ik
C
fie die werelt dwin ~ghen
Ill cken tot on heluck
Iii heeft leer wet t;•h euaren
Die hae,rs yrY is ontlafi
WTant i1ye in hondert iaren

En wall fo fcherp onl plaren
Ee r men d aer doer ~rhe1?ail
b
Diet al w it ouerdincken
Waer is Illl pays oft vrede
Waer fetmen difcordie mincken
Waer is eendrachtichede
Dat is al met een ver heten

II
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Niernant daer op en let

Dies derf ick mi vermeten
SiJ ' fullent noch wet weten
Die daer meefr me fiJ'n befinet
Die
werelt is vol treken
3•
Defgeli.1'cx en was noYt ghefien
Drie dobbel in haer fPreken
Haer net en can niemant vlien
Schoon fPreken fonder meenen
En lichen voert aenfchiJ'n

Maer wildY mi verbeenen
()n1 ghelt
oft pant to leenen
b
So en fat is thuYs niet fi'n ..Jn
4• Ick ben tot uwen beflen
0P dat v niet en beliefs
Van eerflen totten leflen
Wort ghi. van mi gherieft

Dit wort alle dag•h e versoghen
Van vele fonder waer
Maer fulck vint hem bedroghen
Want this noch al ghel?toghen
Ende tbli'ft
oock ong•h edaen
J
Och
went
wit
foodY maker
S•
Oft ghi wit dueren mocht
Ghi foudet al mift'aken
Wat ghi oYt voren brocht .

Ghi en cons niet din fchoon liegen
Al toondY nil famblant
1-Jet coemt al op eer bedriegh en
Wet hem die v tact vliegh en .
Ende houde hem ae i1 Gods hart

6 . Twas wilen eevan
r
trouwen
Wat deer totten anderen fprack
Men wit daer flu niet af houwen .

0

lxXv ij .v
IJet fi'nJn f1'illen inden flick
Hi moet wel fi'nJn in dolen
Die hem op Inenfchen verlaet
Ende g•a ct ter werelt fcholen

Die worPt hem order die folen
Ende bliJ'ft van Go de verhact
7 • Conde is mi haers ontwenden
So waer mi lief ghefchiet
Los waer is van all enden
Gheboet waer miJ'n verdriet
Maer lacy fi heeft mi tonder
Ende foe in haer bed wantk
Ic en weet gheen raet bifonder
Aldus en Yft gheen wonder.
A l fing'he ick dr oeuen fanck
'

8 . 0 Ihefu lieue h eere
Dats groot verfchil van di
A Is ick mi tot v keere
Veel eer biflu bi mi
Dus bid ick v doer v minne
Daer ghi mi merle bemint
Ontfunct alto miJ'n linne
Dat icxfe dock verwinne
So en forghe is nitt een twiit .
9• Ick wit gaen leeren fleruen
Eer mi den tiJt begheeft

So loath ick duecht verweruen .
En de comer daermen 1eef t

Al in die engelfch e chooreil
God gheefs mi goeden fPoet
Daer en can men niet ghe hooren
Daer of mocht comen thoren
Ick en ghere gheen li ever g•oet

Fo . lxxviJ .°--'o . lxxviiJ .1
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N° . CXXXII .
t: 0 die felue wife oft op die wife alfoot beghint

I . IRijek God vien fal is cla~~en
~

Dat heYnlellJc llden mlJn
Dat mi dit vleefch doet draghen
Brengende den gheed in i'iJ'n
Ick vinde mi bedroghen
Om dat is mi op mi verliet
Daer is alleen moefle la
P~ghen
Te fiellen al mi1'n vermoghen
In Iefus Chriflus fwaer verdriet

2 . 0 vleefch vol auontueren

SuldY van mi niet ggaen
Dat mi troofi mach ghebueren
Doer Gods gheefls foes biflaen
Mach is geen troofi verweruen
So bliJft mlJ'n fief in fwaren druc

Nloet is Gods gracie deruen
In wanho e fal ick fleruen
Ende liden deeuwich on •h eluck .
0
Iefu God van minnen
3•
HelPt mi in defer foot
0 waerheYt trooilerinne
Ick bid v met herten deuoot
En fact mi niet verloren
Staet mi bi want wel fiJ'n mach

4•

Tvleefch dat is hadde vercoren
Doet ml in drucke verimoren
Dat cla ghe is v nacht ende dach
0 Chriflelike heeflen

Die gerne gods woert hantiert
Als bphi van dien maect feeflea
Dat ghi v fo niet en re giert
GheliJ'c flees drinckers flercke
Die alti1't rellen van des Gods woerts

cracht
Verachtende alle wercken
Ordeelende alle clercken
Doer des drancx wiJ'fheYt quali.i'ck bedacht .
Dit
flit
liedeken
herdichte
5•
Swerelts vrienden fi'nJ'n hem ontgtier
Al houden fi hem voer ilichte
Noch heeft hi wiJ'fhe y t •h edaen .
A1 heeft hi nu verloren
Al der werelt vrientfca1' en macht
Een tinder heeft hi vercoren
Doer wien hi alle thoren
Ontuliet ende alle vruecht ver1' acht .

Ii i
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N° . CXXXIII .
€ Dit liedeken 3~•a et o Ip die wife alfoot be ghlnt .
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'i bout m ;f gett

rueren fo moet is nacht ende dach
Ende liden fwaer verlanghen

Om een die ick niet flea en mach
Si bout miJ'n hers bewail ren

Och fi is rnoeder ende maet
fiJ'i~
~y
Och woude fY minder
ghenadich
f'n
J
b
1
So en waer is niet be •a ughen
Och in wat laude dat is bin
Si leYt in miJ~
n ~'hedachten

Daer en mach gheen antler comer iii
Bi da gl3e noch ooc bi nachten

Dat heeft haer claer aenfchiJ'n ~•h edaen
Och woude fY ini in haer herte ontfaen
Ick liet miJ'ns lidens clachte

r .

~~ a» ~vaec is nicE 1ieg~attg~

.
3 • In alle defe werelt wil't
En weet ick •been fo fchoone
0 fiiYuer magliet ghebenediJ't
Ghedenct mi1'ns
inden throone
•
Ghi fi'tJ't miJn liefiIe op aei triJc
Ic wil v dienen trou veliJ'ck
c

Gheeft mi v nick to bone .
4• Och nick God been hoe wee
Dat is van haer moet wefen

is

nli

Och waer is dock van fonder vri
So waer nhiJ'il druck bghenefen
SY bredg~
hen den meni Then in fw11 er

verdriet
Scout die fonder ~vaer bghife fl et

O.
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SiJ' fJ'n fo valfch gheIprefer
~
; . De went moet de went (ijii
Ick wilfe later varen
En bidden Maria Gods moeder fiJ'n

O.
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Dat fi mi wit bewaren
Al is mi1'n broofl'che nature foe cranck
Ick hope bet fal beteren eer yet larch
0 God wilt iii ~~- hef1paren

N°. CXXXIV .
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die felue wife

i . () Bloenl van alle maechden
Wilt u i doch nu oils wefen hi
On1 eer liedeken to fin~,s en 1'an vrllecllden

Al in die foete eere van d Y
• Barbara edel nia ghet foes
In uwen ionh}hen iarell
WaerdY wlJs elide daer toe vroet
z . Si dacht dat God der 3oden
Moelle wefen boner al
Die hemel eiide eerde

Dat is/ ende worden fall
Ghefca 1`yell hadde i nacht ende loch
God die fchoon genobel bloenle
This recht dat ick v noeme
3 • 0 fchoone acoleYe
Ghi llebt ootmoedeliJ'c neder gheboocht
• hooft ende v firmer
Dat quam wt wlJ'fheYt groot
GI- i en wont v vaders of1 ;>•o den
Eeren noch oock aenfcouwen
Ghi deer feer wiJ'ffeliJ'ck
4• • fchoone fuYfiler bloenle
0P v is neder ghedaelt
li ~~e~ ~~eefl van bier bouen
Die heY~
Te recht fJ't ~~~hi
g hi ~~'henaemt
0 Barbara edel ma ghet foes

Ill uwen longhen laren
WaerdY feer wiJ's en vroet.
5• 0 fchoone genoffel bloenle
Ghi hebt v ghefloten f o vail
rTegen vs vaders ongeloonen

Daer ghi feer littel op hebt ghe pail
Ghi hebt V OntlOkell f chooll eiide
Al tee hen die bltte der former
Der heYliger faligleer kerilenheYt
6 . Eenen tome feer hooghe
En twee vellflereil fchoon en bl Y
Die hebben wel alto feer verclaert

it

Nochtans moile dat derde veYviler
daer hi
0 fchoon lelie der bloemen
Dat was den foeten wille vale d Y
Och moths ick hi v coemen
7 • Doer dat derde veYnfler
Aen den tome floes
Docn Overt v lieffle vader
seer toornich ill linen moot
Wt dYen o0 rf1' ronc ~` fo avert dat cons
0 edel ghenlafde bloeme

Dins
J edelen herten ~>ront
~
S . 0 fchoon fuYuer violette
G hi hebt v leden gheboocht

Fo . lxxix .p -Fo . lxxix .v
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Onder ws vaders felle fweert
daer na waerdY van god verhoort
Tot uwer eewi rer
~ falicheYt
0 fuY uer ma rhet
~, feer ioliJ't
VercriJ'cht mi ontfermherticheYt

9 • 0 fchoop roode fuuer roofe
Ghi hebt v fo vaf~ ende wel ghePlant
In dat pried1 der maechden
A1 in dat cofleliJ'c hemels lant
Wilt onfer dock ghedincken

10.

0 edel mag~ het ghebenediJ't
Gods rracie 'hilt ons fchincken
0 edel reYn herte der maechden

Des fondaers mediciJ'n
Wilt tonfer laetfler vren
Onfen troofl ende ons biflant fiJ'n
Want v minne was alfo root
0 edel fuYuer mahhet fi'nJ'n
Bewaert mi inde vre der door .

N ° . CXXXV .
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Dit is die wife alf} be rhint .
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get 8etm¢aec1) 3~4 afl~jx

to Dencaey/tea¢nc1kJop~Die

mgrrce tferEtp pine. DoE OQE,~

icy ease

at i>>

au¢cyt 2EpCatp fapfac}'lapfacp
Die goocgR¢

1

1

apmgr~ ~tc~noc6tan¢~c

Ssuec& E 3c e~ mete~~e~ Oetev

'oSg9e{cepSeqfI)t1.
i . \Ier!angen/ verlangen doer miJ'nre her-

ten pine
Tot dat ick come al in die ho0chfle

vruecht

Ic en were gheen beter
Dan

alti,1't to

een beter medeciJ'n
dencken to dencken o P
die duecht

Fo.1XXiX .°

A5ylacY/ aYlacY .1 aYlacy'l aYmijn
.t
Sal ick noch tan rh
~ e vani God ghefteyden fi'u ..Ju
2 . Ic heb een lief ken lief vernomen
Al binnen at finder fielen van mi
fat god fJ'n were in ons be comer
So moet nature verwonnen fi'nJ'n
AYlaes . &cet .

Fo.lxxx .l
AYlies

aYlaes . &c .
Och
Iemus
falue die is fo foet
7•
Mer fi en mach hem werden n'met
Die andelen troof van bii Yto n foeck en
Die dra ~ren bet cruyce al islet verdrie t .
AYlaes aYlaes . &c .
8 . Och woude hem di e meofc he v all foilden keeren
Ende bidden God om fiJ'n rraccie
~
f vet
So fouden wi met onfen reere
Verbliden in fiJ'n rlorie
foes
~
AYtaes aYlaes. &c .

3 • Om Ihefuni wit is leuen ende fe raeil
IIi is miJ'n troof in alder font
Ick foude foe ~a erne fi'uJ'u i oilfe ver-

weruen
Ick woude dat hY hadde mij nre 1lerten
AYlaes. &cet.

grout

MiJ'n herte is foe feet beuan ~ghen
Hoet tuffcen hem ende mi mach faetl
SiJ'n liefde houdt mi bier beti
la1gbefit
Met meni ren liden onderdaen .
AYlaes&c .
5 • Mer is en wits niet becta Then
Dat liden maect die fiel fo fchoon
Een YehgeliJ'c moet fJ'n truce dra ~ren

Ilet is den hotel vanden throon
AYlaes aYlies . &c .
6. Int cruYce wit is mi verbliden
wanthi die rerne
to faluen Ipleech
~
Die fi'nJ'n cruYs met bitter liden
AI fonder fatue ghedra1;renhft~

167

Eli fat ons moeten prefenteren
Als wi voer den rechter faen
Ende hi ons fat examineren
Van al dat wiJ' hebben nlifdaen
AYlies aYlaes . &c .
JO . Nu taet oils dit in tits
J befluten
Die cofelike meefer weetet al
Dat mist hemelri'cke
fchuYIt
~
dwelt hi milt o1' enbaer condi gen
~ fat
AYtaes aYlaes . &c .
II . Hi fat ooc wet hebben onthouwen
Ons drat ons liden mist petal
Als etc van ons in rroter vruecht
el griina~ gie offeren fat
SiJ'n l'~
AYlaes aYtaes/ aYlaes / aYm Y
Sat ick noch tan ghe van God ghefceYden fiJ'n
9•
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N° . CRXXVI .
€ 0f die feluc wife
i . (jOde foe wil ick miJ'n herte o1' gheuen
Ende keeren mi alle menfchen of
Ende foeken trool} hit cewich leuen
Daer ict geduerich vinden mach
EYlaes eYlaes eYlaes dat is niet eer en
MiJ'n natuere to feruen

began

Dat rout mi nn voort an
e . Mocht ick dat wefen dat wefen Gods
~ghebruYcken
So dieI'e finder felen nliJ'n
So f oudic alle dint bitten finYten
Dat mi eenich hinder mocht fiJ'n
EYlies eYlaes . &cete.

3 • Mer daer en can is noch niet toe ghetaken
Ghi en wort eerf in mi een flue of
grout
Dat lc mach kinnen en leeren fmaken
Dus he] pt ons tot alder font

EYlies eYlies. Sic .
4 • MiJ'n herte ende fin wit is hem o 1'
heuen u
Bouen al dat is rhefcaipen
weet
~
Mi rout fo feet miJ'n fondich leuen
Ende het is mi van herten leer
EYlaes eYlies e5•laesl' dat ick niet eer

en began

MiJjn nature to feruen . &cet.
5 • Al en foude is nemmermeer fiJ'n hulpe
1`
ontfan •h en
Noch troofl in gheendcr foot vercri-

bghen
So en fat is hem nn oft nemmermeer
of gan Then
wat ini }efchiet at totter door
E Y laes e ~ylaes l' e Y taes dat ick niet eer
en began
M1Jn nature to fernen
Dat rout nii nu voort an

o . 1x< x .°-Fo. 1xx~ i .l' L i

N°.

cXxxvri.

g~i i3ge mnecO

O,eer Je(ug is (ink nab fi~oo7t

I.

minde eens conincx lone
Ileer lefus is linen naem
Hoort ghi ion re maechden
Vanden enghelen wont hi ghedient
Iii is foe fchoon van formen

SiJ' linen doer den reye
Al voer des conincx loon .
6 . Maria badt hares loon to fchincken
Den maechden nieuwen w iJn
Nu drinct mlJn Ileac kinderel 1
Ghi full bier altoos fiJ'iJ 1

8~ 9Z: anSer~

enggefeq,ro~t$i gtjeSienE

Ick

Ende oock feet minnelil'ck
.
Inden hemel noch finder a,erde
Ell vlntmen islet flJns ?,lieli .1 ck
Die flraten fiJ'n vergulden
Si hlincken ~heliJ'c
criilal
~
Die heYlige figYuer maechden
Och fJ' fin~ yen daer bouen al
4 • SiJ' dra ~ten blinckende flolen
Met Peerlen fo wet omfet
`Verwaert dat fi treden
Met foeten roke bef1}ret
5 • SiJ' dra ~ten blinckende Ilolen
Ende eenen crass fo fchoon

t69

7 • Dauid met fiJnder herpes
Iii maect daer fo groot ghefcal
U
Dattet fleden ende dotlpen

Mo ghen boons oiler al
U . Hi roert fiJ'n foete fnaren
Ms hi to dome 1plach
Och hondert duYfeat iaren
En f chines daer islet eenen loch .
Daer fallen wiJ' iubileren
Met hemelfcher melodic

Met Chritlo onfen been
Ende die en gelfche ierarchie
o,
Daer
fillies wiJ' fonder trueren
J
Aenfcouwen Gods claer aenfciJj n
In eewigen ~~hedueren
~
Sonder druck oft fonder piJ's
1`
II . Daer en fal oils niet taken

I

Vaders noch moeders druck
Al waert dat fi finder hellen Eaten
SiJ' en beletten niet ons gheluc .
a . Salige herten die God minnen

Ileht dit altiJ't voer oghen
\VaIt
1 die went verflroyt de hisses
1)iefe mint is

mist

lefle bedrogen

Fo . 1xxxi .r--Fo . lxxxi .v
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r 3 . Die dit liedeken dichte
Was feer bedroeft van finne

Want fiJ'n herte was fo lichte

Ende verfinoort inder werelt minne

N° . CXXXVI[[ .
€op die felue wife
1.

IN mi feluen fo wil is gaen
Elide Iefum leeren minnen

Hi is die fchooilfle bouen al
Hi llaet in mine fiulnen
2 . So wie Iefus minne draec•h t
Die mach Wel vroliJ'ck wefen
Hi is een roofe wide ontdaen
Voer alle die hem aen cleilen
3 • Hi is een roofe roofe root
Elide minnetiJc 111t a enfCOl 1 Well
Hi is illlJ11 lief 1111Jn niinneklJn
Hem wil ick fJ'n ~ghetrouwe .
Hi is die fchoonfle die is weet
Waer vintmen fJ'ns gheliJ'cke
~
Willen wi ors herte tot hem keeren
Hi fal oils maker riJ'cke .
5 • 1-li is een heere bouen al
Van hemel ende van eerden
Willen wi ons feluen Wto gaell
fli fal ons wet ghe weei den
G . 0 Iefu alder liefile beer
Mocht ick ter minael i comen

Ende miJ'n nature f eruen lee ell
Het foude mi vele vromen .
7 • SY moet nochtans verwonnen ziJ'n
A1 font haer 1;rote pine fijn

S al Ii comen in blif ca1' 1;root
Daer die Cherubinnen fi'n
'
Jn
8 . Iefus is een forteYne
Wet hem die daer wt drincken
Hi is fo fuYuer ende fo reYne
Een edel wiJ'n ~~•a ert rancke
9 • Flier om fo wil is btideliJc tides
Tell wort heel • mer eels torte tiJt
Ats lc come bi 1111J'n foete lief
Daer fat is driuen 1;moot ioliJ't

i a Die blifca1p is daer fo groot
~
Die eeweliJ'ck }~hedueren
fat
~
Flier om taet ons de werelt verlinaen
Ende God minnen bouen al
11 . Die dit lieken heeft rhemaect
God wilfe in duechden fparea
Ende bren1;enfe na defe torte tlJt
A1 in der en1 ;•h elen fcharen

N °. CXXXIX .
ti:: 0
1.

Aria ma ghet fchoone
Ghi fiJ't een bloeine foet

die felue wife
Verheuen inder throone
Die ons verbliden doer .

ro .lsxxl .
2.

die ~~~hene alleYne
Daer alle miner trool} aen . ilaet,
Van fonder fiJ't ghi reYne

Ghi ftJ't

Maria fitYuer vat
3 • Der fondaren medicine
Neemt mi in v behoet .
hoe fchoon is v aenfchine

Schoon fuYuer mahghet foes
4 • Bid t u wen Tone fontoYt o
Die aenden cruYce hinck
Hi fal ons wel ontfermen
Die ons fiJ'n minee fchinct .

o .lxxxiJ'ol
Verloff ons ester pine
Daer wi toe liJ'n gheneYcht
6 . WiJ' willen altoos loner

Die weerdi ghe
~ triniteYt
Die re neert daer boner
Al inder eewicheYt
7 • Haer willen wi altiJ't dienen
Met eenen foeten fanck'
Dat fi ons helPe to hene

Den fchoonen en '~ helm fanck .
S . Nu fegghet alle Amen
BeYde cleYn ende groot
So moghen wiJ' verfamen

5 • Toocht ons v claer aenfchiJjn
Och hemelfche eewicheYt

Al in der enghelen hoop

N°. CXL .

(II: op die felue wife .
lEfus ghinc van Bethanien
Met finer lieuen ion geren
Te Ierufalem inder tempel
Om den volcke to prediken
2 . Wat vant hi in finer we he
In finer we3the flaen
Eenen fchonen roenen vi heboom
Met bladeren was hi ghelaen .
3 • Iefus floech op f'n
J ooghen
Hi fach den vi eboom aen
Ui en conde daer niet aen vinden
1.

Dan alleen veel roene blaen
4 • Iefus fPrac met foete woerden
Van nu tot gheender tiJ't

En fal vrucht van v cornea
Ghi bliJ'ft van nu vermalediJ't .
roken
5 . Als Iefus dat had chef1'
~
Ende bet woert was wt ~~he
~ 5~~~aen
So bleef die roene vi geboom
Al heel droo ge verdorret f~aen .
6 . Die iongeren verwonderden alle
Van dat Iefus hadde rhedaen
Dat die fcone rroene vi geboom
Verdroocht was fo faen .
7 . Na mohgen wi ons wel fcamen

Als wiJ' ten ordeel fallen ftaen
Dat wiJ' in alle ons leuen
Gheen duecht en hebben ghedaen

1'71
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N° . C1LI .

~3~e(~1tael~'$ecPeerctmiaoc~

tonf~c ; t

~feccErmrrey rttoef/

Dp cft wa~}xmvauecBooFE

1.1

2.

£3

8vot

t ~o kva¢r is

tfjecfe

erfaa ~tiu¢ it aag SevgAOFf
i

~',

mfjq

(arc $ctfmovzc

∎n

a~p~ibi oott a ecan tc
L

rswf

0

Iefu foes/ vel'leent mi loch confoort
Sterct mlnen moet
Druck wor1pt in Y ones boost
ValdY nll difcoort fo en can ick nlet voort
So fwacr is thel to verladen
Bliue is dus ver oort
In nllJ n fo ~lden veru iloort
So is nllJ n vrl 1 echt ''hedaen
~
Gheeft mi dock raet
Ick hen van troofl leer bloot
Aenf et minen f} ae r
Nature brocht nil finder noot
Der werelt vruechde foes
Coemt nlet ghewelde groot
So die )p• int herte miJ'n

Natuerken west ghenoot
Die gheefl hiedt wederfloot
Och hoe foude ick blide ghefJ'n
1ef11 en troofl ghi nli niet

~o emtjy 33auccGf

c&tq

So make ick groot mifbaer
In dit verdriet
Sterue ick die door tes claer
Want viii iaer to iaer
So bell ick in defen vaer
O Iefii lief dyyen is noYt en Each
Dat valt natuerken to fwaer
Van defen twee weerde )?aer
Dwelt ick wel cla ghen mach

4 • Maria l'rincerife fier
MiJ'n hope f}aet al aen d Y
O reYne ende fiiY uer e ~~ lentier
Aenhoort nli1'ils
drucx ~hefcr
.
~
Y
Ende Ilaet mi bi
Ende fcheYt flu niet van illi

Thoont dock v coal1' afie foes
Mi en ruct hoe dat fi
Mach ick :omen yr Y
Iii v miJjn lieflle ~'oet
~ .

Foo

lxxxij °

ro . l xxiiJ'

r

N°o C1LIIo
€ Dits die wife van Een aerdich vrouken heeft mi bedro grin .

~!Difg a3esbi(¢Sdq Eet ate •
~ic~

8lopRen

3¢e¢frnu 6eSFogt.
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tretf

DoBSeeoocl% $ark

Ei

#~ ie tvere(t etch i eefitm i Be8Fo
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I
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()act
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~aee (m¢ec~a8e trooe~8e~~ fq~
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mon8¢ 3tft
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1.

ect

z' `iG ~ii to

eee a o ~

ie werelt etch heeft mi bedro Then

I)aer is o1p was very}ect

liner fmeeckende woerden fiJ'n al «he5
logen

llucken 1 en ininnen leeren

Si far V

Ia hebdy y helt wel ill v hint
Ick hebber of tverfrant
T

~}

Dat vlnde tc nli perfect

Gaet die werelt heel itlt rondo

Seer dobbel oock van gronden

Si I'acYter foe vole islet harm loofen

Si is mi to fees doertrect
Dus keen is mi van haer

SY 1'aYter alfo vole met harm loofen
monde
Ick en achtfe niet een haYr .

2.

Van defer werelt valfch viant

Och hertekens wilt v finnekens keeren

Ghi vintfe heel wanckelbaer

111011

Ick en achtfe niet een haYr
3 . Nu laet ick omen anderen fineri i'
tJt

de

vet uiflen

Van finnen ionck en mal

Fo . txxxiiJ .r
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h1o. lxxxiij .~

Want met hare bedriegeli ke linen
Si v wel bedrie en fal
Ende doer v vallen fo meni hen fwaren vat

Nu ben is vander werelt ver eten
IHaer bedrock Yt} diet mi doet
Dies is natuer bedwin z;en moet
Des bin is vroliJ'c in alle tlonden
Dat feh ick v voerwaer
5Y paeYter fo vele met barer valfchen
monde

Dits dabgheliJ'cx beuonden
Met haer hler ende daer
Si IaYter alfo vele . &c .
4 . Wat heb is met haer al tits
J ver[leten
Ic en fPaerde gbelt noch goes

Ick en achtfe niet een haYr

N° . CXLIII .

~+a~-

°~

ru

doe

tj

m¢y e(ceigt )IDotEBm)aKen

pfap(ant iDofal8ev aueclja¢t

goo¢

ne ~{a tot De(ei~

ne ~g sow aei

yep;. , ttgcgQQte(f ata nu

'g~eptdt 3iatCeg~¢foouiga
t.

~en~

IliJeil luftelilceu mey Cri(tus playfaut

In alle gheloouige koene

Die tot defen meYe fcriJ't

~4e ue1j

Wort van alien fonder nuiJ't
Sun
J duecht ende alle fun~ le tien

Vol alder duechden groene
Is doer den heyligen ghee(t als nu gheplant

1tc iR9aHtrn+ctta

2.

Wit J hem Critlus minnelicJ t ;heuen
Het vriefen bet fneeuwen is nu hedaen
Den winter mach ors niet dwin •h en
Die wet des ouden teflaments is al vergaen

o . lxxxiiJ .°-ro . lxxxiii1. .t
Die liefde moet al volbrin hen
Die vatl aen Chriflus liefde cleeft
Ende lief finer broeder heeft
Als hemfeluen na Paulus leeren
Hi volbren t die wet des heeren
Die
vo1;elkens fini;'hen o)? dat ~rroene bout
3•
So vrolick
onbedwoughen
J
Dat fiJ'n die en ~•e lkens menichfout
Ende alle •h eloui 'e ton gen
Die fin1;ghen hlorie fi'nJ'n
Moet Chrifl;o inden hemel fi'n ..J'n

Pays manner ende vrouwen
Die op fi'nJ'n woert betrouwen
4 • Defer meYboom Chritlus fo iuechdich
bloeYt
Met duechden meni •e rhande
Hi heeft of's met dau befI'oeYt
Sin
J bloet tot eenen order1'ande
Court al die belafl fiJ'tI ende tlaeft
Tot mi feYt hi ghi wart gelaeft
Ick fat v ontladen van fonder
MiJ'n lock is licht beuonden .

5 • SiJ'n goddeliJ'c woert is een ghebloeYet riJ's
Daer wiJj op moeten beeten
Dwelck is befeg'belt na Gods aduiJ's
Met Criflus bloedich fweeten
iii heeft den helfeben viant groot
Die fonde ende die eewi ge doot

Verwonnen tot alien dau'hen .

Ende al onfen 1a11 gbedra gen .
6. Coemt ter forteYnen die fo oueruloedich fact
Wilt vanden water drincken
Het wetc int eewi ghe leuen gaet
Chriflus wilt on s minneliJc fchlneken
Want daer vloeYt wt Chriflus buYck
Leuende water tot onfen gebrliYc
Die heYlig~
e gheell eerfame
Scenct hi our niet tot onfer vrame
7 • Gheloeft fi den meyboom vi ctori ells
Die ons God fchanc wt minnen
Wten hheflachte Iuda corragieus
Een leeu niet our verwinnen
Chriilus dien eewighen meY .
Die maect alle herten vre Y
Met Linen heel e iuechdich

Die hem verfoecken vruechdich
8 . 0 Prinche Ihefll/ mYboom
e
hebene~
d~Jt
~
Soe lufleliJj ck antploken
Ontfangt ons in v armkens wil't
.
Aent cruce voer ons ontloken
Ghi fiJ't onfen troofl ende alle ons vruecht
Alleenliken bi uwer duecht
So warden wiJ' deelachtich
In tvs vaders riJ'c warachtich .

N° . CXLIV,
€ 0P die felue wife!` oft o1? Als ons die winter henen gaet i foe coemt ons aen
die coelei> n >e YI oft oop Tandernaken al otpten riJn daer fach is twee . &c .
r

I.

ALs

Iefus van die fiele wil fceyden
Dan drift
J Ii rouwe ende groot mifbaer

Die woerden fat is v ;,•a en bedien
Elck fwi ghe ilille1 ' ende hoort bier naer

176

Po . 1xx ~. ii1"J .~'
EIcx menfchen herte mach wet wefen

fwaer

Die defe cla •h e fat horen
Ic en feg v antlers niet dan waer
0 waerde Iefu wilt nii dock horen
Dat ick mach beteren mil'n
. inifdaet
Ende flact mi bi in corter flout
Ic bhn met fonder fo feer ghewont
Ende is abet f}eruen in corter ti1• •t
Die door en mach is niet ont aen

Sullen

v

•li

niiJ

glori e

armen fiJ' n olltdaen

WildY v van fo nden « Tachten
En later die wereit ende a1 le- harm ilriJt
IcCal vfohoohev erheffe11
1-her bouen in miJ'n eewis h riJclz.
6 . 0 heere mo cht ick daer toe heraken
So waer mi1•n

herto

•l ori e

van

forghen

Al daer die feraphiunell fJit
Die blifca1p is d aer alto l;root

Van defer werelt moet ick

b•a en

fcheYden

Ende trecken in cell antler tart

yr y

111ochre henakeli

AYlacY ick en weet niet waer ick fat

Men machfe befcll•' ueil in 1;heendel wiJs
Die fchoonhe yt a et boucn al
Die daer flaet int paradiJ's
7 . 0 Maria roofe bloeme

Met fonder dat is God bekent .

Bidt u wen llenell fore voer mi

Te fleruen moot is mi hereYden

Dat ick fiJ'n aenfciJn macli aeofc .•ouwe i 1

die loot moot emnier fJ'n ghedaen

Daer bouen daer die engelei1 fJ•1 1

Ick bid der reY nder ma get
mar is
~

Als is van defer werelt fat fcheYden

Dat Ii liii wit 111 fladen flaen .

Want ick en weet tlt
1 n och vre

0 minnelicke God wilt nliJ'nder outfermen
Al bell is cell f ondich wiJf
So ghi
g hi ontfermde der magdaleeneil
Ende anderen fondaien dies icher fiJt
Ghi hebtfe iii vruec hde 11 feer ho he
verheuen
Daer bouen in die blifcap root
Van al niiJ'n fonder roep is gmade
Och daer 1111 bl in nilJnde1 r to ot.

5•

Hier boner in miJ'n ewig•e

Ende later die \lerelt ende haer ioliJ't

Miner tiJ't hebbe is fo 9ualiJ'ck hefleedt

4•

Ic fat v gerne in gracien
ontfaen
~

Dat ick die

gaen

3•

'"' .v
r0© lttixlllJ

0 menfehe wilt ~•h i tot my wasrt heeren

flier om foe wit is huegellJc llden
Al wordet mi noch fo f t1 ere
8 . O werelt valfcer Ball felilJll
Waer toe hebdY mi hebrocht
Ick heb •11e1eeft na tlwen rade

Mer bet is alte tract bed roch
Ic waerde dat eewich foude hebb en heduert
Nu hen ick >'heu
alleil ' int fvYants tlrick
~
Dat heeft haer valfce b enoecllte bhedaen
AYlacY hoe feere rout till dot
'

o, lxxxiiiJ' .v- o . lxxxv .r
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N° . CXLV .
€ Op de felue wife
I.

oft op Met vruechden willen wi finghen / oft o p
Het viel eenen coelen dau

\Vie fat nil toch helpen clagen

Al miner verloren ti1't
Confciencie die %\Til alti1't
, knaggen
Si en gheeft ini l;heen ref1'iJ't
In gheen dingen ben is verbliJ't
Die bier beneden fiJ'n
Ick bid v ghenade heere

Die fculden fiJ'n al miJ'n
Had is mi feluen wet bedocht
Ten waer mi nu gheen hoot
Die heere hadde gaerne in my ghewrocht
is alfoe grroot
SiJ'n g
root

Nu vindic mi van duechden bloot
Hoe foude ick blide gghefJ'n
Ick bid v ghenade . &cet .
3 • Had is van miner iong'en tiJ't
AltiJ't na die duecht g•h eflaen
fo warm nature en hgheefl verbliJ't
Nu hen ick met druck beuaen
Dat heb is mi feluen al ghedaen
Hoe foude ick blide ghefiJ'n
Ick bid v henade. &ce .
4• Ic wit voort ggaen befleden
In duechden miner corten tiJ't
Ende foecken troofl aer Gode
Eer mi die door verbiJ't
Si en fat mi gheuen gheen reflpiJ't
Hoe fofode ick blide ghefiJ'n
~,

Ick bid v g•h enade . &ce.
5 • Gods goetheYt is al g•e meene
Ick wit in holpen flaen

Conil is nliJ'n fonder beweenen
Fli foude mi in ggratien ontfaen
A1 had is noch fo veel mifdaen

6

Dan foude ick blide fiJ'n
Ick bid v ghenade. &c .
Had is die •racie ors heeren
So waer niiJjn fiele ggheuoet
Si foude mi dwingen leeren
Miner ongefloruen moet .

Coil icken worpen order die voet.
So foude ick blide fi'nJ'n
Ick bid v ghenade . &c .
7 • Nu wit ick goeliJ'ck liden
Pine druck en verdriet

Conde is daer in verbtiden
So waer mi wet gghefchiet
Si en 1c uamen daer fonder liden niet
Die daer boom fiJ'n
Ick bid v g •h enade . &c .
8 . Ick ben in een valleYe
God is miJ"n toeuerlaet
Ic foude mi gaerne vermeYell
Daer alle dine in ruflen ilaet
Niet eer en wort miJ'n fiel verfaet
Dan fat ick blide fiJ'n
Ick bid v ghenade heere
Die fculden funJ al miJ'n
~
fiele g•hebueren
9 • Mo cht minder
So wasr fi wt alder hoot
DuYfeat iaer fchiJ'nt niet een vre
Die btifca1' is daer alto groot

12
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Ick bid v bghenade heere
Die fchulden fiJ'n al miJ'n .

SiJ ' fcouwen daer die waerheYt bloot
SiJ ' mogen wel blide fi'uJu

N~ . CXLVI .

iottgQemaecOE/Li¢ra+eteAf
TL

miiGaecQE :'i¢ troeeePE~viP icR

$ec8cuet,. Z~e onuev(a~cc4t

X08 bt Qett tt aenck atq

pts,~ tnie ;¢miin q~eue

e

.oc8t ¢i ge*m+f ttti/tuot~l~I

i
Maj~~ f~Et! Dar W e ata¢c1t 't¢

&i¢feq e2 arcse~ e~ seu ~nG e
I . lYli ion ghe maecht/ die werelt coifhaecht
Die werelt wil ick be gheuen .
Want onuerfaecht miJn pert daer too
draecht
Te kiefen een ander leuen
Ende God den beer to aencleuen
Dien wil is mi in •h erefen
Mocht hi gebueren mi mocht hi ghebueren mi
fo waer is vri
Van alle mi,1'n drat ~ghenefen

was bates ghehufl
IIi is alder neil
H1 is mijn troofl ende behoet
Ick ben vermufl .
MiJ'n herte is gheblufl
Doer fiJ'n groote iiefde foes
Fli is alleen dat oPherfle goet
So heb ick hem wtghelefen
Mocht hi . &ce.
3 • Al ben ick beureefl
Doer fwerelts tem peefl
lAls ick flu eerfl bebghinne

Fo . lxxxv .v_Fo . lxxxvi .l'
Nochtans miJ'n gheeft
Die hoept al meeft
Te crig•e n fiJ'n gratie elide minne
Gheen lieuer ick en bekinne .

I79

Ick bidde altijt
Sonder refpiJ't
Dat ick wel mach befueren

Ende bghefladich voldueren
In finder
liefden gheprefer
J
Mocht hi ghebueren mt
Soe waer ick yrY . &c .
6 . PrinceliJ'ck princier
ReYn balfamier
Ic offer mi feluen in v bedwanc
0P nil arm flier
Valt bgoedertier

Dus feg ick noch mils defer
Mocht hi ghebueren . & cet.
4 • Al ben ick als fot
Beghect befpof
Ghedwaefi ghefloort ghefletert
Non fortfe int floc
MiJ'n lief is God

Die heuet haeft g•h ebetert
Aen hem heb ick gheueter
Hert fin,' aderen ende pefen
Mocht hi ghebueren . &c .
5 • Al creech ick verwiJ't
This illsJn lollJt
Al hinderet wat der natueren

0p mi arme deerne cranck
Ick fal v dienen miJ'n leuen lanck .
So lane
b als is ben in wefen
Mocht hi ghebueren m Y
Soe waer ick yr Y
Van alle miner druck •h enefen

N°• CXLVIi .
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Een goet man had een dochterkiJ'n
Die had hi wtuercoren

St en wtlde hem niet b ehoorfaem ft'n

Des hadde hi groten thoren
2.

Dat was God die vader wiJjs
Ende finenfchen fiele feer fchoone
I^ *

l~O

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I I.

Fo, lxxxvi.r-s-Fo. lxxxvi.v
Die fette hi int paradijs
Die coninck vanden throone
Maer die bofe viant quaet
Hadde dit herde noode
Ende gaf der fielen dyen raet
Dat fi brack tghebot van Gode.
Als God de heere dat vernam
Dat alfoe was gheuaren
Gheen menfche ten hemel in en quam
WeI in vijfdufent iaren
Die fone gods fprac vader mijn
Ic heb fo groot verlanghen
Om die fie] mijn lief fuflerkijn
Die de viant heeft gheuangen
Die vader fprac 0 fone fijn
Wildy daer na gaen talen
So fuldy liden druck ende pijn
111 alfo grooter qualen
0 vader ic bin daer toe bereyt
Sprac hi wt reehter minnen
Ie wil gaen I iden druc en leyt
Mach icxfe weder vinden /I
Tot Nazareth hy eerft binnen quam
Daer woonde eeu maecht gheprefen
Sijn herberge hi. eerfl by haer nam
Lof 1110et haer altijt wefen
Daer na track hi te Bethleern claer
Ende in Egipten mede
Ende fochtfe dri en dertich iaer
Ontrent Ierufalem die Ilede,
Maer hi en vant die fiele niet
Dies was hi feer in dooghen
Hi fochtfe in fo groot verdriet
Met feer weenende oogheu,
Hi was fo feer met druck beuaen
Ende dacht wt rechter tronwen

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ie fal opten bereh van caluarien gaen
Oft icxfe daer mocht aenfchouwen
Als hi opten bereh quam
En heeft hyfe noch niet von den
Des cruycen bOOtH dat hi op clam
Tot dyen feluen fionden.
Doen riep hi mit Ilemmen ouerluyt
Oft fi hem kennen mochte
Sijn fufler ende lieue bruyt
Die hi fo droeuich fochte.
0 fuller riep hi fuflerkijn
Vercoren mijn vriendinne
hoe mach dit comen hoe mach dit fijn
Dat ic v niet en vinde.
AIs hi aldus luyde riep
Soe ouerliken feere
Ontfpranc f daer fi lach en fliep
Ende Iprac broeder / oeh heere
Wat fo is die wille van dy
Gheminde broeder vercoren
Niemant en mach doch helpen mi
Ick moet bliuen verloren
Doen fprac hi lieue fuflerkijn
Wilt doch met vruechden leuen
1-1 emel ende aerde die fijn mijn
Die wil ick voer v gheuen
Och lieue broeder ic fegghe di
Ick ben in fulcken doghen
Al gaefdy hemel ende aerde voer mi
Ghi en font my niet helpen moghcn.
0 hroeder alfo ben. ic befwaert
Men mochtet niet befcriuen
Trect weder tot uwen vader waert
Ick moet verloren bliueu,
Hi fprac fufler dat doet lui we
Maer hoort na mijn verclaren

Fo . lxxxvi .v_Fo . txxxviJ'al
Al foude ick voer v fleruen me.
Ghi moot dock met mi varen
21 . Och brooder ick bon in fuicker soot
Ende in fulcken llden
Ten fi dat hi voer mi fterft die door
S0 en mach ick riot verbliden
22 . 0 fuiler fo wit jet dan beflaen .
S rac hi met ilemmen fchoone

18 i

0 vader bet is nu al voldaen
Ontfan gt ors inden throone .
.
23 Aldus fo is die fiele verlofl
Van Chriflo onfen heere
Dat heeft hem fi'nJ'n heYlick bloet ghecolt
Lof fi hem Ymmermeere .

N°e CXLVIII .
€ 0p die felue wife
1.

Ic

fou fo €~raern bi ggode
ode

fiJ' n

jet wet be ghinnen
Mi grout
to fleruen die natuere miJ'n
~
En to later dat is minee
2Noehtans fo moot ghelaten
f'Jn
~
IIet is van grooten noode

Adieu adieu natuere miJ'n
Ick wit raen dimes Gode
3 • Want die doot coemt fret dal weet ick
wet
Si en fat niet tan~ ghe beYden
Ais fi coemt Ii is fo Let
Men moot van bier dan fceYden .
De
door die is fo fel fo fterck
4•
D at niemant en can verfinnen
0 edel menfee neemt bier aen mere
Wie foude die werelt minnen ?
5 • 1Als ick daeht in mines grout
Be onft is mi to befwaren
E nde doeht in alder flout .

Ic wit die werelt later varen .

6. Mer tfceYden dede mi fo wee
Dat weet ~gel God die heere

Waer is was'I oft wat ick dede
Irk was in grooten feere
7 • Want haerder minnen of to ilaen
Dat is leer fwaer to tides
Nochtans fo moot fi'nJ'n g•h edaen
Na !ides eoemt verbliden
8 . Ick fat o1' eenen vaflen grout
~

Daer of fo moelte ick fceYden
Ick come in eender eorter flout
In eender dorrer weYden
9• MiJ'n herte was in flenen groot
Om dal is fceYden moefle leeren
MiJ'n nature flerf fo meni ~gen door
Hares wit moot fi ontberen .

10 . Och fceYden is eon bitter woort

Dat worde is wet •b eware
Och feheY den heeft miJ'n herte ~gheftoort
Ghebraeht in rotten vare
I I . NoCtitans is fceYden eon edel feat
Diet we! heli'c can dra Then
Die bliuet finder minnen at
12 .

Die fchet
Y fonder ela ~ghen
Als Ic we! feker waende fi'n
J

182
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Was ick binge bedro hen
Sceden
y was miJ'n medeciJ'n
Ick ben daer bi ontulo hen
13 . 0 lieue here ontfermt v miJ'ns
A1 coem ick alto fIpade
Ick heb verdient die eewige pun
J

Ick roepe op v ghenade .
I 4. Ick bid Gode dat hi verlicht
Sun
J herte in duechden fine
Die dit liedeken heeft gghedicht
ScheYden was hem pine .

N°. CXLIX .
's die wife van Maechdeken wildY geeiieliJ'c wefen ende dan moet
iii: D1t 1
men den derden re ~~hel
verhalen . Oft het gset op die wife
~
van Chrif e qui lux es et dies
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6~upt B)e0bp mi fie f (o ~act 8
. Heft op ~ mi'n cruyys wel foete bruYt
Hebdy mi lief fo ggaet v fel uen wt
Want ict ghedraaghen heb voer di
Want ict ghedraghen heb voer d1
Hebt gghi mi lief foe gaet n ae ml .
2a O Iefu mlJn alder 11ef(Ie beer
Ic ben feer ionc ende d aer toe peer
Ic heb v lief dais yni n er waer
I

Mer dit cruys is mi alto fwaer
3 . Ic was feer ionc doen is dat droech
En claecht niet ghi fi'tJ't f}erck hhenoec h
Als g•h i fiJ't van minnen co ut
So en hebdY des cruY ce1 ~ been
ghewout
r
Hoe
mocht
1c
liden
dit
bedwanc
4•
Derhen dag~
fi'nJ'n vele ` dat iaer 1s lanck
Ick ben des cruYcen onghewoon

Fo . ixxxvIJ . ° -Foo lxxxvl1 . his
0 fchoone mi1'n alderliefile fchoon .
5 • Hoe fidY miJ'n lief this feer befwaert
Ghi moot noch ilriden weed onueruaert .
Ick wil callien diJn ionghe liJ'f
Ghi wort mi antlers veel to thjf,
6 . 0 heere dat gghi
hi wilt/ moet wefen
Mer des crucen en can ick n yet ghenefen
Moetet fil'n ende fal jet dra 'hell
~
Soe en mach ick mi niet verfa •h en .
7 • Waenilu in die rofen lief to baden
Ghi moet noch in die doernen widen
Siet aen diJ'n crnYce ende dat mi1'n
I-be ongJ
heirs fwaer dat ii fiJ'n .
S . WiJ' lefen finder heY~
li ~•er fcrift
DiJ'n jock is foes diJ'n
heboden
gJ
f'n

licht
Hoe f dY illY dus iammerlicken herds

MiJjn alder lieffle bruY~
de ~~onl weert.
9 • Ongewoonte befwaert disk den moot
heft op/ het wort noch wel goet
Mi1 n truce is dierbaren pant
~Dat icx nYe din miner vrienden en
falls
10 . Vwen vrienden ~~~heefdY weinich rail
Mi gruwelt voer den fwaren lift
0 here wit fal miJjnS ghewerden
Ick for1?ghe ick en fals niet coo~ 'en herder

II.

I2 .

i833

Dat hemelriJ'c behgeertb ghewout
Mer ghi fiJ't van minnen tout

Hebt hi mi lief het Overt noch goet
Want minne maect alien arbeYt foes .
Heere heeft mi der minnen brim
MiJ'n crancheYt is v wel bekant
Lies ~ghi mi o h mi feluen flier

So weet is wel jc moeil ver aen
.
13 Ic hen fwert mer feer fuuerliJ'ck
Ick ben fuer mer feer minneliJ'ck
Betrout is ~~•h eue v arbeYt en rifle
Betrout o ini fo Ilaet hi vane .
14 . Och here oft Ycomer wefen mach
Des cruYten name is wel verdrach

Maer wildiJ't hebben / ende moot fJ'n
Uwen wine gefchiede
~
i' ende niet de miJ'n
15 . Tot hemelri'cJ'c en leYt inaer eenen wech
Dat is alleen des cruYten wech
Al v weldaden ende eewich heY1
Staen aenden cruvce nu kiell of de Y It
i6 . Als v dat cruse ter herten geet
So deilct wit is v heb bereet
Mi feluen gheue is v to loon
Ende metten englielen die eewi ghe croon .
17 . 0 alder lieffle fele verheuen
Mint God/ die went wilt begeuen
fiet aen dat goes dat Iefus is
So fidY hemelriJ'ck ~ghewis

N° . CL .

1.

tii:

FIEt

0 P die felue wife
Dat h i een nieu teflament verfach
Dat oLlde heeft hi ghebroken

~>'heuiel op eenen donderdach
Daer Chritlus hoorde ors heclach
In fcrifture was

heiloten

2.

H i h eeft dat w aer is ende openbaer

i 84

Fo, lxxxviJ . (bis)

Die wt den hemel was hecomen daer
Gheboren van eender mahhet
Ende heeft drieendertich iaer
Die fiele gghefocht verfla rhet
helaten al in dat
gJ
fcin
3 • I-lemfeluen
Vanden brode ende vanden win
J .

Gaf hi met flnell handen
Sun
J lichaem gheleuert tbloet mofte
~rheftort fiJ'n
Dat warm twee diere pander
.
4 • Hi ~oaf helnfeluen in een prefent

In fPife in dranc / feer excellent
Der fielen om to fchinckell

Ontfpringt ende fingt lof facrament
Wi willen ws 1;ghedincken
5 . Aenfchout dat broot der en helm foes
Ghe heuen den menfchen voer haer beHet fat v fiele ftercken
Bewaren in alien to ~rhenfPoet
Ende leeren v duechden wercken .

hoes .

N°. CLI .

I .

Ic

€ 0p die felue wife

oft op Willek en de cu)?er
y
leY t ~ heuae1~

heb heer Ihefum wtuercoren
1-Ii heeft mi eerft bemint to voren

Ic en wits niet later varen
Ick wilde hi miJ'n herte had ~rhewont
Met finder
minnen ftrale
J
Inder minnen boec ftaet ghefcreuen
Hoe diePer 1;hewont i' hoe faechter rhe~
refer
Waer yore willen wi duchten
Die fi'n
~ nature ghefleruen ca n

Die criJ'cht fo meni ~re vruchten
3 • SiJ ' cri~ rhen veel vruchten flat weten fi
wel
Die Iefum minnen die hebben goet fhel .
Des werden fi wel ~~•h eware
Als hi flat herte heeft gheraect

Dan uelen fi der minnen uale
q.. Te quelen finder minnen vier

Dat is noch metten form en flier
WiJ mo~Then wet Gode touen
Ick hope flat beter wefen fal
Die het ;eerie ~gaet to bouen
5 • 0 here mocht lc v t;hellen l of
Daer bouen in flat hemels hof
Na alle mills
J her ten wilte
Mi du nct is 1;aue v meerd er lot

Dan alle die fernphinn el1
6. Die fernP hinnen fi'nJ'n hoo>he
verlleuen
~
Brandende mini le is alle haer leper

Ick lighhe ill defe alllllden

0 here alit uwen uwille bel 'left .
Dan fully 1111 Wel Ontbllllell

Fo. lxxxviJ',
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N° . CLII .

i,

2,

J

0

€ Op die felue wife

lacy nliJii hers leYt b lieuan ~ren
Ende alto mael in fware ban de1
den
0 lefu heere des c~
lathe ic di
Alit v beliefs fait beter fiJ'n .

Dan druck

0 liefliJ'k lief wilt miJ'n s ontferr
t .en
Ghi troof~ die here die op v kermen
Wilt toch rniJ'ns ~~•h enadich fi'Jn
0 Iefu heere des bid ick di .
0 heere mocht mi flu troofi ghebueren

Ick moet met rechte liden en trueren
Want Ycomer fw YfI grote pun
J
Een ionck hert hheuan' ;}•e n to fiJ'n
4 • Ic bid v lief flu wilt ml halen
Bi v wt defer allendihen dale .
Want miJ'n Icuen is antlers niet

liden ende verdriet
Maer
mi
dunct
ic mach wel fvw igghen
5•
Ic moet altiJ't ~~•h euanhen bliuen
Ten baet mi niet al cla ge is vele .
Des moet nliJ'n ionc heere quelen
6 . Ic mach 1111 wel tot llden 1J~
o''hen
Want hoe God wil is moet ghedo ghen
Eefl foet eeil filer eeft cort oft laic

Ende dicwils to }'en miner danc .
~~hen
7 • 0 Ihefu ontfermt dY ewer rheuan
~
~
SiJ' inoeten quelen wt rechten verlanThen
Toont aen mi v ontfermherticheYt
Ende ooc v ~~oedertierenheYt
.
~

N° . CLiII .
€ Op die felue wife
i . OCh maechdeken wildY h heefteli'cJ'c
wefen
So moet ghi v wider eenen anderen
gheuen

2.

Wat Ii v ghcbl'eden tot alle fionden
Da er in fo moetY fJ'n to vreden
0 hee re dat can ic feer qualiJ'ck gheli dei .
Dat nil een antler fal onderwifen
Ic wil coins
J felfs regeerder fijn
Dats minder
hersen fo grote piJ'n
J

3 • Lief kint ghi en moecht der auwen
niet flachten

Ghi en inoecht v veerkens niet fo hooch
op rechten
U'1li' 1noet v oo''c'n beneden flaen

SuldY die valfce flricken ont ~gaen
4 • 0 here tis nii een fali -e leer
Want dat ftriden valt nil foe fuer
llet fal my coften mi J'n vleefch mi J'n bloet
Want die ormen fi'nJn alfo gmoot

i86
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5• Lief kint

hi en dorft fo feer niet
droeuen
deer Ihefus fat fiJ'n vrienden fo Proeuen

Hi falfe tproelnen
heliJ'c dat
g~'out
Want ghi noch fJ't van minnen tout
6 . 0 here felt ghi v vrienden fo Proeuen
Des mach is mi wel feer bedroeuen
Want feYt ml Yerrant een toornich woort

Ick ben fo haefl o1' hem 'hef}oort
~
7 • Lief kint ghi en dorft fo feere niet
clat;en
Ick fat v doer alle v f~ormen dra hen
Ende ick en fats v niet of gaen
b
Ende dan fal is v ridder flaen
8 . 0 here fult ghi mi ridder flaen
So is nllJ'n trueren al ~'hedaen

ruften
9• Ick wil metter tortetduY ue 'aen
~
In Iefus wonder mi mach 'heluflen
Ende bliuen daer defer winter wt
Want Iefus miJ'n brude gom
~ is fo riJ'c .
Io . Te fomer ~wit ick weder opwaerts vlie-

II .

I2 .

So en wit is toch nu niet meet forghen
b
Als ick v heb tot eenen bor the

Tot Iefum mines foeten lieue .
Ende fiell wat hi mi heeft bereet
Hi heeft mi die fo feer henoot.
Hi falfe semen al metter hart
Hi fatfe toYden aen den daps

When

Daer falfi hooren die en rhelen fin hen
Ende bliuen daer ats een keYferinne
' l ll
t ~e
Men fal fe ~b~~' hen 1111Jn lleue Vreeldi
Die ick met oeder herten beminne .
N u (let die bruYloft is v bereet
Nu flaet om een hemets elect

N° . CI.I V .
41 0p die fetue wifen

oft op Smor ~'ens vroeeh bi tide drie vren voer
den daeh fo foude Maria ma 'dalena . &c . Ende is ghemaeet
oPten . lxiiiJ' . Pfatm

I.

DEn

tiJ't is comer den tiJ't is leden
Och niet fo edel als den ti'Jt
Mer wee hem die fiJ'n ion 'he
~ 1 eder
ualiJ'c befleet ende ouer liJ't
Naeet ende arm uam ick ter aerden
Nature verhief dat leuen miJ'n
Nu moet ick weder ter aerden seder
Ende volgenfe na die voer mi fijn

3 • Het act met mi ten auonde waert
De fonne die daelt fo feere

Ick heb den wech al q ualiJ'ck ~ghe~?aen
Tis tiJ't dat is weder om keere .

met my ten auont waert
4 • Het 'act
~
Als ick my feluen wel belie

Irk heb den wech al q ualiJ'ck~ghegaen
Och lacy dat mach wet rouwen mi .
5 • Wee den kinderen van tfeftieh iaten
Die leuen naden luften fi'nJ'n
SiJ ' mol;hen wel leuen in l,grooter varen
Cort fait met hen to rekenen fi1'n

Fo . lxxxixor-Fo . lxxxix .°
6 . Nu bid is alle ion ghe herten
Dat fi henfeluen nemen waer

I87

Ende blidelil'c
nemen op haer liden
,
Ende vol 'en
trouweliJ'c
Ihefum na
~

N°. CLV .
€ 0p die felue wife
i.

GOd men verwacht v ende louet
Ende v betaemt ';eloeft to fJ'n
Want ghi t hebet verhooren mo hot
Coempt alle vleefch voer v 1;heloefte
doer

Te root is ons mifdaet gheworden .
Nochtans onfe ouertredinge ver reefs
WiJ' f'n
J in g root verdriet •h etorden
Doer v henade onfe fiele leeft .
3 • `Vel dies die ghi verkieil to worm
Ende toetaet in v houen ontfaen
Die wort met goetheYt wer thronen
VerfaedtI' want hot fal jut huYs ws
tempels flaen

2.

4• Ghi fult ons wonderliJ'c antwoerden
Ende vercoren met gherechticheYt
God die van den weflen totter noerden
SiJ't, toeuerlaet ende onfe falicheYt .
5 Ghi die her1;en cons verwecken
Ende tot Bride bereet tot uwer cracht
Ghi cons haer lender ouertrecken
Orl gorder met 1ghewelt ende alder
macht
6 Ghi die dat bruYfen ende mif baron
Cons flillen ende blu{fchen finder zee

Ende dat brullen haerder baron
Ende dat rimmen des volcx~ twits/
ende wee .
So dat wet vreefen voer v teeken

Aent eYnde der werelt lieden ~•h enoech
Ghi maces vroliJ'c clerc en leecken
BeYde die daer wtgaen fp?de en vroech
8 . Ghi vifiteert hewaert mace riJ'cke
Dlant den flroom t god is vol waters
reyn
Met dien bereY~
t ghi trootlelike
Haer corer want fo hereYdY dat certeYn

9 • Ghi drenct ende vochticht fiJ'n voren
Al fiJ'n gheP loechde ouer~~hiet
~
Met drupen maces ghi weec dat koren
Ontfe ent fijn hewaff'en in groot bodies
10 . Ghi croons dat iaer met uwen mode
Van vette druypen v voett}apPen rout
De woeflinen druYpen to vloede
Luflich fiJ'n die houen der dalen.
grout
I 1 . Die ackeren die fiJ'n vol fca1pen
Die dalen slam die met fade roen
Si iuechden fingen fonder flapen
Dits van Hierufalem ende SYon
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N° . CLVI .
goes/
€ Dit is die wife van Ilet fouden drie ghefIpeelkens
fpaceren ~gaen in dat wont
:Itt ig aie tcui(c f3aq bet (oc~•
aeij a ;ie g4e/p¢cmefia go¢t/~+a
certq gaen iq 8at tv4ut

~~ ~oitlei ang gaP SetQcff~
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1 .

3.
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willen oils gaen verheffen
Bouen alle aertfche dinghen
Ende climmen met onfe ghedachten
Al order die fernPhinen
A is wi daer boom comer
Wat vinden wi daer bereet
Met alto claren aentcouwen
Die heY~
li ghe driuuldicheYt
Die vader toont ors finer tone
Die fore den hey~
li gen ~gheefl

`Vat mach oils daer ontbreken
Van haerder alder feelh
4 • I)an coeint der fielen en e 1
Ende bren gtfe
~
al voerden th rooil
0 lefu foete bruYdeh•o m
Ende weeft nu der fielen loon

5 . Dan fpreect die moeder tot h r a eil fone .
Sore ontfangtb oils defe bruYt
Al wt dat dal der tranen

Is fi gheconlen wt
6. Si beefs fo veel rheleden
Ban gicheden van bi nnen
Dat haer doer was verbor gen
Gheeft haer dat nu to kinnen
7 • Dan fPreect die God feluer
Coemt miJ'n verwaende bruyt .
I-let fuchten wt uwer herten
I-leeft
eweeff mi
een foes
g~
reluYt
g~ Coemt •h i Cult ontfan en
Die croone is v bereYt
Ghi en Cult nu niet meer liden

StriJ't oft eeni ~•h e ban ~richeYt .
9• Ghi en fills nn nimmermeer liden
This altemael hedaen
Die winter is rheleden
Den riJ'm is al v er ~gaen .
Die winter is rheleden
10 .
Den riJ'm is henen ghegaen

Fo,

F0.

1RXXiX °

Die fome 1'ssr 5 hecomen
Die bloemkens fiJ' n ontdaen .

12 .

I

$9

Den heere van finder
J
mi nne
1
11
Mer is beueelt den fchonen choor
Der engelen der fern1'hinnen
.
I3 Dan fin ~gen alle die maechden
Den ouer foeten fanck
Wi hebben den flrlJt verwonnen
Des heuen wl Gode dauck

JJ

II .

XC . 1̀

Dan buY cht haer de fele seder
i
Met fo groter weerdicheYt
Te louen ende to dancken
Is fi altoos bereyt
Ick ben to cleyn to to uen

N° . CLVII .
€ 01' die felue wife
I.

ICk wi ml gaen vermeYdell
In Ihefus liden rout
Van daer en wit is niet fceden
Y
Jut leuen noch in die door .

Tis een 1'rieel met bloemen .
Bedaut met meni ghen traen
Och mocht is daer in comer
MiJ'n trueren waer al ghedaen
3 . Men hoort den nachte ~•ael fingen
Al order den fcer1' en doren
Sun
J herte is vol van minnen
Die wilt die macht horen
4 • Een liedeken heft hi gheheuen
Al order den doren g•roen
0 vader willet hen verz; h euen
SiJ ' en weten niet wat fi doer .
Die fchaker badt om vrede
Hi mocht wel hebben IpriJ's

Ick hebfe v beuolen
Wilt haer behoeder fiJ'n .
7 • II i fanck wel al fo hoo •h e
MiJ'n God waer om laetf~u mi
SiJ'n herte Overt hem droo ~•h e
Te drincken begheeret hi .
8 . Men fcanc hem daer to drincken
Edic met g alle ~•h emen gt
~ .
SiJn hooft dat llet hi fincken
Hi fIprac veruult is alle dinck .
9• 0 vader in uwen harden
Beueel ick miner gheetl
Met alto foeten fan •h e

2.

Die nachtegael finht noch heuen
SuldY fi'nJ'n int ParadiJs

6. 0 vrouwe fiet hier diner foon
Ioannes die moeder diJ'n

J

Voer hi in een ander foreelL
o . Iii lies die violette
Al order den cruYce f}aen

II .

Die hem to Nazarette
So ootmoedeliJ'c hadde ontfaen
Hi lief die open roofe
Aent cruYce han ~•e n foe root

liner b1aderkens llet fi rifer
Die 1
ae1 i leef van minnen door .

I90

0

xe. 1'

Fo . x C .v

N°. CLVIII .

€op
i,

Siet wij' moeten veruaren
Van tilt ter eewicheYt
VoerbiJ' gaen onfe iaren

Och warm wij' bereSIt
2 . Seer coxt is onfe leuen
Alle dine moeten Wi be beam
Die door wil comer fuere
Gheen merren en is ons bier
3 • Paus eoninc ionc ende out
Moeten Yminer ileruen
Maeht / noeh cracht / nosh gout
En mo~•h en refPiJ't verweruen

die felue wife .
4 • Waer fiJ'n fJ' nu ~•e bteuen
Die voer ons warm root
Van hen is bier nienlant bteuen
SiJ ' f'n
J atte gader door
Al
totter
feluer araten
S•
So moeten wij' atte ~~aen
~

Conlleu wij' ons wel ghelaten
Die doot wit ons beuaen .
6. Daer om laet ons bere5yden
Met neerile in onfen leuen
0P dat ats wij' van bier feeYden
God fiJ'n riJ'cke ons wit ~~heuen
~

N°. CLIX .
€ 0P die felue wifen .
I.

2.

TRueren alle die willen
MiJ'n trueren is ghedaen
Ick heb van Ihefum miner lime
So oeden troofi ontfaen .
Hi was verbol ghen teere
God danek this at hedaen

Hi wit met grooter
eere
b
Ons arme fondaren ontfaen
'' . Wi ,~ touen flnen name
Om at dat bgroote goet

Het is ons Peer bequauie
Dat hi oils altijt doet
q.. Maer dat hi nocU doen fat

Dat Overt dat belie deel
Dat is ons een goet ghenal
fli Overt onfe al gheheel
5 • Na defer tijt ghegeuen
In eewigher fekerheyt
Daer toe dat eewighe leuen
llat heeft hi felue ghefeyt

o. xc . v
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I.

2.

lYli

€ 0p die felue wife .

verlanghet
alfo feere
b
Soete lief na v duecht
Ende vat fultghi mi bgheuen
Daer ghi mi merle verhuecht
Ick fal v z; hiften ~gheuen

Och edel fiele miJ'n
MiJ'n ghefladil;he minne
Die fal v wefen bi
3 • 0 minnelike heere
V minne die is fo foet
Mochte nli die hebueren
Daer v oer en kore ick niet alder werelt bgoet .
4• Si fal v wel bhebueren
Och edel fiele miJ'n
Wilt hhi nature f}eruen
Al doer die minne van mi
Och mlJn nature to fleruen
Dat wort ml pine groot
Nochtans fal fi verwonnen wefen
Doer uwe bitter door .

6 . 0 fiele wel lieue fiele
Wilt hi nature 9eruen

Ick fall v fo wel loonen
Al in mjns vaders erue

7.

0 heere wel lieue heere

Mocht ick v hulpe verweruen
Nature is onbedwon hen
Si wil den •h eef~ bederuen
8 . 0 fiele wel lieue fiele

Ten baet v nu sheen cla •h en
Ghi moot v cruYce draghen
Doer bofichen ende doer ha ~ghei1
9 • 0 heere wel lieue heere
Dit cruYce valt mi fo fwaer

To .

I I.

12 .

Ic en cant niet wel ghedrah•e n
Heere God wilt mi bi f~aen
Ick hebt voer v ghedra gen
~
Wel drie en dertich iaer
Totter berth van oliueten
Daer is den door aen fl:erf clae r
Nu wil is aen be ghinnen
Het moet gheleden
fiJ'n
~
Ic bidde der ma ghet Maria
Dat fo miJ'n hulpe wil f'Jn .
Nu laet ors Gode bidden
Nu ende tot alder tiJ't .
Dat wi hier namaels comer
Al in dat eewich riJ'ck .

r9t
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N° . CLXI .
41

Die wife van Claes molenaer

pie wife J~a~~ea~t'e1tA~ .
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In vruechden is alle die werelt wiJ't

Die engelen bringen ons groot ioliJ't
Met vruechden bier beneeden .
2 . Want aen een maget gebened1
i't
,
So is volcomen nu ter tiJ't
Onfer alder falichede
3 • Nature is bouen den loop ghegaen
Een fuuer maget heeft ontfaen
Een kint in aertrike
4 • Seer corteliJ'c Yft al voldaen
Dat EfaYas dede verftaen
Dwelc was feer wonderlike
5 • Dat licht der former is ons heboren
Die moeder is ma bet I ende bleef to
voren
Ende bleef in renicl
edean
Y
6 . Inder fcrifturen machnlen horen
Hoe flat hi Adam was verloren
T heflachte der inenfchelicheden
7 • Kinder nu tact oils blide fi'nJ'n
Ende louen flat foete kindekil'n
,
Gheboren menicheli1'cke
,

8 . Want hi is comer fo is beuroede
Om to verlofl"'en met linen bloede

Ons alien ghemeenliJ'cke
9• Iefus fo is die name fi'nJ'n
Hi weende als cell ander kindekiJ'n
Nae finder
inenfchelicheden
J
o.

i1.

i2.

Twee flomme beeften bekenden wet
1-1em 1 haren fcepper ende niemant el
Bi fi'nderJ'nder goddelicheden
Een cribbeken ffont flair ghemaect
Daer Overt hi inne gheleYt al naect .
Die heere van hemelri1'cke
,
Drie coninghen quamen wt verren lande
Ende fi brochten d aer haer offerhande
Seer blide ende ootmoedeliJ'cke

13 . Nu tact ons bidden dit kindekiJ'n
Met Mariam die fitYuer maghet fJ'n
Dat fi onfer wilien of1 tfermen .

~
1 4 . Als wi bier niet tant;her e n moghen f'n
Dat f i ol1S dan van die ee w1ghe 1'J111
Wil hoeden ende befchermen .

ro . xci .

I93

N° . CLXII .
411

I.

0r die felue wife .

10f o vader van den throon
Want ghi ors uwen lieuen foon
Hier hebt ghefonden een kindeken fchoon .
Wie v to dienen is rhewoon

Vwen fore gheefdJ hem to loon
Daer toe der eewi ;her
vruechden croon .
z
3 . 0 fchone roofe fonder dorm
Verheuen boom der engelen choren
God die is van v heboren
4 • Hi heeft verfoet des vaders thoren

Want antlers warm wi1 ' alle verloren
Met rechte wiJ' hem toe behoren .
5 • 0 lefu heere alder heeren
Wilt v hul1'e tonfwaert keeren
Dat wi van ons die fonder cveren
6 . Gheen beter •o et en coachmen be-

heeren
Dan in v minne to vermeeren
Heere God laet ons met v re neren

1

3
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JI h1

wilfFaffn nit/ b ie wofE Seel
r, IFloort al na mi
verfhal;et wel miJ'n reden
Weef} vroliJ•ck ende bli
fcout nlJ•t tot alien 1~eden
Want die wil flaen in niJ't
die wort veel vruechden quiJ't
tot alder tiJ't
Dus te >l>en
v Gnnekens flri'tJ't
~

ende felt y herte in vrede in vreden
i n vreden in vre en .
2.

Nu fietmen verycht
Al op den dach van heden
Die wiJ'fhe5yt verPacht

Die wort nu of z;hefneden
SiJ' hebben hier dat regiment

Die in fonder fiJ'n verblent
This wel bekent
Maer weed ghi diligent
Ende aelt v herte in vreden .
3 • Alfiet hi nu
Die fommighe
rufUch treden
b
Soe denct ende peYft hi v .
Het is hier haefl 1;heleden
SiJ ' triumPheren hier

SiJ ' maker blide chier
In wiJ'n oft in bier
Schout altiJ't quaet beflier
Ende Belt v herte in vreden

4, This al confuYs

Van bouen tot beneden

Fo,
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Een YegheliJ'ck weet f'Jn cruYs

En Overt dock niet verleYt

God laet hem wel met treden .

Al wort ghi feer ghebeden

Die nu wat hier liJ'dt

Onderfoect die

Hier namaels help verbliJ't

Oft fiJ' fiJ'il God rebel

Ende wort beuriJ'dt

In haer voortflel

Dus toghen v finnekens flriJ't

Ende f ehout alle leerin he fel .

Ende felt v herte in vreden . &c .

Ende flelt v herte in vreden

Princefl'e / al watmen feYt

In vreden in vreden

•h eeflen wel

Van defen nieuwen feden

N°o CLXIV .
€ Op die felue wife .

I.

Sijt vroliJj c g•rroot
oot en cleYne
defen meYen tiJ't

Ende in hoo1;'er vruecht verclaert .

HY bren ~gt ons al hThemeYne
SiJ'n bloemkens met ioliJ't

Die 1;gheen ander vruechde en beggheert .

Sijt vrolijc/ leeft fonder nijt

den meY~
e! den ineYe
Die meY van defer eerden

Ghefladich int verbeYden
Wat ghi doer oft w

2.

g •hhii fJ't

SiJjt vroliJ'ck metten meYe den meYc i
den meYe den meYe
Die vrucht van defen meYe
Is bonen honich foes
Ghe1plant inder valleYe
Dat is in diePer ootmoet
Daer bliJ'ft hi wel behoet
Wel ~•r oen in gheender heYde

Dan blifcap metten meYe den meYe
4•

Hi 1;gheeft ons cleYn ioliJ't
Hi is van cleYnder weerden
Hi verggaet al metter tiJ't
Maer die rechte meY verbliJ't
Ende maect blifcap met befcheyTt
Ouer al die werelt wiJ't
fi'tJ't vroliJjc metten meY~
e / den me ye
~
Ick hadde der werelt meYe
Int herte miJ'n ghe1' last

Den meY reYn herten blifca1p doer

This recht dat is mi befcreYe

SiJjt vroliJ'ck metten meYe den meYe

Want is mi bedro ghen vans

den meYe den meYe
3•

SiJ'n minnaers menigerleYe

Den oneY is fuuerliJ'cke
Daer toe van fulcker aert
Dat hi can waken riJ'cke

SiJ'n dienaers on ~•h efpaert

Een ander meY boot mi die hint
Ende bgaf mi fJ'n gheleYe
~
Te comen in dat beloefde lant .
fiJ't vroliJjc metten meYe den me5ye
6 . Nu laet ons vroliJ'ck leuen
I 3*

196
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Den meY Ihet fchoon en groeYt .
SiJn vrucht doer ors ghenefen
Die benider hem dies moeYt .
Ten fchaet ons niet'~ den meY die bloeYt

In vruechden alto is feYde
Haer dYenaers fi'nJn met dauwe bef1'oeYt
Si,1't vroliJ'c metten meYe den meYe/
den me Y e l' den me Y e

N° . CLXV .
i-I
Q}eE aaget ai8

forc»e (e i nt o

SV ai

IFlet da •et inden ooften
Die fonne fciJ'nt over al
Wie heer Iefum wil minnen
Hi en flap e nu niet fo ran the
Och flaeptY nu fo ranghe
Dat en is v nemmermeer goes
IHet far v namaels rouwen
Ais ghi
loon ontfangen moet
b
Het
lath
een arm ioncfrouken
3•
0p haerder earner en flie P
Si heeft fo h roten verlan ren
~ .
Dat haer Gods en gel
op
rie
~
1'

4 • Och en laet v nYet verlangen
Wel edel ioncfrou foes .
IHi wil v boden feYnden

lft help dunct wefen •o et
Ick en weet van gheenen bode
Van hheenen bode fo goet
Mi en mach niemant trooflen
Dan Iefus miJ'n minneken foes

f~f

S~Die

1.

s•

$eec3e(afi suitminney

.oo~eg Die

6. Och aelt v herte to under
Wel edel ioncfrou fi'nJ'n
Hi wil v tauollt fchincken
Van linen beffen wiJ'n
Och mochten wi eens drincken
Van finer foeten dranck
So mocht ons wel verlan ren
A1 na fins
J vaders rant
8 . Och als wi nu daer comer
Al in dat falighe buys
Bi miJ'n liefken to ruflen
So en iaecht ons niemant wt
9 • Ick heb fo range gheiaghet
Dat ick gheuang•h en heb
Na een dat mi beha rhet

10 .

Een •h efelleken wel ghedaen
SiJ'n trou heeft hi mi toe ~rhefacht
Dat edel beelde fchoon
Die miJ'n heb is weder ghebracht
b
Hi is mi onderdaen

Fo . YciiJ' .v

11 .

I

Ic en cans niet to voile gheprifer

i8 . Nu is hi of ghenomen
Verrefen vander door
Den ioden is hi outg•a n ~}•h en
Verwonnen is alle fiJ'n root .
i9 Die belle beefs hi ghebroken
AI om to foecken mi

Van goude een ving•erliJ'n .
Een vingrerliJ'n root vale goude
Beduingt dat herte mi'nJ'n
Ic meYne dat op mi1n heneuaert
Dat hi die liefile fal fi'n ..J'n

14 . Dat cranfeliJ'n dat hi draghet
.
u
Dat is van bloede fo root
SiJ'n lichaem heeft hi gheg•e uen
Voer nil Ifl die bitter doo t .
15 . SiJ•n hoofs heeft hi g•h eregen

Dat neem is op ini'nJ'n heneuaert
Dat hi die liefile fat f iJ' n .
^0 . Nu is hl o rh'eclominen
Al in des hemels throon
Daer hi eeweliJ'c fal regeeren
AI bouen die enghelen fchoon
i . Siren heYlig•e n gheefl wilt hi ors feYnden
In onfer herten grout

Al om to cud'en m Y

Dat neem ick op miJ•n heneuaert
Dat hi die liefile fal fi'nJ'n

i6 . SiJ•n hander fiJ'n hem doerflagen

Na hem ilaet miJ• n verlangen
Na finen rooden mont

1Eet hlomPe nagelen drie

N° . CLXVI .
411

i . FlOe rherne foude is dichten
Een gheefleliJ•c nieuwe lief .
Ende miJ'n fiele verlichten
Si liJ'dt fo fwarea verdriet
2.

Het is haer van minnen comer
Soe fi mi doer veriiaen
Ende fi en mach niet vromen

Si en heuet trooft ontfaen .
D
3•
Y en fi beefs wtuercoren

I97

SiJ•n herte is o1' gheloken
Met een flpere feer wYe .
17 . Daer in fo moet ick ru(len
Met alder herten grout
Na hem flaet miJ'n verlanghen
Nae finen rooden mont

Hi is mi veel eeren weert
Bouen al die g•b een die leuen
MiJ•n hers gheen ander en begeert
~, Och root is hi ghecleedet
Die alder lieffle miJ'n
Wat draecht hi aen fi'nJ'n handen

13 .

Fo, xciiiJ• . r

0

die

felue wife .
Die heeft hem om g hekeert
Si ducht hi is verloren
Si bliJ'ft al ongheleert
4 . Si derft der footer infpraken
1)ie fi ghewone was
Mocht fi daer toe gheraken
So waer fi wel to pas.

5 • Haer fuchten oude haer kermen
Dat is fo menichfout

Fo. xciiiJ' .1'-Fo . xciiiJ' .°

198

Woude hi dock haers ontfermen
Si en koer daer voer een gout
6 . Si moet den tiJ's verbeYden

Al vallet haer veel to lanck
Si en can daer niet of g •h efceYden
Dat doer der minnen bans.
7 • Och dome fiJ't ghewnghen
Si haddes ~'aern
refpiJ't
~
Mer was bates veel to clag•h en
Si moet verbeYden tiJ's .
8 . Si beducht haer alto feere
Dat fi yet heeft mifdaen
Teghen Karen heere
Dies hi hem dra ghet aen
9• Waer online moYt fi vrienden
A 1 om to fpreken haer woert

10 .

II.

12 .

Si duchtet dat haer bedinghe
Niet en fal fiJ'n verhoort .
Si en voelt g•K een antwoorde
Dat is haerder herten to fwaer
Recht oft hut
J niet en hoorde
Noch en vraechde ooc daer na
Si en weet niet was be ginnen
Den druck is haer fo h'root
Si haddes haerne een inde
Al waert oock metter door
Si is wel alto feere
Al met haer feluen g•h elaf}
Dat fi op genoech to oft eere
In defer tiJ's niet en pafl

Niemant en kept haer fmerte
Dan haer lief minnekiJ'n
15 . Al mocht fi'tJ't Yemant clagen

Si en hails niet veel to bat
Haer cruYs moet fi felue dragen
Ende volgen der minnen pat
i6 . Hoe feer is fi verladen
Hoe deerliJ'ck fi omme fiet
Si roept aen God ghenade
Het fchiJ'nt hi en hoortfe niet
17 . Si witet Karen ooghen
Met menigen heeten traen
Dat linen moot fi doohhen .
Si en cans dock niet ont aen .

Si heeft voer haer agenomen
Dat fl een cla1;hen fal bet}aen
Aen finder
lieuer moeder
J
iii is haer onderdaen
19 . Maria maghet reYne
Hoort mi doch nu een woort
V fore laet mi alleYne.
Ende ick en can niet voort
20. Het waer noch yet to linen
Dat hi mi liete f~aen
Maer dat is dan moet ariden
Dat doer mi vreefe ontfaen
21 . Dit doen daer toe fiJ'n knechten
Daer ouer hi heeft ghebot
I8a

JJ

13 . Si leYt in eenen haken
Ende verlanghen fwaer

22 .

140

23 .

Mocht fl Gods ghefin aken
Si en vraechde nerghens na
Dat fi draecht finder herten
Dat moet verborg•h en fiJ'n

SiJ ' en fouden mi niet aenuechton
HI en gauet hen alien oerlof
Hi cofi mi foeteliJ' c temmen
Doen hi my haelde an
Hi wil mi nu gaen fpeenen
Eer icx ghederuen can
Hi heuet mi ghefchoncken
Wel alto goeden wiJ'n

Fo, xciiiJ' .v
Dat is ben worden droncken
Ic en cans niet ledich g heG'n
~ .
24.
Maria .
• fore tit hoordY wale
Dat mi tit wont gheclaecht
Het is thins liefkens tale
Daer ghi minne toe draecht .
25 .

26 .

27 .

28

29 .

30 .

3z .

Iefus .
• eerweerdigthe moeder
Sout ghiJs v draghen an
I ck be i n dock haer behoeder .

Hoe wel tat is mi bergghen can
0 mi wel lieue moeder
Haer tranen fiJ'n miner wiJ'n
Haer fi1 chten doer mi lather
Ick wil wat vroliJ'ck fJ'n .

Maria
• ini wel lieue fore
Dat is haer onbekent
Waer fi tit dock rhewone
Dat waer eer antler dinck
Iefiis
• moeder fi't to vreden
Ic en hen op haer niet gram
Ic heb meer om haer grheleden
Dan fi 0111 mi gheliden can
Ick wil tat fi bekenne
Hoedanich tat fi fY
Dan fal fi eerft verfinnen
Wat Ii ontfangt van mi
Maria .
• mi wel lieue fore
G hi tout daer me de om gaen
Het is al tot haerder vromen .
Soe ick aen v heb verftaen .
Iefu s

Fo . xcv.r
0 moeder is hebfe bghefcreuen
In minen hander die p
Ende in miJ'n minneliJ'ck herte
Ick en canter vergheten niet .

3 2 . Mer foude is hi haer wefen
Al na haers herten loft
Si e n mochts niet rhenefen
Si doet to g•r ooten coil
33 . S1 en heeft niet tat verfinnen
Dat fi yet ghefIKaren can
Si fort haer wt in minnen
Ilaer en leY t ner ~rheas an

34 . Haer clagen mach is niet thilen
Dat weet ick herde wel
Si en heeft mi tot haren wille
Al fchine ick haer dus fel
van alle
b
35 • A 1 hadde fl ghebruYc
a
Dat ick oYt wefen g
Ten foude haer niet beuallen

Noch verfaden niet eer caf
3 ~ . I-her op fo hen ick koene
Want is haer nature wel weet
Si en fiet niet bat to ghedoene
waer tat fi haer toe keert
37 . S i foude mi dicwils hoonen .
En faghe ick niet voer mi
Si can fo deerliJ'ck crooner
Ick en mochts niet voerbi
3s . Haer verwondert to feere
F,nde ooc is fi daer om gram
Dat icker m i niet toe en keere
Hoe ict ~rhe herten can
Y ini tick voer ooghen
39. Si let
llat fi m i heeft ghecoft
0 m tat is nli foude boogThen
Te verfadeii haren loft

1 99
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40 . Mi verwondert alto feere

Ghi draecht toch miJ'n nature
Al voer een mantelkiJ'n

Dat fi gheen fcaemte en heeft

42 . Al ben ick nu gheuanghen

Voer alto rooten heere
Daer fi minne toe dreecht
0 heere al fidY hooghe
Ick ben v fuflerkiJ'n

In eenen kercker die p
Ick hope mi noch to verg~
an ~•en
Ende fPreken miJ'n fchoon lief

N°. CLXVII .
€ 0P die felue wife

oft op MeY f ken ~raet wten boonen is boonen l
v eerken han bgt daer an

I . INt foetile vanden iare

Was is vroech op gheflaen
Daer vans is Iefum fchoone
In miner we the flaen .
2 . Die fiJ'n nature wit fleruen
Ick weet hem hoeden raet
Hi moet al achter later
Daer fiJ'n ~~~henoechte op flaet
3 • Dat is miJ'n ion ~the nature
So wet noch noYt en flerf
Als ick wet hadde vermoghen
Dat rout mi menich werf
4 • Die gheefl ende die natuere
Die linden dicWits feere
Wie daer den ftri't
,~ fat winnen
Dat weet onfe lieue heere
5• Den heefl fat bouen bliuen
Nature moot v hefaten

Ende fi moet wel ghedwongen fiJn
Want fi is feer onghe1 aten
6 . Nature bghi moet fter ~^uen
Al foudt v coflen veel
Al font ghi
g hi daer om bederllen
alle v leuen lane qMeter

MiJ'n leefdaghe to 9aeten
Dat moeht wet wefen waer
Maer miJ'n nature to fleruen
Dat valt mi veel to fwaer
8 . MiJ'n ionge nature to fleruen
Dat heeft mi pine ghedaen
Ick hope aen onfen heere
Ick fats goeden loon ontfaen .
9• Het is fo grooten pine
Te fleruen een ion he nature
Van eYghen wit berooft to fine
Dat wort haer alfoe feere
10. Steruen ende leuen
En mach niet to gader flaen

Maer alit wet is heftoruen
So v olcht daer dat leuen na
II . Nature ende hhi moet fleruen
AI foudet v coften al
Maer PeYft om den groten loon
Die daer of comer fat

I2. Ick bidde God onfen h eere

Die alle dinghen weet
Dat hi hem tonfwaert keere
Als ors die door i s wreet .

Fo. xcv .°-Fo. xcvi .l N i
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N° . CLXVIII .

ti:
I.

0 P die felue wife

oft o P Het voer een man ten house

FlEer lefus voer ter fielen

En die goeder Heren
'
weert
Daer vans hi fi'nJ'n gheminde
Van rouwe feer verteert .
2 . 0 dochter liene dochter
Wat is v }hefchiet
Ende ick om aWen Wille
Mi feluen cruYcen lies .

3 • 0 vader is mach ivel Weene1l
Ende heYde miJ'n harden ilaen
Zaer dat is minen ede1en tl,jt
Verloren hebbe faen .
0 dochter lieue dochter

Laet v dat wefen leer
Alle IniJ'n g rote
rote ~~henadicheYt
Die fat v fi'nJ'n hereet
5 • Coemt van libaen miJ'n dune
Coemt bier ghi wort ghecroont
Wilt hi v tot mi voe hen
Ghi wort van mi gheloont
6. Die coninc van Ierufalem
Is finder
bruY~
t ghetrouwe
J
Si heeft den 1'aeY~
s rhemaect J met hem
Die weerde fuYuer vrouwe
Hi fans een bode van ~rroter virtuYt
Tot eenre fchoonder bloemen
Hi bracht der ma get
falu~Yt
~ een }goose
~

g.

Dat was onfer alder vromen .
Die bode daelde neder onaerfaecl t
Al totter waerder reYne
Hi fey de
de God groet v fuYuer maecht
Vol gratien fJ't ghi alleYne

9• Die ma bet Overt fwaer in haer ghedochte
Ende fi en fPrac Iii et een encke1 woert
Ende fi peYfde vat di t bedleden mochte .
Die b}roete en hadde fi no yt ghehoort .
Io . Die engel
b f1'rac der maget toe
En ontfiet v niet reYn edel vat
IIet is des heeren evil alto e .
Ende ghi fult worden fconincx flat
II . Die oPperf}e beer fal in v dalen
0 weerde fuuer Ielie fiJ'n
Hi fall ranfoen alleen betalen
Met fiJ'n ~groote bitter pun
J
12 . Die maecht antwoerde ootmoedeliJjck
Si was befcaemt in barer fin
Dat mi ontbiet die coninck riJ'ck
Daer confentere is blideli1'c in .
13 . Die engel doe van dare Ethics
Die weerde maecht bleef fonder vare
Ilaer herteken dat bleef fonder verdriet
TuYcht ores fcrifture ol'enbare.

Fo . xcvi .1'
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N°. CLXIX .
ti: Die wife van 0 weerde moat .

s~ anee Sat ,~ few t;(aE

~ bicC6atC ca! 3 t

)miftatf mq S gvh 1cOfi$e
2f~ icft ¢t8 b ;tttdofE l{

U

Bia S aas
I.

2.

3•

icUf8$aa!

0 fuuer vat
• lelien blat
• dierbaer fcat

Ick bid v dat ick bid v dat
Wilt nil mijn herte verbliden
Als ick heb druck oft liden liden
0 maghet fact
ReYn edel bloet
Gheeft mi doch lilact .
In toghenfPoet
Ghi fi'tJ't onfen troofl alleYne .

Ioncfrou van fonden reyne
• mag•h et reYn
• edel greyn
Ghi fiJ't certeyn

ben

Int fhemels pleYn
Bi uwen fore verheuen
Wilt ons v gratie gheuen
4 • 0 roofe root
MiJjn fonden ~•r oot
Legghe ick al bloat
In uwen fchoot
Wilt mi doch troofl verweruen
Als ick fal moeten fleruen
S • Staet mi dan bi
In dYen t Y
Maecht edel yrY
Onfen troofl fidY .
Nae dit wilt nli verb1l en
Met hemelf cher melod yen

Fo . xcvi .v-Fo. xcviJ' .1
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N°. CLXX .

1.

€ 0

0

Roode mont
Ghi maect hefont

In alder flout
gout
Al die ghiJ's
• foete grout leer hooch ghe1' refer
A lfiJn f totter loot he« out
Ghi moechtfe leer ghenefen
2.

die felue wile .

0 bloeme foet
• root ootmoet
AI thelfche hebroet
Treedt order die voet
Index hellen loet

lof vrouwe root van fe ghen
Bi v fil'n wi,l' ontfle ~ghen .
3 • • reYne maecht
Die niet en draecht
Dat God mfhaecht
Maer onuerfaecht
Alle uaet veriaecht
Dies lidY gheprefer
Eer mi God van fonder 1' laecht
So wilt mlJ'n hulPflex wefen

Ghi fiJ't certe5yn
Een edel >reYn
~
Gods lieffle reYn
SiJ't b bi cilleYn
Alfoe wiJ' lefen

Och troofl ors in dit Ewer gheave5yn
Dat tiviJ' van druck ghenefen
5 . 0 da heraet
Daert al aen fleet
Ons troofl en raet

Lacy al mlJ'n diet
Is fnoode en aaet
0 bloeme wt •h elefen
Mer
ghi fi't des fondaers toeuerlaet
So ghi dat wel hebt bewefen
6. Die dit cent fanck
Seer fnoode en cranck
In duechden manck
Is linen anck
SiJ'n leuen lanck
Moet hi aldus bier wefen
0 alder fchoonfle aenfciJjn blanck
Weefl doch mijn troofl in defers

4• Beelde reYn

N° . CLXXI .
€ 01' die felue wife
1

Weerde moat

• fYtier
~
r
grout
Heeft God doerWout

2,

Mocht ick re Y n maechdeken bi v wefen
So waer mfrs
J fele ~gars ~ghenefen .
0 fuYuer iuecht

Fo, xcviJ' .r
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Mills uwer duecht
Eef al verhuecht .

Mocht is reYn maechdeken by v ~vefen
Soe waer miJ'n fiele 1;ans g•h enefen
3 • 0 foete dracht
Die heeft veriaecht
Des vYants macht .
Mocht is reYn maechdeken . &c .

4 • 0 lelie foes

Fo, xcviJ?
Doer v ootmoet
\Veef ons behoet

Mocht is reYn maechdeken . &c .
S • 0 roofken root
BliJ'ft ons hi ter foot
Als coemt die loot

Mocht ick reYn maechdeken bi v wefen
Soe waer miJ'n fiele b•ans «henefen
.
b

N° . CLXXII .

I.

0

Weerde nlont
Maria hi hebt doerwont
MiJ'ns herten .grout
Ick maect v tout
Tot alder font

€op

Mocht mi troof van v gheburen
So waer ick gghefon t
In corter font
Tot alien vren .

die felue wife

2ReYn maechdeliJ'ck fae t
MiJ'n toeuerlaet
Daert al aen fact
G hi die alle maechden to bouen b a et
Gheeft uwen dienf fch oon lief 'hei'
refen
~
Nu heeft mi raet
Oft defPeraet
Soe moet ick wefen

3• Schoon aenfchiJ'n foes
Ghi die den vloet
Der minnen doet

In mi ontfeken des herten bl oet

Coenlt mi ter foot dock nu to baten .
In v behoet
Ick leuen moet
Sonder verlaten .

4• Schoon da eraet
Ghi die ontfaet
In maechden fact
Den dYerbaren fchat
W ter hemelfcher fads
Wilt oils aen uwen fone verweruen
Ver ifenis van ons mifdaet
Als wi fallen moeten feruen
5 • Princefl'e eerbaer
Ghi fi'tJ't voerwaer
Minen troof een aer
Ick fe~i;r he voerwaer

I-let is mi duYfens iaer
Een vre van v to fiJ'n ghefceYden
Elaes
om to fief v oochfkens cla~'r
Y
Moet is noch verbe yden

Fo . xcviJ' .°
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N° . CI.XXIII .

1.

0

Siele rnijn
Wilt v verbliden

€op

In Ielus minne
Die bloeYt in alle tiden
So wie daer in mach verbliden
Hi fal daer vruechden in vinden
0 Iefus minne

Is een forteYne
Daer alle fondaren
Van fonden worden reYne
So wie daer in can heraken
Si is ors alien ghemeYne
3 • Bedruct is dat herte rnijn
Iefu wilt mi ontladen

V wil ick fiJ'n
Ick rope
e aen v ghenaden
Ick ligghe ghe1aden met fonder
Trooil 1ni doer v viJjf worden
4• 0 fiele rnijn
Wilt v bedincken

die felue wTife~
Ende die fonder vlien
Der minnen wiJ'n
Sal ick v fchincken
A1 hadt •h i veel meer mifdaen
Ic wil v in rnijn gracie ontfaen

5 • AYlacer heere God
Ick mach wel cla ghen
Den voerleden tilt
En mach ick niet verhalen
Dies liJ mijn herte }rote
g rote pun
J
Heere God wilt my ghenadich fiJ'n
Al fonder refpiJ't
6 . 0 fiele rnijn
Laet flaen v clahghen
Groot is die b racie hJ'n
Bl iachte ende ooc bi dahhen
Keert v tot mi tot alder tiJlt
Ick make v van fonder 1c uiJ't .
Ende ontfange v in miJ'n riJ'ck .
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N° . CLX YIV .

4E Die wife van Die lelien e i1c ie roofen .
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'sipaeU tartt ,feeelmen.
I.

IJie vale is neder comer
A1 wt dat hoo •e lant

Hi vlooch dat hof al omme

Tot eender duYuen tam
Die edel menfcheYt hi aen haer nan i .
Doer der propheten woerden
Maect hi ons dat bekant .
HY vlooch in defer woude
Wel drie en dertich iaer
Ende al oin onfe fonden
Soe leedt hi pine fwaer .
Ende was ter door toe gehoorfaem
So dat hi van groter minnen
Des cruYten boom op clam

3 • Aent truce droeuich van finnen
So hinck die ion ghelinc
Bernende vol van minnen
Want hl den door ontfinck
Maer wie met fonden is b euaen
Hi en derf hem niet verfa hen
Het is al voer hem vol .daen

4 • Laet ons hem alle louen
Die ons dus heeft verlofi
Den heere van hier boner
Het heeft hem fi'nJ'n bloet ghecoft
Laet ons hem dieneu trouWeliJ'c
So moghen wiJ' hi hem comer
Al in dat eewich riJjck .

Fo. xcviiJ' .r

5 • Wie Iefus minne wil dragon
Moot fcouwen der werelt ioliJ't

Ende dienen hem fonder tra ghen
Die wile at hi heeft tiJ't
Ende houden fi'nJ'n herte van fonder claer
So moechdY hier na comer
Al finder en helen fcaer

Fo . xcviiJ'ov
6 . U fiele heft op v oo ~Then
Aenfiet ws vaders hof

Ende wilt v daer toe 1'ooghen
Ende fcheYt der werelt of
Want fo oils die fcrifture bediet
Die vruecht die daer wefen fal
Ell mach men be 'ri en niet .

N° . CLXXV .
tii: Den derden re ghel van elck veers moot verhaelt worden .
reg6 e 8an eEcfl
8¢ece a+oK 1~ett~teft tuo;Seh .
1C IDC,, eeeaeq

on6eleE ~c 1tdi tnsi ~¢cer~ ott•
fd~q~t~itga:twectj/eq is 5aee

4L-_-*ut•b
Ce+}

L_t__
~cft ivtf Ht% Reerety

iiii\':i 1J Il tiJ~
t •a et wech en is daer met
MiJ'n lenen en mach riot dueren
Ick wit mi keeren onbelet
Ick wil mi keren onbelet
Van alle creatures
2 . Ende alles dingen
ding en ledich ifaen
I.

mi van God mach keeren
MiJns felfs altsJt to baton gaen .
Aldoer die minne ors hooter .

3 • Het herte mach wel vrolic ziJj n
Ten derf hem riot verfahhen

Al is hem liden fomtiJis pin
J
God fait hem help en dra ghen
4 • Nu laet ors dan eon cort termiJjn
Doer Gode aerne liden
Want ten fal toch riot lan ghe
b fJ'n
Wi moge' n wel hoefhJjc tfriden .
Nature die moot in alder tiJjt

Haer feluen leeren bedwin roil
Want bet is die groot on1'rofJ't
Te cleuen aen aertfche din gen

6 . Al fchinet wat ten is fo riot

"o8

Fo . zcviiJ' .v--Fo . Ycix .r
Men wort daer bi bedro bghen

Alfinen daer of fcheYt fo eefl al verdriet
Het is
eliJ'cx
dag~
voer o ghen .
So Wie fi'nJn finnen aen Gode keert
Die en derf voortaen niet trueren
Al wort natuere dicke befwaert
Hem fal wel troofl hebueren .
8 . Van haerder minnen die fi draecht

In haren Front verbor hen

0p dat fi'tJ't haren minnaer claecht
Si en derf voer gbeen dint forhhen

9 • Die gracie ons heren die is ons bi
Bidt dat hY ons verlichte
Ende van alle forghen make yr Y
Ende ooc die dit liedeken dichte .

N° . CLXXVI .
41

I.

2.

3•

01• die felue wife fonder den derden regel to verhalen
verfen viJ'f re ~gulen lane fiJ'n . Oft op die wife
1Iierufalem is fu fchoonen Iladt

FlEer Ihefu wilt hi mi bi flaen
Ick ligghe
in quellin hen feer beuaen
bb
Belafl met fwaren fonder
Mocht is my noch vermeY den ~}- aen
Al in beer Iefus wonden
Mocht ick mi noch vermeY den gaen
~
Aldaer die rode roof kens ilaen
Die lelien en die kerfi'ouwen
So foude die edel fiele miJjn
Altoos veruruechden wonden
Heere God is en weet Waer henen gaen
Natuere hoot nil foe feer bgheuaen

Si doet mi dicwils truere1l
Den ~~•h eefl fal noch to boner gaen
Al font haer worden foere

4• Die geefl die mo et boten gaen
Nature moet ter neder flaen
Sal haer die fiele verbliden
In dat hemelfce waders lant
Al bi haers brudegours fide

want die

Ic fat op eenen auont ilont
Ic dacht fo dieP e in miner ~jront
~~
Dattet daer feer fchoon ware
Al in dat hemelfche conincriJ'c
Daer is fo gaerne
in ware .
b
6 . Ick fat op een antler ti'Jt
Ic dacht fo die ~'e int herte miJjn
Dat ri'c
J foude eeweliJ'c dueren
So wiet bier na befoeten wil
Die moet eerfl bier befueren .

7 • Ierufalem is een fchoon cafleel
Verchiert met foe menich fchoon iuMet purper ende met fiden
Och mocht die edel fiele mijn

Altijs daer in verUliden .,
8 . Och mocht de edel fiele miJjn
AltiJ't bi haren bruY~
de ~'om fiJ'n .
So foudick met vruechden leuen
Al daer die reYn maget Maria

weel

F o. xcix . °
So hooghe fidt verheuen .

209

Die bor gets van lerufalem
SiJ ' vol ~•en dat foete kindekiJ'n
Met barer witten ilolen
Daer na fo vol ~~en
~ die maechdekiJ'ns
Met haer vex olden cronen
12 . Die dit lieken heeft ghedicht
1.

9 • Mochte ick noch comer nae defer tiJ't
Aldaer die en ghelen
maker groot ioliJ't.
~
Ende al dat hemelfche heYre
So foude die edel fiele miJ"n
Altoos veruruechden feere
10 . MiJ'n ggeIeYs is menichfout
Bi wilen beet/ hi wilen coot
Dat doer mi dicwils droenen
Had is beer Ihefum tot eenen orient
Ic foude hem wel beboeuen

Bidt God dat hi haer fiel verlich t
Ende alle diet hooter finghen
Dat fi noch moeten ontfleken
In beer Iefus foete minne .

N° . CLaXVII .
41 0P die felue wife .

DAer toe dwanck hem der minnen
bans
Want Chritlus sheen
genade
en
want
b
Noch ooc •been en foch to
Hi leedt dat hem to liden flout .
Die heere diet al volbrochte.
2 . Dat leedt hi al om fmenfchen wille
Hi fait ors loonen at fwijcht hi flute
Ten ioncxflen daghen
Dair en fat hel )pen
filuer of gout
•
Noch vrienden noch maghen
beer God wat is dit leuen
3 • HelP trek
J
Die de werelt hantiert die mach wet
1.

beuen

WiJj moeten dock fleruen
Steruen is onfer alder erue
WiJj moeten ycomer fleruen
4• 0 menfce is hebt v lan ~•e bgefeYt
Siet dat ~g •hhii v to tide bereYt
dat ick mi erre
Ic fende miJ'n boden ondertufl'cen
A1 wore is feet verre
5 • I-IeIPt ors Maria wt alder root
Defe werelt to hantieren fi is fo loos
flaren loon is crane
Ic wil corn
J herte tot Gode keeren
Al fonder bed vanek

I Q.
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N°. CLXXVIII .

ti:

0 die felue wife .

i . FlEer Ihefus hadde mi wtuercoren
Ouer feuen iaren hier to voren
Ic en wil hem niet later varen
H i is in miner fin •h ecomen
Ic en wil to ~•e n hem niet fparea
Heer Iefus miJ'n eygen lief
Gheeft minder
herten meni~~~en
J
~ kus
Waer om fo willen wi trueren

Willen wiJ' onfe herten tot help keeren
Hi fal ors wel hebueren
hertken ware hewont
3 . Ic wilde dat mi'n
J
So diep in minder
fielen
J
~grout
So foude ick vroliJ'c wefen
Wie dat die wondekens maker can
Hi foudefe wel hghenefen

4• tnt boeck der minnen fIaet ghefcreuen
Hoe die1' er 1;~~hewont hoe eer ~ghenefen .
Waer om fo willen wi trueren
Willen wi ors herte tot hem keeren
Hi fal ors wel 1 ;hebueren .

s•

Heer vader mocht is v euen lof
Daer bouen in miJ'ns heeren hof
Nae mime
J fielen minee
Ic foude v hoo ~ger gheuen lof

Dan alle die Cherubinnen
6 . Die Cherubinnen fiJ'n hooge verheuen
Al vol vruechden is hier leuen
Ick ben hier in defer allinden
RiJ'c God waert uwen wil alfoe
Ghi lout mi Kiel ontbinden .

N° . C[ .XXIX .

I.

IN

ti:

liden ende in ttriden
Ende in menich fwaer verdriet

Heeft mi die heere ghelaten
MinJ finnen willen ml ontfaten
Ick en cans ghedra hen niet
2.

Ick doo ~ghe in minder
herten
J
Atfoe ouer }~rooten
pine
~

Het colt mi alle miJ'n crachten
Ick en cans mi niet hewachten
Voer dat ick ontbonden ben .
3 • \Vaer one willen wiJ trueren
Het moet dock al gheleden fi'n ..J'n

O 1? die felue wife .
Maer als den tiJ't fal comer
Dat ors alle dine fal ~r
'omen

Dan falt veel antlers fi'n ..J'n
4 • So wie hetrooft wil wefen
Ghetroofl in defer cortex

t1jt

Den troofl van defer eerden
En is van ~,~rheender weerden

Hi is weYnick diemen vint
5 • Alle dine coemt tot eer ende
Sonder die alder liefae min
J
Hi fat oock altoos bliuen .
Men can dat niet befcriuen

ro . c .r

Fo . C .~

2II

So wordet mi al ver •ouden
Nleer dan ick wercken foude .
Het onbecliuen vinde ick in mi .

Wat duecht dat hi werct in mi .
6 . God g•h ere van linen goede
Dat moet ghefchien in mi

N°. cr.xXx .
:i: Dit is die wife van Iange lingua ~•l oriofi corIporismyfl
e.
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i8 ons ¢Ocgeueg ~¢tnutt
I . ITN a laet ons alien vroliJ'ck wefen

Wi hebben lefum felf ontfaen
Dat hemels broot J is ons 5ghe geuen
b

Der minnen feat is ons ontfaen
Laet ons die fpife met minnen hegheren
So niogen wl barer fmaeck ontfaen .

- . 0 edel fpife 1 o foete rate
In v is alle weeldicheYt
SiJ wetent we! die v fmaken
Dat 5 hi die ouerfle weelde r'tJ't

Wilt
' ons verfaden met v feluen

Want gghi alleen ons troofler fiJ't .
3 . Verblidende fuller wiJ' ons verbliden
Als ons den troofl wort of ghedaen
Ende wi na die hemelfehe laic treden
Ende ter hoog•e r tafelen g •a en .
Daer falmen eeweliJ'c verbliden
Des en fal gbeen eY nde G'n
J
4 . Al dat der fielen mach luflen

Sal daer fin
J n volconlelijek
Men fal daer eeweliJ'ck roller .
BlI'fcap ghebruycken vriendeliJ'c .

2 ia
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Ende f1i'n daer in ~,groter vruecht
Daer of en fa1 gheeii
eYnde fi'nJ'n
~,
1
laet
oils
bidden
den
heere der heeren
5 . NL
Dat hi ors brenge int foete lant

Daer hem die eng•e len alti1't loner
Ende fingen fo foeten fanck .
Want is dat fo feer begheere
0 lefu dat is v bekant
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1.

Aiie miJ'n gepeYs doer mi fo wee
\Vle' n fal ick clag ell mi'n
~ verdriet
Die fonde en wilt van mi niet fcheen
AY lacy wat is ml ghefciet
Al Pooge icker oni this al om niet

Si is alti1't in miner oo ~•hen
Dus 11loot isk fingen dit druckeli1j c lief
Och fonde ghi doer mi doog•h en .
2 . Wie fat mi ~~heuen
een trooileliJ'ck woort
~
Oft waer fal is henen gaen

8e~I aoetmiaoog4i .
In menfchen is flu gheen confoort .
Ter root fiJ'n {i mi of g•h egaen

[-let coil minder
herten foe inenigen
J
tram
Dat vleefch doet mi feer fchoon verMeric vi nde ml aldus bedrogen
Want is vint nu al ghelog•h en .
3 • Een weYnick een ende dat alleen
Eeil dat mi noch hoen
p doer

llaen .

Fo. Ci .l
Dat pure woert ende antlers gbeen
Dat verhuecht ini fin ende meet .
Het vloeY t al wter rodheYt
foes
~
1- let maect den menfch wei gemoet
I-let doer wech fuchten en beuen
In f~eruen doetet leuen .

.} . Conde is nu fcePPen in defe vloet
So mocht is al lienefen
Dat nu is quaet foude fiJ'il goet
Dan foude is vroliJ'c wefen
Tis al oils 'niet hoort dit bediet

Want jut >"elooue niet en gefchiet
Ten baet "elachtert
noch gePrefer
~
Het meet aitiJ"t foude wefen
5 • Ghi fiJ illl'nl'n God grhi
hi fit 1111"11l"11 heere
Ghi fiJ't miJj n trooa ' miJ'n toellerla et

Fo . Ci .~
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Van alle quaet moechdY mi keeren
Ende ooc"heuen goeden raet

Ghi fiJ't daer alle miJ'il hope aen fTaet
V mo >"entheY
t niet en ver gaet
~
~
1\'71Jn lof / 1111Jn PrlJS ende ooc 1111Jn
cc re
Hoe wiJ's fJ'n fi die dat wel leeren
6 . Ghi fJ't die wech g~•hhii fJ't dat leuen
fiJt die waerheYt beuen al
Die vader heeft ons v he •e uen
Ghefonden in dit aertfche dal
Ghi fighet die veer ons vechten fal
Ghi fiJ't diet al verfoenen fal
Ende ons vercri "en goeden vrede

Van al dat Adam oYt mifdede .

N° . CLXXXII .
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2.

OCh menfche waer toe wildY v verlater
Ghi moot dock fleruen dat weet ghi wel
Die doot coemt fo haefleliJ'cke
Seer onuerfienliJ'c ende fo fuel
Oft is dit altiJt had in ininen fill
Te bedwin ~•e n iniJ'n vlees rebel
Maer lacy is bliue die ick bin
Idel van herten ende licht van fin

Och wonder gheuet mi / ende meer da 11
wonder

Dat tivi dus lickt van herten fJ'il
Dat wi niet alti1" t en ouerdencken
Die bitter loot ende fware PiJ"il
Oft is dit altlJt had in miner f n

MiJ"n lichaem to 'aen
creiicken
~
Maer lacy ick bliue die is bin
Idol van herten ende licht van fin
3 • Wat vruechden oft blifcaP mach ons
luflen
Als ells aen coenlt die bitter door?
Ende alle vrienden ons be >heuen
Ende later inden grooten root
Oft lc dit altlJt had in miner f n

M1i
J1 vices fotlde hen l ttot dtlechden
gheuen
1 r lacy is bliue die ick bin

Idel van herten ende licht van fin
4• AlaY
Y c hoe bitter falt fceYden wefen
Als • de fiele wten lichaem gaet
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Ende moot in vreemde landen reYfen
Daer fi niemant en heeft die haer beflaet

Oft is dit altiJ't had in mines fin .
MiJ'n vlees to lofTen van fvYants banden
Maer lacy is bli . &c .
5 . Maer als dat lichaem door fat lipb~ hen
So Yfl feer vreeflic om to aenfien
Ende was vrienden dat wi daer hebben
SiJ ' fallen fo haef}eliJ'c van ons vlien .
Oft is dit altiJ't had in mines fin .
MiJ'n lichaem tot duechden to trecken
Maer lacy is bliue . &c .
6 . De fiele die reden moet gbeam

Van al dat dlichaem heeft mifdaen
Hoe droeueliken fal fi weenen
Als fi voert ordeel gods fat flaen
Oft is dit altiJ't had in mines fin
Ick foude van vreefe beam
Maer lacy is bliue die is bin . &c .
7 • Het lichaem dat hem 1'lack to vercieren
Met groter ghenoechten ende welluflic-

Om mil'n
, lichaem to quellen
Maer lacy ick bliue . &c.

8 . 0 menfche was fait v mogen he l' en
Dat hi nu fi't foe root •h eeert
Want •h i moet onder die fWerte eerde
g hi is dbefte dat ons efchiet
Oft is dit altiJ't had in mines fin Om mi1'n finnel'lcheyt to bekeeren
Maer lacy ick bliue . &c .

9 • Ghi ionge maechden wilt dit bedincken
Wat v ins eYnde ghebueren fat
Een houten kifle van feuen voeten

10 .

heYt
Dat moot hem nn to vreden flellen .
Met een verworhen linen cleYt
Oft is dit altiJ't had in mines tin

Ende bet luYden der clocken fuel
Oft is dit altiJ't
J had in 1n'lnen 1n
Om den flriJ't des vlees to verfo eten
Maer lacy ick bli . &c .
SiJ ' Jfi'n wiJ's die dit cons en verfnne11
Ende latent hen ter herten gaen
Al Yft dat wiJ ' de werelt beminnen
Het fat bier wefen feer haefl hedaen
Oft is dit altiJ't had in mines fin .
Ic foude weenen meni en tram
Maer lacy ick bliue die is bin
Idel van herten ende licht van flu l .

N° . CLXXXIII .
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BLoenikens blauwe f}aen int coren
Si ilaen gheuerwet #,rheliJ'c 1 afuere
Die alle maechdekens toe beho ren
Ende alle reyne creatueren
Och riJ'cke beer God mocht mi •h ebueren
Te ruflen in die wond en dlJn

So foude miJ'n fie1e
2.

'1 vruechden leuen
11
Ende altoos in blifca1' fi J n
0 fchoon kerfl'ouwe al s i;h1 court voort
V verwe die is fo meni rherHere
Die vo •h elkens vlie ghen finder lochs
Die viffchen vlieten in die riuiere

Fo . Ci1' .l'
Aldus fidY 1?hedeelt in vieren
witlb
' ghelu I root ende daer toe groen
Mocht ick bi v wefen
Ende verbliden met uwen foen
g hi M flaet blauwe
3 • 0 fchoone violette als ghi
dan flaen alle defe meerfl'chen rroen

Ghi hebt mi dicwil leer rhedaen
Mocht is bi v wefen bet waer al foen
Ghi hoot miJ'n herte in v prifoen
Veel meer dan is oYt dede om eenich
dinck

Al foude icker duYfens dooden om
fleruen
Ick en can rheenen troofl ghecri en
van dY .
0
fchoon
akeleYe
moY
ende
frifch
4•
BY v verhuecht defe werelt wiJ't
octet is out aen des viants lifer
So foude lefts miJ'n herte verlichten

Mocht is noch comer daer ghi f't
Mocht is v noch fien ende met v
fpreken
So foude verbliden die fiele miJ'n
Ende mlnen rouwe waer al ver gheten
fchoon
outbloemken noch biJ'nt
g~
rhi
5• 0
boom

Fo . CiJ',°
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Dat doer uwen roke hi is fo foet
Ghi fi't van die na •e lkens ghewaflen

Die Maria corte van barer voet.
Wanneer is come in v •h emoet
Dan worde is blide feer on ghedaen
Mil'n
. ton ~re die vout/ is en can nYet
Preken
Soe feere bout mi v minne beuaen .
G . 0 fchoone roode roofe nosh bunt
7 >•h i
al boom
Bouen alle bloemkens dat dunct nil
Dat doer v verwe fi is fo fchone
Dats minder
herten melodie
J
0 Iefu lief 1,ghi verwerft aen mi .
Mit mi moechdY doer uwen wille
Ick en can niet meer ghefPreken
Daer om twl the ick al flille .
Die lelie is een die fchoon1le bloeme
Diemen in defer werelt vinden mach
Si is wt eender forteY ne ~~hef1'
roten
~
•h
een
bloemkens
wt
fPruYten
Daermen ~~
fach
Ick mach wel roe1'en o wi o wach
AYlacY wat dede ick oY~
t ~}heboren
Ten is niet dan eenen droeuen loch
Want wat ick minde bet was al verloren

Fo . C .iJ' .v_Fo . C .iiJ' .r
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Dit is die wife van Hoe luileliJ'c is ons den coelen meY hedaen .
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I.

H oe

fchone tnde ghenoegeliJ'c is ons
des crucen meY ghe j daen
Het fpruYten 1 ;•h elu bloemkens aender
groender heYden
So wie met druck met liden is beuaen
In lefus wonder mach hi hem •aen
verineYden vern eYden

a . Die meY die is al biden wech ghefet
0p eenen berch ende die ilaet alfoe
hoghen
Om dat een Yeg•h eli •c foude fonder let
Den foeten cruYcen meYe aenfcouwen
moghen
.
b

3 • Nu fiet des meYeit tacken wt ghefpreYt

Ende bloeYen fchoon gheliJ'ck die roode
roofer
So wie fiJ'n fonder fJ'n ~rebreken bier
befcreYt

Order defer boom fo fa1 hi hem verP oofen .
4• Recht op ghewa{I'en fo is den edelen
greyn
Ende is ghpla1
e i t in alto die1en dale
Dat is in Maria die fuuer magret reYn
Van minnen foe ilerf die here nachteale .
5 • Die fiere nachtegale des crucen boom
op clam

Fo.

C .iiJ' .r-Fo. C .ii1', .v

1-Ii heeft fi'nJn vederkens alto wide ontp loken
Hi fanck foe luYde die feuen noten
hooch
Soe dat fiJ'n edele hertken is ~}•hebroken
C . Nu is die fiere nachte 'ale bleuen door
Om die minne van eender fuyuere ioncfrouwen

21

Ili uam fo hoo he al wt fins vaders
fchoot
Wie hoorde ye gheli'cke
defer
trouwen
.
,~
adich fiJ'1i
7 • So wien fiJ'n fnnen nosh on gheiI
~
Ende cleuen noch op aertfche cre atti
iere1
Die aenmercke defen edelen nachte gael
flJ' it
Hoe hi den d00t 0111 onfen wit wood e
befueren .

N° . CLXYXV .
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i . IEloe lufleliJ'c is ons dat heinels forced

ontdaen
Daer alle hemelfche lammerkens aen
ter weYden
Met foeten vruchten is dYen boom-

gaert ggheflaen
iele ~gaet v daer vroliJ'ck in verineYden .
2 . Van alfoe fchoonder verwen van alfo
foeter lochs
Is dat prieel verciert van binnen
Mijn fiele/
r want ghi verlang•e n claer
na hebt
In hogher beg eerten in alto vieri ~rer
minnen
In
dit
prieel
is
een
forteYne
g
•h
eflaen
3•
Si is to mael van alto foeten finaken
Het is den leuendigeit borne der ggheMiJ'n

naden
Wt haer vloeyt ons den dauwe der

charitaten,

vloeY t garnaet der
4 • Wt defer forte ynen
~
foeticheYt
Ende gaet bouen alle aertfche finaleen
Dat is dat ghewonde herte des brudegoms m1Jil
in hem fo fette is alle miJ'n vermaken
5 • Och defe forteYne fi is van foeter aert
Men en canfe g•h ebluffchen noch nemmermeer >•heflu yten
Si beefs in haer den edelen wiJ'n baf

taert
Si oneruloeYt alle viJ'f die condoYten .
< . In dit foreef} foe is een wilt gheiaecht
0p eenen een borer in defen foeten dale
Het heeft g>heuangen een iong>•e fuYuer

maecht
Ghefloten in haerder maechdeliJcleer fale .

7 • Och die met defe maecht fpaceren
mochte aen
In dat prieel van loueliJ'cken prifer
SiJn hertken dat waer met melodienbeuaen
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8.

Al door t bghebruvcken vanden paradife .
Al waerfe mine defe golden werelt root
Dat en conde minder
felen niet verfaden
J

Dat luYter eens to crighen is fwaer
0 Iefu heere nu gheeft mi v ghenaden .

N° CLXXIVI .

1.

2.

0

ti:

0 die ('clue wife .

CrancheYt des vleefchs wilt nu v
trueren later
Ende wilt v oo gen inden heinel ilaen
V menfchelike crancheY t re ~geert nu al
bi mater
Want g hi moot doer Chriflum totter
vader aen .
0 chriflelike broeders hoot Gods woert
in weerden

Die de crancheYt des vleefchs gheuoelende fiJ't
Onl uwen wil fo daelde die beer ter
aerden
Ende heeft voer v ghe •a en inden bitteren flriJ't
Van een cleYn maechdeken wilde hi
fiJ'n gheboren
Die beer die niemant en can verflaen
0 cranckheyt des vleefchs ghi halt o0c
moeten fmoren
Ende die eewi 'e door had tt hl moeten
4.

ontfaen .
Mocht onfe crapchYt
e yet heb ben verworuen
Ende daer dome ons quaem eenige fa-

licheyt
So waer de heere to vergeefs voer o ns
hefloruen

Inder ewicheYt heeft hi ons bereYt .
s • God kept fi'nJ'n fchal'en ende fiJ' hooren
na fiJ'n item
Nyyemant en n'achfe trecken wt finder
J
hart
Sun
J woert aenhoert want God ghetoYcht van hem
Want hi heeft ons verlofl wt des du-

uels bans .
6. 0 crancheYt des vleefchs en wefet niet
fo blonde
Al gbeuoeldY v finder hellen pun
J .
Wat dine waer Criflus die here v van
node
Als gghi meYnde felue perfect to fi'n ..J'n
7 • Doer eenen menfche waren wiJ' al verwefen
Ende moeflen die eewi ghe dont ontfaen
Doer eenen menfche fi'nJ'n wi alle v er-

refer
Ende fuller doer hem in dat leuen gaen .
8 . Alle die doer Chriflum falich wil leuen
Die moet veruol bin e liden ! fi't dies
wel vroet
Al be hint dat vleefch d aer yore to beuen
Doer liden coemt ons dat eewige g•oe t
liefden mo9 • Wie foude ons van finder
J
g hen trecken

Fo .

C .iiiJ',v

J

Die hY vander eewicheYt tot ors draecht

JO .

Want die heere gheneefl al onfe Tondire vlecken .
Dit heeft finder
goetheYt alto behaecht
J
0 edel menfchen wilt dock bier o P
achten
Ende wilt Crillum altiJ't vol ~'hen naer

1i.

Bi God den vader fal hi v verwachten
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Ontflaet v alle forh'hen ende anderen
vaer
Den rincelicken prince bout in v memorie
Want fonder hem en venioechdY niet
Doer fiJ'n ~•r acie comer wiJ' in fJ'n glorie
Want alle vleelch is crane alto men
fiet .

N° . CLXXXVII .
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EEn menlche mach wel leer verlanren
Die van linen lieue is rbeuan gen
Want is en weet ~~heen
meerder hiJ'n
~
Dan lief van liefde gheuangen to fJ'n
MiJ'n lief leY de mi fchoon din ren
~ toe .
Al eer ick uam in fiin bandoene

7•

J

Nn volcht hi mi fade en vroe
Om dat is met hem loude maker foene
3 • Ick keerde mi om ende badt henade
Ende hi ver gaft mi altemale
Iii fchanck my drincken wel miJ'n fade
Ende hi noode mi in fiJ'n ho ~•h e fale
4 . Eer ict will liet hi mi alleen
'In druck i in linen in fwaren weep
Cla r en d e / in defer gheuanckeneffe
Daer las hi mi meni he fware leffe .
5• ick 11 he i n heuan }'enifl'en fware
MiJ'n lief neelnt miJ'nre cleYn ware
A ire vrienden troofl heb ick ghelaten
Nochtans en macht mi altemale niet

G . Ic doock

is fweech is f~oo

hater .
is neech

Al weenende keerde is nii ten weech
Als hi dat Each
uali hi mi trooflen
Met hemellchen dauwe recht wt den
ooilen
Hi doock l hi fweech '~ hi hlelt heal
fHlle

I-li liet Iii fe en al dat is wille
Doer is fins
alder mind bewaende
J
Doers lath hi mi alder meefr en taende .
8 . Bi when uam hi hem verilouten
Ende quam lo vriendeliJ'c tegen mi couten
Dat ick ver ~rat alle miJ'n verdriet
Maer leer halleliJ'ck dat hi van mi fchiet .
9 • Dus bliue is dan met drucke beuaen
MiJ'11 lief en wil mi niet hi flaen

Io .

Hi laet mi fIaen leer on 'hetroofl
Ende ick moet teeter op miJ'ns fells coil
Aldus is mi alle dine eer gheuancke-

rifle

So lang•e als is miJ'n lief ghemiffe
Ten baet niet dat ick veel claghe
Sin
rheuanr;en bliJ'f ick al miJ'n dage
J ~

Fo • C •i iil .'
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l\llinen gl eef1 is mi ontwaect

map.lie is8er8sooeneh
SiJ' en f1'n van mi niet verhuecht •

Hi en can niet leer, rheilaPen
~
Wat vruechden dat hi maect

SiJ' en connen mi niet verfaden •

Iii heeft al fulc beuel
Dat hi nu fchier moet henen

Dus mach ick finhghen wel

Die door wil mi betra1'en

Dus mach lck fin ghen wel

Minen meY die is verdwenen
2•

p~,9

So' waer dat ict vertel

Ick en weet op niemant beenen

Minen meY die is verdwenen
4• Wat helPt mi nu het ioliJ't
Dat ick I'lack to hantieren

Verdwenen is linen boom

Die doot coemt fonder refpiJt

Hoe luttel nam icx room

Als ick dit ouer tel

Daer en is een vrucht in hleuen

Hoe fchoon wiJ' ons verchier en .

Doers hi front fchoon becleuen

Reghinne ick ml to vereenen

Nu moet is fuchten en frenen

1Minen mey die is verdwen ei •

Ick was ionck ' dom ' en fuel
Dtis mach ick fin ~rhea wel

M inen meY die is verdwenen .

,,D'e
iuecht
J
~ mi in minder
Veel blifcapl yen aen laden

Dtis mach lcl + flnghen wel

5 • Als ick flu in die aerde fi
Waer fal niJ'n
a
fiel dan var
~ en
0 God f~aet mi dan bi •

Ende behoedt mi vander fcaren

Fo. C .v .r
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Wilt ini dan alfoe we!
V eewich nick verleenen .

Des boofen vYants fel
Ende van dat eewich women

N° . CLXXXIX .

1.

0

Heere van heinelriJek
Recht Yii dat wiJ' haer loom
Si en heeft gheen gheliJ'ck

ti:

Al inden throon hier boner
Tot haerder weerdicheYt
So eell dat ick beghinne
Miner troop aen haer leYt
Lof Gods a1' oilolinne

Ilaren naem is fonder waen
Maria ma daleene
Penitenc ie heeft fi h •h edaen
Ende pert van fonder reeve
Nae Mahdalum dat cafleel
Hiet fi l Gods liefile minne
Si koos dat belle deel .
Lof Gods apoulolinne
,,Daer Iefus lads ende adt
Uam it !net lalueil iniien
Met tranen maecte Ii rat
2.

SiJn voeten wt grotor minnen
Die fame Boot
fi opp fiJ'n hoot
~
Al foe is wel bekmne

4•

S i bleef bi hem ter door
LUf Gods apoulolinne
Si verloile v ardor door
Als ick befcreue n vinde

Des Princen vrouwe root
Die ilerf Inder zee met kinde
Te RoInen als ick vervain

0

die felue wife
Track hY bedruct van fnne
VerbliJj t hi weder 1c uam

Lof Gods apoulolinne
5 • GheliJjc die roofe root
Is fl vol minnen fchoone
Si hel1't al inder root
S1 blinct flu inden throone
Si verlicht den helnel claer

GheliJjck eon fera1'hinne
MiJ'il flele hence! ick haer
Lof Gods aIpoflolinne .
6 . Vln vrouwen men riot en leefi
Die God foe hadde vercorel
Ten hadde Maria gheweeil
Daer hi of Overt 1;gheboren
Grote core hi daer bewees
Si was fi'nJ'n weerde vriendinne
Want hYle felue Proes
Lof Gods a1?ollolinne .
Inder woeilinen daer fi was
Wert fi alle da ghe verheuen
Vanden en gelen als ick !as
Die altiJ't hi liner b!euen .
Aldus ick louen moot
Hoe wel icY iiet weeeerdich en hinne
V weerde vrouwe foes
L of Gods a1'ollolinne .
g . 0 weer•d e ivrouwe foes
Van God fo hooch ghe1' refer
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MiJ'n fiele na v bel;•h eert
Dat fi bi v mach wefen
Bids voer nli fuYuer iuecht

Dat ick Gods riJ'cl: ghewinne .
Want •h i dat wel vermuecht
Lof Gods a 1'oflolinne

N° . CXC .
€ 0 I' die felue wife .
OCh ligdY flu en flaeI't
• leuende Gods fore

Och ligdY nl1 en flaePt
Hier boom inden throone
Staet op en weefl bereet
Ende wilt toch tot ml comer
Thoont ors v goddelicheYt
• g•o dheYt is fo fchoone .
2 . Wie cloPt daer aen die muere
Om miJ'n ghenadichede
b
Die door Overt mi fo feere .
Eer ick ghemaecte vrede
Den thoren was fo groot
H i dede den hemel lluYten
Leers liden totter door
Oft ghi moet bliuen buYten .
3 • • Iefu lieue heere
Hoe fal ick hi v g•h eraken

Dat leuen lull mi fo feere
Ick en mach Been
liden uinaken
b
Het dunct mi fwaren arheYt
Om trooff i'o ben ick comer

Thoont ors v goddelicheYt
• 5 odheYt is fo fchone
4- Ghi waent dat is hen ila1' en
En dat ick v niet en kinne

Ghi moet v feluen later

Ende liden doer die minn e
Ick moefle fo veel liden
Soude ick den hemel ontfluYten
In liden moet ghi verbliden
Oft ghi moet bliuen buYten
5 • Iefu gheminde heere
Hoe mocht v fleruens luflen
Dat cruYs woech v fo feere
Ende hi en mocht niet ruflen
Om onfer falicheYt
Droecht ghi een doernen crone
Thoont ors v hgodde. &c .
6 . Al flout ghi daer tot mor ghen
So en moechdY niet verfnnen
Oft in v herte ~ 'e rbor hell
Hoe dat mi dwanc die n1'mne .
0P dat ghi fout ii°J'n ontlail
Ende hemelriJ'ck of tfluYten

Dus moet ghl
b liden vaft
Oft ghi moet bliuen b ~Y
1 ten
7 • Ick fie den lick ten dach
Al doer die wo1cken dringhen
Ick fie dat niemant ei1 mach
Den wille Gods volbringhen .
Hi en hebbe verduldichey t

Fo . C .vi .r
In liden hoe dat come
Toont ons v 1;goddelich . &c .
8 . Ghi waent met alder loll
Des werelts tot mi to •h eraken
Het heeft my sneer ghecof
Hemelri1'ck
to fnnaken
,
Druck sides ende feer
Doet hemelriJck ontfluyten .
Ghi moet noch liden meer

i o . C .vi .''
Oft ghi moot bliuen buy •ten
9 • Die lieffle die ick weet
Die woont in hemelriJ'cke
Om hem hen ick bereet
Te liden blideliJ'cke
Pine/ druck/ ende leYt
OP dat ick v heb to bone
Thoont ons v goddelicheYt
V godhe yt is fo fchoone .

N° . CXCI .
l O
I . TOt groter weerdicheYt

Der hemelfcher conin •h innen
Soe wil ick fonder verbe yt
beghinnen .
Een lof flu gaen
b

Sy heeft ons alien verbli,1't
Lof fi haer inden throone
In alle die werelt wiJ't
En was noYt gheen fo ichoone .
2.

Om die fonden van Adam
So waren wiJ' al in liden
Tot dat defe ma •b et uam
Lof fi haer tot alien tides
want fi beeft ons beuriJ'dt
Al vander helfcher woone
In alle die werelt. &c .

3 . Hoe mach eenich menfche fJ'n
Alfoe ontfint van hinnen
Die niet en client dit maechdeki1n
Dat daer is vol van misses
vie haer beggeert tot eenigen tiJj t

die felue wile .
Si hel1't hem fonder boone
In alle die werelt . &c .
4 • Si is edel ende riljcke
,
Ende fchoon bouen alle vrouwen .
Men vint niet haers gheliJ'cke .
Aen haer aaet miJ'n betrouwen
Alle fchoonheYt defer tiJ't
En is bier niet een boone
in alle die werelt. &c .
5 • Mines troof~ al aen hae : flaet
Si heeft een minneliJc welen
Een ioncfrouliJ'ck ghelaet
b
Alle druck can fi henefen .
Al in des bemels ioliJ't

Draecht fi een golden croone
In alle die werelt, &c .
6 . Van vrouwen men wel leelL
Dle fchoon waren wt 'henomen

mer voer haer is •b een •eweeff
Oft na haer en fal heen comes
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Fo. C •v i .°
Haers gheli1•c ke / dyes feker fi'tJ't
Alfoe ick web bethoone
In able die werelt. &c.

Fo .

C .viJ' .1

In able die werelt . &c.
8 . 0 minnebike maecht
Beminde Gods vrie ndiln
1 e
MiJ'n hers al tot v draecht
Chi fi'tJ't miJ'n lieffte min ne
0 Maria hhebenediJ't .
Bidt voer mi awen Lone
In able die wereIt wi,1't
En weet ick gheen fo fchone .

7 • Laet ons Ban hoo1 ;•h eli'ck
Dienen defe ma •b et acre
Inden hemel oft in aertriJ'cke
En was nYe fulcke creatuere
01p Bat wi na Bit ouerliJ't
Haer momhen hebben to bone

N° . CXCII .

C 0 1'

die felue wife

l . ONfe heere die fiJ'n nick lies
A1 bier beneden Bat hi uam
Hi daelde in die maget Marie

Menfchelike forme hi aen nam
Dat dede fJ'n hoo~rhe
minne
~
WiJ' wares 1;•h ewont tot Bat hi quam
Nu minnen wi' feere den hoochflen

heere
Die heeft ons ~~rote
g rote gracie ghedaen .
Als Criflus wilde fi'nJn ~geboren

Maecte hiJ't Linen engelen cons
Om Bat fiJ't fouden o1penbar en

Die hadden e even ootlnoedlgen grout
Ter flout Overt dat Herodes gheware
Hi fprac een woer t Batmen verfton t
Nu minnen wi feere den ho ochLien
Hi heeft ons h r ote . &c .
3Abs Chriflis
~ q uam tot fines bares
Wilde hi in die woefllne gaen
Hi wilde ons alien exempel Ieeren

beer

Hoe wi becorin1;ghe fouden wederflaen
Die vYant hief hem in da{t hooghe
Nochtans moeae hi van dare gaen .
Nu minnen wi feere . &c.
tides
4 • Abs Crif}us c1 uam tot linen
~
Wilde hi tot fi'nJ'n aPoflolen gaen
H i wilde hen al lei exempel g1 I euen
Hoe fi die waerheY t fouden ve rflaen
Hi feyde hen fi'nJ'n fecrete1l
Die a1'oflolen wares feer quali,l'c ghedaen
Nu minnen wlJ . &C
5 • Alfl Chriffus al volbrengen woud e
Ende tot linen vader wbide
'
gae11
Does lies hi hen
i g heefl'ebell ende befPoowen
Ende duer na aent cruYce flues
Dit leed t hl van hooger 111lnnen
'
1-Ii rie)p fo buYd e/ mlJ's beer miJ11 God

Nu missen w'l feere den h oochilen
heere
Ende laet ons letlen na fiJn l;hebot

Fo . C .viJ' .r

N° .

€op
I .

Fo .C .vi .l' .°

cxciil .

die felue

Staet o1' ende Overt ontwaect
In goddeliker nlinnen
Ende wilt der werelt vlien
Tot Gode foldY comen

Poet mi doch dal verfiaen
Waer toe ick hen gheboren
Per werelt minne beefs mi
Soe ouer we1 beconlen
Met goeder herten vri
Soe ininde is haer bloemen .
3 • Och fieee wilt veruiaen
Ill: dal ghi God wilt kinnen
SiJ'n~rratie wilt ontfaen
Ende heal alleene nlinnen
Hi en fat v later niet
Om v is hi bier comen
Ende hoeden voer verdriet

r i1de ghebrt1Ycken fiJ' n

bloemen
4 • 0 ftIytter wi.l'ngaert ranck
\ erciert met fchonen ruyuen
SIi
Jt 11 iJ'nder fielen dranck
`V t v f0 mach ffuYgeil

M~tcz l z honich /~ ende `vl1n
D aer fi hi mach beconlen

wife .

~~

Och hoochiic mediciJ'n
DeYtt haer van uwer bloemen .
MiJ'n alder lieffie kint
Dat ick met herten minne
Gheeft nli tot een relent
DiJ'n herto ende diJ'n finnen

OCh 11gdY nil eil flae1' t
Met ongherufie finnen

Leers hens altsJt ontfien
Ende rhebruyken
f1'nre bloemen .
~
Vie doer nil daer verniaen
Iet dunct nil vreemt oils horen

225

DiJ'n loon fal wefen goet
Hi fat v wet beconlen .
LiJ'dt ~raerne filer en foes
Ter nlinnen der hoochfier bloemen

6 . Ick
. mach wet droeue fJ'n
Ende met herten trueren
1)at ick die rratie
diJn
~
So tant;ghen tiJ's heh verloren
11'I ocht icxfe weder ontfaen
Ick foude'~ tot v comen
Ende nemmernleer van v raen
Ter minnen der hoochfier bloemen
Och reYne herten fJ'n
Wilt doch v trueren later
Gael totters niedeciin
Tot uwer fielen hater .
SiJ'n armen fJ'n ontfaen
Ghi fi'tlt hem willecome
Hi wit v gheerne ontfaen .
LE nde deYten van fi'nreJ'nre bloemen

8.

Ick dancke v menichfout
Ileer van uwer nlinnen

Ick hekenne nilJn fchout
In miner rout van hinnen
15
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Fo . C .viij :

MY beteren wil ick nu

Vat mi mach ouer comer

Dat ick altiJ't hi v
GhebruYcke uwer bloemen

N°. CXCIV.
Op die felue wife .
I.

BEreyt v hays ter flout

Niet langhe en moechdy leuen
AI tidy nu ghefont
Schoonheyt fal v begheuen

A1 fidy fchoon oft nick
Ten mach v niet langhe dneren

Hi ftaet leer wanckelijck
Die ruff op creatueren .
2 . Alfl God den heere beliefs
So moeten wiJ' van bier fceYden
En fidY dan niet bereet
Men fal niet na v beYden
1-let is bier eenen tortes tiJ's
Onfeker is die vre
Hi flaet feer wanckeliJjck
Die ruff op creatueren
3 • Leefl ende wilt verflaen
Ghi fuller vinden befcreuen
Gherin e fal bier ver gaen
Den tiJ's van osier leuen
IoliJ't in defer tiJ's
Verkeert h bcrin ~•e in trueren
Hi fact feer wancke . &c,

4• Edel ! proper/ fchoon oft riJjck
Hoe moechdY v verbliden
Gbi fult dock fekerliJ'ck
Tot finder
eerden ghediden .
J
Dachte
h
•h
i
dit bier altit
.
J

Het went foes dat nu is f1were
Hi flaet feer wancke . &c .

Nu bid ick v reYne maecht
Cods moeder wtuercoren
Dat hhi van my veriaecht
Des vYants nuaet becores
Ende weefl mi troofleliJ'ck
In minder
laetller vren .
J
Hi flaet feer wanck . &c .
6. Dit liedeken is hemaect
Tot machelen in die flede
Die hinck cent cruYce naect
Verleene ors alien vrede
Hi was noch inden unit
Ende blide van natureu
Ili (taet feer wanckelijck
Die ruff o1p creatueren

Fo . C .viiJ' .r

Fo.

C .viiJ' .v
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N° . CXCV .
41

Dit is die wife van Ick lath miJ'n
J heere van1 valtkmile1
Y1

D i! is aie tali/'e Said J c~ (erc4
mr!, 4eeve$aq ggtcflenftip !

lVEet liden fwaer ben ick beuaen
Nu eitde tot alien flonden
h'[iJ'n vraecht die is nu al ~}hedaen
Met druck be n ick gliebonden .
. O fee Ydei1 wat hebdY mi ghedaen
~
Ghi floort lnlJ' n herte binnen
ghl cod mi n enigen
droeuen tram
5
Gl1i quelt 1111J n ion ~ge finnen
3 • Wat vruechde mach mi heuen ii oet .
Als is ghedencke der 1c ualen
M aer liden maect den meni en vroet
Die in genoechten dwalen
4• Dat lldel1 flerct den crane en moot
Het temt die w ilde finnen
I

Het m laeCt
acct den menfche van binnen
I-let leert hem Gode minnen
Och ede 1 lldei1 ghi fjt fo goes
l e flrlden
G hi leers den tra b~i'1n

/ton6eq

i5 ~} Staec6t Di¢ i~

Ghi bedwin bgt den iongen moe t
Die hhi befwaert met liden
6. Eer is met liden was benaen

So dwaelde ick buYten fade
Mer liden heeft iii doen verflaen
Dat ick nu leue hi rade
7 • Och liden g hi fJ't Gode weert
Mer leer hers lidY dell menichen
Mer die bekent uwen edelen aert
Die plath om v to wenfchen .
R . Ick wil gaen keeren milieu fin
Elide flellen mi tot flriden
Och waer is come oft waer is bin
A1tiJ't fo vinde ick liden

9 • Had ick mi to deg'he bedacht
Elide mi to de he verfonnen
Ic had den unit ten eYnde brad's
Die ick nu heb begonnen .
Io .

Die dit lieken heeft }hedicht

I

5

rV~(

Fo . C .viiJ',v --Fo. C .ix,r

God iterckfe in finder
minnen
J
So dat haer liden werde verlicht
Dat haer befwaert van blnnen
I I . Want l 'ul en die bedwongen fi'nJn

Tes wonder wat fi liden
Maer al is liden grote pun
Na liden coemt verbliden .

y°. cYCVZ .
41 Die .e

1l ens fchoop en die tram breyyt .
o f lue w fe oft 1' Bloen
Y
Ende is €~remaect opten, xxxvi . Ps

I . c;-Hj Chrifienen wilt v toornen niet
Ilt voerf)?oet der roddeloofen
T
1\och
t rect ael1 v hheen verdriet
Om dat weluaren der hoofer
2 . Waltl a is ras fallen fi ver~' aen
Hae(IellJc of ghefneden
Als grocne cruY tverden
~
Ii then
Verdorret ende vertreden
3 Set awen trooft alleen in god
Keert a e dine in duechden
BliJ'ft in v last/ wilt alle weep
hit ghelooue v ervruechden
4 • In God hebt altiJ't awes lull
Wat hi geeft
tfal v wel fmaken
b
In fJ'n bewegen weeff gheruf~
Betrou t hi fait wel maker
et a is licht~
5 • V rechtuerdichY
Sal hi claer oPenbaren
CheliJ'ct die middach al verlicht
Sal hi v recht verclaren
6 Flout aen god wat hi v fchinct
En toornet niet fwi1'cht flille .
Als awe via,nt voerl'Poet vinct
Doende sae finer wine .
7• En grins noch en toornt riot
Wilt good voer qaaet gheron

8.

9•

I o

II .

12 .

13 .

die god wacht in fi'nJ'n last bediet
Die quaet doet wort verdreuen
Laet noch om eenen cleYnen tiJ't
Den godloos Onderwlnden
I-Ii Overt g •h efocht breet en wiJ't
Maer niemant en fal hem vinden
Mer die fachtmoedi e dat last
Met pays belitten fuller
Sonder der godloofen verbant
I)ie rates ende duller .
Die q uade user den roeden
rhea
~
Als van f nnen beno nen
M er god hoot hem als lot verdwaefl
Want fined dach fal comes
Die oddelofe blooten haer fweert
Ende fParses haer bog'hen
Om to quellen den goeden weert
Die haer tot dttochden wit 1'oghen
Haer fweert fal in haer herte gaen
Haer boghen fallen broken
Alle tquaet dat doer hen werdt g hedaen
Sal in haer herte f)?reken .
Den Chrif}en is beter cleY~
n roes
Dan hoe1'en goets der bofen
Want God den weldoenden behoet

Fo . C .ix .r-Fo . C .x .r
Den arm breect der godlofen

God weet wanneer hi fal beflaen
Donfculdl re to hel )en
SiJ'n erue fal veel lan ~>er ilaen
Din fine ~~•u lden fchellpen
I 5 . Hem Overt hoonde 11och ~ver viJj t
In 1c under tiJ't be ~~~henen
Maer hens west in dieren til't
,
Ghenoech om bi to leuen,
i6 . Al wares odlofen als fchat
I-looge in die werelt verheuen
Veel fnelder dan een roles beat
worden ft als roock verdreuen .
I 4.

bercht 3Bern relt
I7 . De >odlofe
~
~
Duwelck hi ~~aerne
~
hehilde
Die rechtuerdige is vri geflelt
Bermhertich ende mildo
18 .

19 .

20.

1.

Die van God Overt ~~hehenediJ't
~
Die fal befitten die erue
Mer die daer Overt vernlaledi1't
This wee recht dat hiJ's derue
Des menfchen wegen fJ'n gheuoert
Van God in fiJ'n beha ~Fell
Al valt hi hi bliJ'ft onberoert
In tiJ•n hint wil hi hem dra~~'hen
~
Ic hen van ioncheYt worden out
NoYt en heb ice: connen eaten
Van rechtueerdi 'en arm oft coot
Noch haer kinder verlaten .

Fly is bermhertich nacht ende dash
In Gods we hen hetorden
SiJ'n fact fal ooc fonder beclach
GhebenediJ't worden

22 .

wlJCt Valldell qllade doende duecht
Ende bliJ'ft ewich leuen
God die fi' nJ'n heY ligen veruruecht

23 .

229

En wilfe niet begheuen
Eewich ende eewich bliuen fi
~'an
U ade fu lien ver ~
~' hen

Diet h'oede last befitten vri
Eewich fonder verlanghen
e 4 . Die moat der Chritlenen wiJ'fheYt detect
Gheen onrecht en can hi clapIyen

want God fiJ'n wet hit herte hem fchenct
Bewe ~~ende
fi'Ju ilaPPen
~
aenfiet
e5 . Den chrifien die godlofe
~
Dat hi hem mochte doden
Mer god die en verdoemt hem niet
Mer trect hem wten nodes
26 . VerbeYt God in fines wech
Ghi hilt dat last befitten
Die godlofen verfloot hi wech
Befchict ten helfchen Ipitten
is cenen mael
7 . Der ~~odlofen
~
Sach ~,~~rouwellJc van doene
Machtich g,
moot wiJ't 1 als admiracl
Ende als den lauwer •r oene

8 . Ic ghinc voort ouer ende fief
Ice : {ach ten alien winders
Ick vraechder na l men want hem nlet

Iii en was niet to vinden
.
Weefi
onfculdich ende fief aen
e9
Na die rechtueerdichede
want dat laetfie van fulcken man
I s pays/ ru 1e en vrede .
J^o . Die odlofe fuller ver raen
Te famen cleYn ende groot
Ten leil en en fal niemant flaen

Maer werden wech rheflootcn
31 . I)er gherechti~~er
~
~ falicheYt
Is Van God ende ontfermcn
H1 wilfe in alle dierbaerheYt

Fo. C .x,l Fo . C .x .v
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Van ongheluc bel'chermen .
.
32 God falfe helhen fo hi feYt
In oddelofen ontfcouwen

Ende bren ghen
tot falicheYt
~
Want fJ ' In hem betrouwen

N° . CXCVII .

t.

Ic

€ O1p die fetue wife .

wil nlet rroter
haeilicheYt
~
Van defer werelt fceYden
Heer Iefus is miJ'n lieffle lief
Nae hem fo wil ick beYden

~ . Hi is van bouen seder comer
Ende hi wilt voer ons linden
Hi flerf voer ors die bitter doo t
Hi wildet wt misses liden
3 • Och lieue beer van hemelriJ'c
0p v roe1p ick ghenade .
Help t mi minder
fonder 9uiJ't
J
heeft mi min mifdaden .
VergJ
4• 0 fiele dat wil is gaern does
Maer hi moot comer liden
Ick leedt wel .xxxii,
J iaer
Ende al om fmenfchen wille
5• Ic Each den heere van hemelriJ'c
A1 in Ierufalem rides

Die cleederen werdenv oer hem ghef1reYt
Ende oock die ~ •r oene nil en

6 . Als hi weder wt ierufalem ginc
Met alfoe •r otor fmerten .
So volchde heal fi'n1'n lieil f e in oedel na
Met fo bedructer herten

7 . G aet thuYfwaerts fIprat hY nloeder sirs
J
Ende weefl dins
J drucx }~•henefen
Ende kiefl loannem tot een foon
Hi fal v troofler wefen
8 . Neme is hem tot eenei loon
IIoe falt miJ'n herte gheliden?
Soe en fat is tot ~~heender
tiJ't
~
Mi mo gen verbtiden

9• Iefus f1'rac lieue moeder miJ'n
Het moet Ycomer wefen
Den doot die is bier fleruen fal
Daer fat Adam bi gheiiefen .
10 . 0 lieue kint nloet y mer G'n
J
Hoe fat ick dat verdra >'hen
So mach is order den crate flaen
Ende iamnlerliken cla hen .
i r . Als fi was order den cruYce hheflaen
Si Each haer kint daer hangen

1

I-Iaer lie fo meni gen heeten tram
Al over haer foete wan Then,
0 Iefti lieue heere corn
J
Wilt toch miJn fiete gheteYden
Al doer die weerde 111oeder dun
J
Als f van bier fat fcey den

Fo . C .1 .v-- Fo. C .Li .r
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N°. CXCVIII .
t: o P die felue wife
1.

2.

TEfus rie1p fi'Jn beminde bruYt
Coemt haeileliJ'c fonder beYden

Ende doer mi op ws herten doer
Ick f>• preke v ~gherne alleYne
Dat maechdeken had haer lief haeft
ghehoort
SY flelde haer haefr vander f~raten
Si dede op haers herten duere

Haren brude rom
~ heeft fi in gelaten
3 • Doers fi hem in ghelaten had
Iii >;ghinc haer fo minneliJ'c toe fpreken
Se~gt mi miJ•n wtuercoren bruYt
`Vaer om hebdY mi foe click verrhetet;
~
4 • Dat ick v lief ver >•h eten hob
Dat doet lni'nJ'n coude minne
Ick hob mi feluen veel to lief
Daer om en can ick v niet kinnen
5• HebdY v feluen lieuer dan mi
Daer toe en hebdY gbeen verwe
En dede miJ'n godliJ'c onderfiant
Ghi font moeten bederuen
G . Ic hhelooue lief beer v woerden fi'nJ'n

waer
Voer v en is been dinck verholen
Ick bon v arm verdoelde fcae l'
En laet mi niet verloren

7• Lief kint dat en foudick niet gaeme
doer
Leeft altijt met radon
Een fuuer reYn ootmoedich herte
En wit ick gheen ti't
~ verfmaden .

8 . Lieue beer v woerden hebben mi gheraect
Nochtans foe bliJ'ft miJ'n herte beuanbon

Al hob ick menich coed
oPfet
~
Ick bon feer haeft h•h euanhen .
9 • Lief kint dat is v eYhen fcult
Dat doer v 9uade nature
~ roeue met to rhenfpoet
Wanneer ick v )?
10 .

i1.

Soe wort v herte dickwils droeue
Ic fie wel wat v let lief kint
Ghi hheuet f)?el al verloren
Als is v onttrecke miJ'u foeticheYt
Ende legrhe v filer to voren
Lieue beer dat en is g~ eon on reliJ'ck
Ghi
Ick
Dat
Ghi

let mi al int fuere
etc fo node dat garfien broot
crenct miJ'n arm nature.
12 .
en fi'tJ't niet beter dan Dauid en
was
Fly en heeft gbeen tinder broot rheten
~
Hi weende fo meni Then heeten tracn
Voe r alle f iJ' n yore ';heleden ghebreken
13 . 0 heere dat en is gbeen on- ( gheliJ'ck
Ghi hadt Dauid f'Jn herteken beuanghen
Met t1wer to > enwoerdicheit
III en conde v niet ont an hen .
14 . SiJt to vredel mi'nJ'n wtuercoren bruYt
Kiefl Ini tot eenen lieue
Uncle bl1J ft In1' '; hetrottwe als Dat ~id
dede

Fo .
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C.xi .r

Ick ell fal v riot verlaten

Fo. C .xi

I6. Dit lieken is gedicht ter corer

I5 . 0 peen is font fo ;~~~erne does

Van alle ion ghe nlaechden
God gheue hen ~racy .1i 11 pat en iii lJt
Dat fi nloeten vol 1 erdlch blili Cn

Condo is v heel verweruen
Al foot m i toiler vleefch en bloct
Ick fal mi looter fleruen .

N'' .

tii:
I .

Y

CXCIX .

(lp de fclue wire

I\Ls lc lllet 1111J'11 lief fp elen ~'aen
~
Dan is miJ'n herte met vruechden beuaen
Ende is mills
,~ felts ledich linen
Dan vloYt der mirror vloet fo faen .

Gods minne moot oils leYbriar fiJ'n
Tot ill hacrs felt's wiJ'fheYt
Daer miner }'eefi gaet weYdell ill
1-Jet welt is vremde minnaers onbereYt
hog lie triniteYt
3 • • ouer ho~rlle
•
oorf1'rout fonder beghinnen
2.

• bloote fim1`gel eenicheYt
Daer alle din gen worm hinnen,
g hifJ't fo bloot
4 • 0 eenich eon ghi
•
alien names onbeuaen
Waer miner heed dacr in dines fehoot
Soe Waer alle mill
J true ren ~~hedaen .
, ontho it t
5 • Och eenich eon weefi lni)'n
Ghi hebt v in miner h coil hebaert
VriJt 1111 vale allele me111cl1 fotl t
Diep in v on ~gheaerde a ert
6 . 0 eewich on ghef
~, capon goes
Geeft my to keen ell met v aeufclJu
Wat ~~g •hhii v lieff[e vri endell doct .
• in v hoochi} e minne fiJ11 .

7• Ghi fiJ't dat riJ'c der f1 elon llvln
.
Gheen hers en calls to voile verfiaen

Och vie dat dacr

ml roller ill
Siren arbe yt die is al ill edaCll
S . So wie Code vercoren hooft
Te be~reuen
alle dine is hem1 cleY 1 1
~
Die de wereit ghelate 11 1 eeft
Van alle beelden bliJ'ft hi r eyn .
9• So wie Code v ercoren heeft
tis recht dat hY in Vrnecl1 den leeft

Ende wacht hem
em dat hi nl et en fi 1el1 e
Noch gods lninlle riot en be geue
lo . De en gelen
die dacr bouen f'Ju
~
Si barren inder minnen dil'n
. ,
Want fi aenfien v fch0on aeill cl,jn
Elide dacr toe in voilee behennell Z1Jit
I I . Die ho ghe
~ fernI'hinnen di,l'n
SiJn fo verclaert in v aellfcljn
SiJ' drab cn hogh e lnllllle dacr it1
12 .

Och mocht is pact geuoecht L1J
• ij 11
Want jJ fo diep
verfon
cl~en
itJ11
)•
Al inder hoochiler 11'unllell vliet
\Vie dacr in v erdroncl~ell 1' s

Och hens is fo wee ge
5 fchiet .
I 3 . Nu lot ell dine v
lv derllchey't
Want v foete voliland'lcheYt
milt werckcn outer lnenfceli theYt
Der fielen h oocllfie fallcheYt

Fo . C .xi .° Fo .
4• God is een licht een wefen bloot
Wt hens fo welt die lone ghebaert

19 .

Wt hen beYden vliet tier minnell vloet
Elc van hen toent daer finer aert .
15 . Si fin in vafler fekerheYt
Al finder hoochller flillen fchoot

Ocb daer en is ~'heen
veranderheYt
~
Men pleecht daer lieuekens wille groot
I6. Die minne en lief hens niet '>'hedueren
b
Iii en moe(le wt fines vader gaen
Dat hoochfle were woude hi volvueren
Dat 0Y t van minnen was gedaen
b
I~
God is een oorfl'rare onfer misses
SiJ'n flralen fiJ'n fo veelderhant
I-Ii doerfchiet dat herte van binnen
Het wart verwonnen al dat hi raect
IS .

C~xiJ' .1'

Al fchiet hi diep
~ en ontfet v niet
Gaet fines ghefcutte to heinoet
Want bet is wel een foete verdriet
Dat hY der fielen are doer .

20 .

^_1 .

P i
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IIY maket daer hi coemt al beroert
Iii werct 1' ende der fielen cracht aen doer
Si hebben inenich toornich woert

IIY flelt hen alle haerb ghedachten oeck .
iii is die al dat nlerch verteert
I-li is der fielen medeciJ'n
Iii is al dat die fiel° begheert
Si ~wit van heir verflonnen fJn
Iii maecfe armll die wareil ri'c
J
Iii doetfe to1?en om haer broot
Al oin ziJn nlinne fekerliJ'ck

So heeten fi fiJn van firmer bloat
22 . Iii maectfe fot die wares vroet
Iii driJ'ftfe tot allinde ~~root
~
Doer heir laden f menage
b IiJn
Oin flit ininne to vinden bloat .
3 . 0 wtuloeY ende ho she
~ trinite5yt
0 ininnende vioet ! o dieipe eenicheYt

O falich Jf ghebruYekes
een wefelicheJyt
b
Der fielen hoochfle falicheYt .

N° . CC .
(ii:

I.

wit van bier ende dat moot fJ'n
Vander werelt fo wit
~ ick fceY din
Want Iefit du bifle een troofler nill's
,

Ick

Nae v fo wil ick beYden .
Bethanien is een fchone fladt
Van duechden is Ii riJclue

3.

) die felue wife .
(l

Ilierufalein dat bier bouen fla et
Waer vintmen dies gheli .l'cke
Ic Each nilJ's heere van hemelriJ'c
01p eenen ezel rider

Die c1eederkens warea hem order «eb
re yt,
fP~
Daer toe die groene rifer .
D oen hi binnen ierufalem ualn
Iloe luY de wa fl dat fiJ' foil ~Then
Ozanna fib 0 Dauid
Ver }'ecft ons onfe fonder

S • D oen hi aeiden criiYfboom hire
Met fines rooden inonde
Db1net dat tot alle fides wt liepl
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Fo . C .xi,l' .r -Fo . C .xiJ' .o

Dat waliche of onfe fonder
6 . Die wonder water alto breet
Dat heere went hem doeriteken
0 Ihefu rhi fiJ't een troofler bereet
g hi en can icx vet gheten .
willen
~gaen order den cruYfboom
7 • wiJ '
Ende hel1'en fefum trueren
Hi heeft foe veel om ors ghedaen

flaen

4.

Ilet Overt hem veel to fuere .
Och edel uiele dat moet fJ'i

God is ~rhet na onfe be3eerten
Wil Iefus onfe hul1per fJ'n
So en mach ors niet hhebreken
9 • Ick danck v lieue heere miJ'n
Ick danck a uwer oeden
Ghi hebt mi alfo diet rhecoft
Met uwer edelen bloede .

N° . CCI .

ti:: 0 1' die felue wife oft o1' vanden timmerman
wiJ' willen ors raen
verheffen
~

I.

Sijt vroliJ'clI
~ ' bet is worden dach
Die fonne is op ghegan ghen
Die heere heeft f•h ewonnen den dach

Verlpft oock fi'nJ'n g heuan ~~en
~ .
2 . lVlinne is dat belle got
Dat Ymmermeer mach wefen
Die minne den minnenden menfche doer
Al fonder arbeYt leuen
3 • Minnen wiJ' God een)?aerliJ'c
Ende fchouwen des werelts wehghen
Soe cooghen wlJ worden van duechden
riJck
Ende eeweliken leuen
4Ill dat wi Ihefuln vofghen dra
Eenen cortel flout in minnen .

Hi fal ors crooner al bier na
Ende maker ors con inghinnen .

oft op)•

5 • Iefus minne die breede fleet
En coachmen niet verber hen
Dien Iefus minne iut herte leer
Met vreden fal hi fleruen
6 Der werelt minne is feni1'n
Die haer mint wort bedro en
Die mei1ie
i b waent de 1ieffie fi'n
Int eYnde vint hut
J . hheloghen .
.
Daer
om
en
wit
ick
mi nYet verliefen
7
Om eenichs menfchen loofen waen
Ic, wit den foeten Ihefum verkiefen
Van hem wit is f'Jn trou ontfaen .
8 . Ic wi1 hem in miJ'n herte Hater
Ei1de houden hem daer in al vaft

Ende laton alle dinck van buYten
Ende leuen met hem in groter rail

Fo . C .xiJ' .°--Fo . C .xiiJ' .1
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N° . CCII .
'd er maket daer bu yten
.
~
€ O 1' die feltle wife1 oft o1' Wat wt~
1

I.

0 Ch dus e n heeft ini'nJ'n herte ~~heen
~

vruecht

Voer dat ick Gods aenfchiJn leach aenfcouwen
i
heeft
twee
fchoon
bruY
n
oo
ren
H
~ claer
en wil is altiJ't fi'Jn getrouwe
H~

Dat ini altoos to liden ftaet
\Vii ic altiJ t minneliJ'c verdra ~~en
~
Ick en weet miJ'ns loners ~rheenen met .
I-Ieere God wilt iniJ'nre ontfermen
3 • Ocl1 veel lieuer hadde ick to fleruen
die door
Wildefe nl God rhenen
So waer miJ'n trueren al redaen
In vruechden foude ick 1euen
1)at altiJ't met mi to liden fleet

Oill G0de foe wil ict liden
Ende later der werelt YdelbeYt

Eilde alle hot onreYn benideil
5 • Och edel menfche (let voer v
WiJ' moeten defe werelt later
Ic bid v alien bids voer mi
MiJ'n trueren mach mi riot baton .
6 . Lieue here god troofi nu mi

Ende ~~•h eeft miJ'n herte rouwe
Want is en can niet blide rhef'Jn
~
FIere God mocht is v aenfcouwen
7 . 0 minnelike God ell 1'eYfi om my
iVliJ'n herte wil mi ontfincken
Ic foude fo ~~aern
daer hi v fJ' n
~

A 1 in dat heineliche riJ'ck
8 . Mochte ick die minne Gods ~rhebruYcken
Ende drincken van dyen edelen wiJ'n
So foude miJ'n herte in vruechden outfillYtell
En van mirror droncken fiJ'n

N' . CCIII .
41

Op die feline wife .

/\Ls is aenfie mi1' n leuen al
Ende is PeYfe om die bitter door .
Die ick corteliJ'c fleruen moot
Ick en weet nYet wanneer dat wefen fal ,
_ . Dan bidden wiJj Gode vanden throon ,
Dat hi o ns ~wil leeren den hoochfien
keere
I.

Om to comer ter hoo ger eere
Order die en Felon fchoon

3•

0 menfche wilt v herte tot nil waert
keereii

Om to comer in miJ' n riJ'cke
Den hoochflen wech fal is v leeren
Ick en fal v riot befwiJ'cken

4 • lVlinnet ende verdraecht wel uwen euei'
kerflen
GheliJ'c v feluen1 en fi'tJ't riot rebel
Ende wandelt al fonder liflen .
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Fo .

C .xiiJ',1'

Scout des werelts uaden ret
0
heere ick volclide gaerne uwen raet
s•
Maer bet valt nii feer fwarc

Want nill, a nature be''heert
altiJ't wraeck
~
Sonder Ycrust to fParea
6 . I -lier toe trect nilJ's natuere foe flraf

Dat Ii die reden wit verwinuen
Aldus heb is cell eewich geclach
In nil,ln herte van hisses,
7 • wiJ' niochten wel I)eYfen wares wi'J
vroet
\Vnt ChrifTus om omen wilte verdroech .
Doe nt hi hens van Iudas lief cufleii ter
flout

1\T° .

Fo . C .xilJ .v
Aen finer lieuen heYligen most
8 . Ick ghcue
nit ot) : bet is nicer dale tiJjt
~
Ick tol;ghe miJ'ii hoofs in uwen fchoot

Dat ick v yrY eYgen bliuen wit .
Ghefladich
heduerich tot in die door .
Mocht
ick
dat
wefen Gods ~~hebruYcken
9~
So minneliJj ck inder herten nil's

10.

So foude is wile dine buYten fluYten
Die nii cell hinder niochten fi'n .
Daer toe foe en can ick niet gheraken
Ilet moefle lily fi'nJn een Dille of ~>'ront
So foude ick fien ende leeren fmaken
Floe lief met liefde fPreect fonder moat .

CCIV .

fe rheliJ'ck alff beghirt .
41 Dit is die wY~
EJ,:}oit

icaietvpfeg4atgcR
ctt(t 6eg~int .

3cft gcoet
~t*% (ie

aie nso~

8 ('on 6cr mttte~

~~eq ({et•re

£9et afSee ~ertet ~ myn.
eeC

u6 CfaeC aet c "i

i, Ick lie die rnor •h en flerre

2.

Heer Iefus claer aenfchiJ'ii
Ick rroet v fonder lnerren
Met alder herten miJj n .
Och was mach is daer hooren
Maker fo groten rhebare

Ilet tuYt iii miner ooren
Oft ~golden herPen wwren
, . 0 fete uwildy mi minnen

Elide mi bekennen bat
Ende mi daer mede hewinnen
Ick hen dins
J herten fchat .

Fo . C.ziiJ' .' -Fo. C .Yiiil'. .r
Ocll Ielu lief vercoren
MiJ'n trooff mijn toeuerlaet
Verleent 1T1 als to wren

Te volhhen uwen raet
5 • WildY bi rade leuen
So laet dims felts raet
Ende willet al be gheuen
Daer uwen fin toe th et .
G . SiJ'n dit die naefl:e weghen

Soc bell ick leer veruaert
Nature en wilts riot I'~
le ghen

This baron rechten aert
7 • 0 fiele linet o )? v oo~•h en
Siet aen miJ'n bitter Pi'n
J
MiJ'11 edel bloet verdroo ~
ghen
WildY mijn beter G'n
.
J

8 . WildY mi riot be~~heuen
~
Ihefu miJ~
n ~ulden 1' ont
Soc wil is able lniJ'n loom
V dra hen in miner rout

9 • 0 fiele foude ick v later
Neon irk in gheender flont
Ick hen om uwer baton
Ter door toe leer ghewont .

1o0 heere bedructe trauen
Gheeft lni doer v ootmoet
Dat ick raids v vermanen
1 i .

Vercri ghe dat eewi she goet
0 liele ontfan >t die croone
MiJ'n trouwe gheue ick di
Mi foldY hebben to bone
En fcheYt v riot van mi .

N°. CCV .
4Dop die feluc wife
I .

2.

ICk tie nliJ'ns le~ uens eYnde
Ende metter werclt fchiJ'n
Ick worde ghewect met liden
Lof hebbe die heere mijn
Wie cell: die daer finghet
b
Ende mi riot roller en laet
Dat ick die werelt foude later
Met able haer toeuerlaet .

3 • Dat is eon knaIpe koene
Ecu heere die voer v flerf
Wanneer f uldY mi loonen
Able miner fwaren arbevt

4• 0 heere fiJ't miJ'ns genadich
Al doer dins fells belof
Ick foude v gaerne dienen

Condo oft nlochte ick noch .

5 • Och ay 1111 bieue fele
Ghi en coemt 1111 riot fo llac
Dat hi in claren bekinnen
Die waerheYt mocht verflaen .
G . Alle ors liefs 1 eeren woerden
SJ i'n euangelien fi'nJ'n
Daer able fall he menfchen
Af moeten verbetert fiJ'n .
7 • Able ors lids heeren loom
Was bedructheYt ende pJin

0 heere hoe dcrf is emmermcer
Ghierich oft gulfich
ghcG'n
~
~
J
8 . SiJ' floe~ ghen fill
J lichamc
et gheefi'elen alfoe mat
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9

Fo . C .xiiiJ' .r-Fo. C .xiii1'. .~
Hoe ick •heruflen mach
Dan in dat liden ors heeren

Dat fiJ'n weerde lichame
Van linen bloede was rat .
Mi wondert alfoe feere

Na miJ'nder armor macht .

N°.

ecvi .

€ 01p die felue wife
I.

2.

Aria coninhhinne
MiJ'n troofl niiJ'n toeuerlaet

8 . Nu troofl mi keYferinne
Maria fuYuer maecht
Sterct ml doer v minne
DroefheYt van mi veriaecht
9 Maria antwoert der fielen .

Vercri,lcht ml ws klnts minne
Ende berou voer mijn mifdaet .
Want is wort wel gheware
Dat lefils minne is goes
.
Want fi cant herte verclaren
Ende gheuen ~•oeden moot

So wie yet fal heghinnen
Tot finer lof ende eere
Staet hi riot inder mirror
Het fal hem verdrieten feere
4 • Dus is mi inder f nne
Dat alle miner dientl is riot
Doe icken fonder minne
TragheliJ'c oft in verdriet
5 • Hier om wilt miJ'nre ontfermen
Maria edel vrou
Ende wilt mi toch befchermen

Met lefils minne ende v .
6. Och had ick mi be •h onor
Doers ick out was thien iaer
Totters heefleliken loner
Ick waer fi'nJ'n minne naer.
7 • Nu mach ick wel beclaghen
Beweenen tot alder tiJ't
Dat ick miJn ionghe da hen
Aldus hen worden quiJ't .

0 menfche merct vale blnnen
SwiJ'cht f}iir i hoort mijn vermaen
Ende fcherl'et uwe finnen

10 .

II .

I

Soe moechdY mi verflaen
V cla hen ende be gheeren
Dat hob ick wel hhehoort
Laet nu die werelt varen .
Ende wilt mi dienen voort
Ick fal v mimic verweruen
Van Iefu miners foon
Maer denct lieuer to fleruen
Dan to hen hem to doer .
Wanneer hi v tout rheuen
Daer toe met uwen fin

So wilt in vruechden loom
Want bghi hebt miJ'ns kints min

13 . Die fiele antwoert.
Och wie fal mi verleenen

Alfoe int herte to flaen
Oft hoe fal ick verdienen
Soe oeden fin to ontfaen
14. Maria all twoert

0 menfche waer fi'nJ'n v finnen

Fo . C .xiiiJ' .~-Fo. C .xv .l
Hoe dwaeldY aldus feet
Wilt toch in v bekinnen
Wat voer v heeft hhedaen die beer .
15 . Veel meet dan ghi cons wenfchen
Heeft hi voer v verdient
Maer ghi fi'tJt traech to eYichen
Ende fehghen beer verleent
i6 . Ghi en cons niet behheeren
Eefl falich I ten fal vbhefc hiseli
Maer trouwen font v deeren
Ten hhefchiet v een oft hbeen
I 7Waerom font ghi dan trueren
Oft v ver(laen fo feet?
Had v God niet vercoren
Ghi en waert bier nemmermeer
i8 . Ghi moecht wel in v herte
Trlieren om v mlfdaet
Mer denct dat corns
l kints fmerte
Alle liden to bouen gaet
19. Wee hen die dit vergheten

20 .

21 .

22 .

23 .

Ende op haer verdien(len flaen
Ende daer op hen vermeten
In miJ'ns kints riJ'ck to ~raen .
Thien duYfens iaer beneden
Gheleeft feet {Irang•h elick
Heeft bier bouen luttel reden
Te fun
J een oo ghenblick
~
Een dro1'el van finer bloede
Is weerdich dock alleen
Te nemen ester armoede
Alle die werelt h•h emeen
Iffier om wilt v verbliden
Ende hem dienen trouweliJ'ck .
Hi fal in cotter tiden
V hale» in fi'nJ'n riJ'ck .
Die fele feYt
Lof meet v altoos wefen
0 fuYuer ma bet claer
Hel1't mi o mag~ bet gheI' refer
Bi v to comer daer

N° . CCVII .
ti: 0 die fclue wife.
I . ICk li1;1;he in defer dale
Met fonder feet beuaen
Dies lide ick rote uale
Ick en can niet op 1 ;hef~aen
2 . Dat doet der werelt minne
Die heeft mi al verblint
Hoe blide waer ick van f nne
Ha dde lct in tits
J vet cot .
1
is
mi
flu bedwiu en
Hoe
fa
•
3
IIet du nct mi g•mote pun
.l
Natuer en wits niet •h ehin en

Si wit al in vruechden fi'nJ'n
4 • Miner 1;•eefl is wel yghenegen
01i 1voer cornJ fonder to liden pun
.1
Maer nature is bier to hen
Si feYt ten fal niet fi'nJ'n
5 • Dll$ lide ick bWrote fmerte
Ende alfo grooten flri'tJ't
Van binnen in miJ'n herte
He1t
1'
~ mi God rhebene iJ't
G . Waer toe fal ick nil keeren
En weet ick Ycomer niet

239

Fo . C .xv .l'

Fo C .xv .v

Nature Wit mi verheeren
f
Dies lide ick fwher verdriet

7 • Troofl foude is wet he gheren
Van onfen heere foes
Maer dies moet ick ontbeeren

Natuere is diet mi does
8, iVEaer fonder troofl van binnen

Te teuen is liden groot
Och lnocht is nature verwinnen
Soe en hadde ick hheen root

9 • Dus moet ick linden feere
Al tegen tvteefch en hloct
Help
t mi ghenadi
~ ~ghe heere
1)at ick verwinnen inoet .

N° . CCVIII .
€ Opl die felue wife .
C~Ik wit mi gaen bekeeren
Ende vol •hen miner rocI' .
Ende dienen onfen heere
Is dat niet i ;oets ~~•e noech
a Ick wit dienen onfen heere
I.

In defer corten tiJ's
Tot hem wit ick mi keeren
Voort aen met alder vliJ't
3 • Tot Gode wit ick nli keeren
In iniJ'nder ion bgher iuecht
MiJ'n heete wit is hem fchincken
Ende be gheuen mi ter duecht

4 • MiJ'n hers wit is hem fchincken
Nu ende in allen wren
Ende onl die werelt nict dincken
Mer dienen God fonder truercn
5• Ick wit die werelt t1ten
Si fchiet mi vatfch fenil'n
, .
Nae Iefum wil ick hakes
Hi wit die lieffle (iJ'n .
6 . Heer Iefum wit ick illinnen
Want hi is ouer al goct
Die menfchen wit ick later
God gheue illY :~~~'oedeil flpoet.

N°. CCIX .
€ 0 1' de felue wife,! oft opl Het reeds een ridder wt is ~rhen .
I.

Ick

drag e dat liden vcrborhen
Be(loten in miner rro
~,
ni t .
Van tfauonts totters morghen
b
\Vorde ick daer of rhewont

Daer corns fo menich vermuchten
Al wter better miJ'n
waer fat ick henen vluchten
Ten mach niet antlers fiJ'n .

2¢I

Fo . C .xv : Fo . C .xvi .~'

.,, .

Ick had eenen orient vercoren

7

Ende flu en vinde icx niet
Die vrienfca is verloren
Ontrouwe is mi ghefchiet

4•

5•

°.

Ick ben alleen iii liden

Flier om heb is mededoo 'en
Met (lie in liden fiJ'n
Hebt altiJ't God voer oo~}hen
:,
Der men fchen trou is cle ln .
Och minne der creatueren

Och lacy ick hen alleen

\Vat hebd r mi ghedaen

Hoe mach ick mi verbliden

Om v fo moet ick trueren

Der trouw en en vinde is ~~heen
~,

Ende weeneu meni .~en tram

0

oede heere der heeren

9•

\\Til t lilt in f~aden then

\Vaer fat is henen keeren

Nochtans lo wit ick ho}pen
Ende illaken eenen moet
Si1'n
.
~~~ratie f}aet alti1jt open .
Ilet fat noch wefen goet .

Ick ben met druck heuaen .

10 . 0 moeder ende mahghet

6 . Och \vat fat ick beghinnen
Dat en weet icl, waerliJ'ck niet

Slaet dock v ooghen o1p m y

Al in miljn
herte van binnen
,
So tide ick fwaer verdriet .

i\1il'n
iherte is feer verbghet
,
Ick bid v f~aet mi bi .

N° . CCX .

:i:
I.

()p de felue «fife oft op Had ick eenen 1?ghetrou«wen bode .

Is recht dat wi die maget eenen
Die ons hebrocht heeft groot ioliJ't
Ende alti,1't met fange vermeeren

Aenfiet miJ'n liden ende inijn
. trueren,
Ontfernlt miJ'ns yr ~• edel hgre5yn
In eenen edelen violier

Ilaer lof haer eere in alder til't,

2 . Ick worde verbli't als is ghewaghe
Die name der ma ghet
~ leer vruechdeli1'ck
Ghefladi he minne is tot haer waert

F!ebt ghi ghele yt v leuen lane
Verciert in duechden meni ger tier
Ghenadige
ende
bloev~
wi.1jn ~~aert ranch .
b
6. Een bloeme verciert met hemelfchen

drauhe

J.

Met rey nder herten ghetrouweli
.ljck .
;,
In due chden ri1'c is fi beua'~ ~•e n
Dat alder foetfte maechdekil'n
,
Na haer is alle mil'n
verlangen
,
;,

0ch wanneer fat is bi haer f'Jn
4 • 0 roofemarine van foeten gueren
Der maechden croone fpant ghi
J alle Tn

donwe
Van God voerfien doer onfen noot
Troofl ghi mi niet yrY edel ionefrouwe
In corter vren f o bliue ick loot

This recht dat ghi
g hi die moeder fiJ't
ma ghet fi1't bleuen wtuereoren
'hrootIerfle van alder werelt ;vi1j t
Daer God of «ailde fiJ'n geboren

Fo. C .xvl .~
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Fo.

8 . Ontfall t iii danckc illineil fast

,Xvi .`

In owes lof valle ick feer cranck
Ic moet faelgeren in alien ton Then .

Die ick v reYn inaghet heb ghefon ghen

N° . CCXf .

€op
1 .

CIk fie die mor henaerre
Heer God v claer aenfchiJjn .
Daer at' ben ick fo verre

Dies mach ick wel droeue fin .
Wie is hi die daer finghet
Ende mi stet ruflen en laet
lVii dunct dat hi lilt dwingher
Te kennen nil n mif daet
Dat ben ick reden koene
Ick hebt v lan ;,~~en tiJ't :,~~hefevt
Dat ghi moot ghenen foene
Al duncket v arbeYt .
Och
reden laet dat vans .
4•
Ende en fProost daer riot steer of
Wilt God ick fal nosh tiaren
Wel nuiten rot's belof.
Nature
ghi beYt to lanhghe
5•
Dies ben ick feer veruaert .
2.

die feluc wife
`\rant ors heeft in bedwan~>e
ih

Die door die nicmant en fPaert
<. waer is mi tivende oft keen
Glli en doer nit hBeen verdrach
Altoos Wilt ghi mi iceren
'Fe later dat ick lplach

Condo is v daer toe brie •e n
Dat 'hl
~' wilds hooter na mi
wl J f oudeii met vruechden fin ~'en
~,
Ecn list van misses yr
Den ti1t is om ~,gheleden
Daer coemt 1111 for •h e of
Dat is den tiJjt voerleden
Niet weder hales en mach
Dit fillies wi beclagen f eere
In onfer hotter Front
Dan fal God onfe been
Si1'n ~,gratie ors maker cony .

Fo . C .xvi,v-Fo,
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N° . CCXIIo
4{ leic wife alfl beglijnr
ij:p

ie tvi(e ate Oeg~ine
iot~tena¢fpeP 3rtespnIe

D lufH e antojea fc g¢eefli
RroPt (i $accfi

'i ICac4t 8 ~aq (onev
sfo aoeir

Sb*rt

1±

89k6 Spas loose I1rfcAt
vet 2ttbaeEB ale szFr m (oe

J' 1.
mgrjtt Sand s»rreftatp(f 8 qgt~

QrooEehr~e 0}aadnontacre

bit is (o frf ~i toa:InriceRe

r.

0 luf'li e amoreufe gheeflen

wacht v van f onden fo doed y v 1
Al doer v die werelt foe ;,~j~roote feefle
Haer auontuere die is fo fel
Si toont int ierfle ioliJ t ende 11e11
hit eYnde firoYt f haer feni'n
.~

ScheYt van des vYants loofe firicken
pu n
Vliet vander werelt al yl}
e . Och ion ghe finnekens flaet o p v oo«en

Ende Get we1 toe hoe dat gaet
Aenmerct hoe meni ghe dat fi'n bed ro ghen
hi defer valfcher werelt

uaet

So vie dat volcht Karen raet
fli fal certe~ yn hedro ~•h en fJ'n
ScheYt van des vyants loofe i~richen
\'lies vander werelt al vfl
~ : v 1'i'n
,l
\Vaer
is
flu
Salomon
die
wife
J.
\Vaer is die fchonc Abfolon
Ende Alexander van hoo gen 1•p ri{e
I)ie door heeftfe alle in hair baroen
Och ion ;,~~he herten wilt dit beuroen

Tis beter ffpie;~~~helen : dan fp~
ie ~~hel to fun
1
ScheYt van des vyants loofe . Sic.

4• Al had is al der pkilofo1'hen conflen
I 6*

Fo. Coxvij.l'--Fo. Cvxvij.v
Al had ic alder werclt goed
~~I hadde ic alder mcnfchen gonflen
Al hadde ick aertrijck in mijn behocr
'Vat yf] als ict al laten meet
j\ nders dan druc en fwaer vcrdwij n
Scheyt van des vyants loofe, &e.
5. Och hoe lunch hem dan flerucns luflcn
Die altijt leeft nader werelt iolijt
Haer finuekeus lig-gen int fchijn van
rullen
Ais fijt meefl wachten fo fijn fijs quijr

~0.

Dan cocmr die doot diet al verhijt
Dan 1110et tgelaeh gherekent Iijn
Scheyt van des vyauts. &ee..
6. Die dit lieken hecft ccrft ghefoughcn
Een clooflerkeu heeft f in hacr hehout
Dat fi del' werelt nu is ontfprongen
Dies danct f God feel' mcnichfout
Die vocr ons Iterf eeu des cruycen hour
God wil del' Helen ghenadich fijn
Sceyt van des viants lore tlricken
Vliet vander werelt al yft v pijn

CCXIII.

([ I)ie feluc wi fc

WI

moeten van dcfe werelt fceyden
Als onfeu tijt hier comen fal
Dus wil hem elc daer toe bereyden
Oft anders coernter af mifual
Wij moeten laten dit aertfce dal
Tis al gaet vorc / ic volge Y na
Dan moet ghi van v leucn al
Gheuen redcn vail alle quaet
2. Ghi iongers wat wildy v vcrbliden
In defer werelt corte iolijt
Ghi 1110et dat vale peert heriden
Want feer cort is dincn tijt
Als ghi Cult horen del' door ghecrijt
Dan fal v hertekeu tegghcn cylaes
Siet dat ghi op v hoede fijt
Te gheuen rcden van alle quact
3. Ghi dochters van amoreufc finnen
Peyfl: dat ghi morgen moet van hier
\T Cal vcrdricten der werelt minne
Oft auders moet ghi int helfche vier II
I.

Vliet die werelt ende haer hantier
Eel' v die door tel' neder flaer
Al is v herte ionek en fier
Ghi 1110et reden gheuen van alle quaet,
4. Wat mach ons grote rijcdom baton
Als wijt hier al laten moeten
Ons eten ons drineken wter mateu
Dar brcngt ons inder hellen float
1\1 baeydy inder werelt goet
Men falt wel weten noeh hier 11a
Dus van a! dar ghi hier mlfdoet
Moer ghi gheuen reden van alle quaere
s. Maria Gods moeder ende maghet reene
Wilt voer ons bidden tel' letter noot,
Icfum Chriflum van nazarecne
Die voer ons Iterf de bitter door
Die tcmptacien fijn alfo groat
Wilt fijn die ghene die oris bernet
Dar wij {onder cenigheu wederttoot
Mogen gheuen .reden van alle quaere

Fo . C .xviJ',°-Fo. C .xvii1'. .r
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N°. CCRIV<
€ Dit is die wife Dit belie ick a1' dit wit ick eaten .
t:~aitigaiemi(e ~iEg¢ffetct
op ait,teica $arey .
;minn~ is WtgQeutoteq Dact
e¢q e8effott(cpi ~ 16 36 ont
df fe (onSar~ rnoger} foega~ .
1iotr,

emtge QeueE (I{e•

to gget?ae~ 3meq 6Fant Des
i,

ell edel foi)teYn is ons ontiloten
1)ie la,n >e heuet ili11e gheilaen
Den brant der minll en is wt ghculoten
Daer title fondarell ino real toegaen .
Die riuleren vloeYell die aderen flpringhen
Die beke leYt f o die)1 lilt dat
Die ghenade en can en gel noch menfche bekinnen
1)ie daer wt vloeYt over al
•
J Iii defe fonteYne laet ons hoI' en
Floe vile dat w i' hebhen miidaen
1l'fiIs wonder fIaen altl1t open
So tivle dae1 ' went fal henade onttaen .
'f fiJ'n woonltede
:} . wie filer i n heyt
Die bli1'ft
altoos oiluerfiecht
,
vrede
want by heeft daer
heti~larighen
gg

Anders nenimernleer lo wat b-i iaecht
want wat WiJ joecken tot eenighen
Ilondell
(ihewari?,gheil vrede en eluded 11 il, niet
Dan alleen in Ief us 14roildeil
Daer crighen wiJ ' troof~ van alle verdriet .
C . Och conden wi dit to rechte bekinneii
f toe tine vruechde bier in fleet
So en fonde oils gheen dinck nio"en
verwiniien
Ent,gel / noch nlenfche noch vYant wreet,
\Vi'l fit lient becla gThen noch al foe Ieere
Als ons die lef~e ere aen Ilaet
Dat wl,l iii Ief Us wonder niet eere
En hebhen ghefet ons toeuerlaet
8 . I~'Iaei i1e- ninierdicer en lft to f1lade
Soe lan ghe als lenen in ons es
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A1tiJ't fact open Gods ghenade
Tot elcken fondaer fi't feker des
9• Wie nn befwaert is suet fwaren fonden
Ende in corten harden verlofl wit wefen .

Die gae met betrouwe rot Ihefils wonder
Hi fat volcomeliJ'ck al ghenefen
10 . Vliet totter fontenen fonder Front
Die den dorili When heft altoos
NoYt menfche en is tot eenigher flout
II.

I ..~ .

Van daer ghefceYden. troofleloos
Viaect alle da ghe bier v ghela
she
b
Weefl niet verfla ghen om der fonden
ghetal
Verfaedt uwen loll vraecht niet wat
coil
Want bet is fo diel'e ver''ouden al
Met ('doer nosh met rooden goude
En is ons Iu>'hecofl defe ~~'henade grout

13 .

Diefe ons van minnen gheuen woude
Die heeftfe betaelt met finder
door
J
Och tact ons ho1pen fret diePen vertan gen
Tot defer forteYhen waer wiper wi hat
Daer ontfangen
wiJ' ?~~~henade hoe click
5

wiJ' vallen
Want Ii is der arlner fondaren ('chat .
1 4 . lefiis doot ` fijn bitter liden
SiJ'n o!pen herte r' fijn wonder root
Dat watere ende bloet wt finder fides

Nloet oils daer in (laden ter laetfler
hoot .
I S . Die dit liedeken heeft ~ghefet in dichte
Die is befwaert inetter fonden tail
Die wonders lefu moeten hem verllchtell
Daer op ilaet fijn betrouwen vail .

CCXV .
€ 01 de felue wife
I.

FlEere God waer was doe

gliedochte

miJ11

Doer is der werelt are claf
Gnl al dat 11 nll bereft mock tl .
En diende is haer niet eenen dach
? . 0 werelt is wit nu orlof semen

Ick heb v alte lange ghedient
Crancken loon fult g1i hem ~,~>~heuen
Die totter eynde fat fJ'n v vri e1 t.

3. . Eertfche dingen code creatures
Die onghefladich fijn ende loos
Dat heb is vonden is cotter vren

Nu rouwet lni dat icxfe koos
0 eertfiThe minne bghi moet lae!gieren
b
Ghi ell bliJft maer eenell corten tiJ't
Nemmermeer in gheender vren
En wit ick dra~'hen
d rag hen dit habit .

5 . C) verelt ghi llacht den fchonen grauen
Die daer buten fo groene daer
lVlaer die fe van binnen wet beth ghe
Hi foude aenfien een droef 'elaet .
6 . O wee It 'act wt miner o yen
Ick wit v cewetiken vlien
Want ghi hebt iui bedro ghen

Fo~ C . xviiJ' .°--Fo, C .xix .l
1'Iet ininnen en wil ick v nYet meet
aenfien .
0 werelt is me5me v to ontullen
Ende ghi foect mi in alien fleden
Met foe menich fubtile enhien

hoe ghi mi inocht tot uwaerts leden .
8r Die der werelt diem is leer onwi1's
Dies fiJ't feker ende ~~~hewes
~
I-Ii verlieff loon ende ISri's
,l

n47

Rude l~icht fiJ'n wonin ~,re u p een iJs .
Die ~~hene
die hen to tide affceYden
~
Van defer werelt broofl'chen troo
BlideliJ'c mach hY hens verb1i Icep
want hi wort van al verlofi
io . Iii en derf hem ni et veruaren
v

AI wont hem dac verbeYden fwact
Alle dat 111 i'nacli niet herten begheren
Dat Overt hem int cY nde o ~penbaer.

N°, CC1V1 .
Ilier beghinnen die LeYfenen met Karen notes wasr i n ve el
nYeuwe denote LeYfenen flaen die noYt
~~
~ he1prep t en wares

I~Iltf~it

aK tox

a+r ge W ~attt yq

i . Iuer nobis nafcitur,
r
Rector angelorum
In hoc lnundo Ipafcltur
Donlinus domniorum .
? . Ill ~prefeIe Ponltur
Sub feno afinorum
Cognouerupt dominum

Chrihiuiu re em celorunl .
Hinc flerodes tnmlit
Magno cuni liuore

Q)c mu1to P41' dtPV be

111

flue

be

ttll tT0 =UMt,

Infantes et lpueros
Occidit cuni dolore .
Qul natus efi ex Maria
Die hodlerna
herducat nos cuni gratia

Ad gaudia fuPerna .
5 • An geli letati funt
Etiam de eo
Cantauerunt gloria
In excelfis deo .
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6 . Nos de tall }'audio
Cantemus ill choro
Ill chordis et orurant
Benedicailius domino

l•

)lli niifit fnuin fibiuni
Per tellies et prolphetas
Pro nobis in auxiliulll
Deo dlcalllus gratias .

N° . CCXVII .
11 0b' de felue wife
1 . IFIAd is vlo gel ass fernIpin
Ic Etude It hot ghe vlie ghen
Flier boom index eewicheYt
Tot heer Iefunr Marion lieue .
2 . So foudick feggen beer vader miJ'n
Wanneer IilldiJt ills bond)
Dat is v ban ~~e
~ hob ' ;~~hedient
Nu fb'alit ills UWe croone
J^, \ Vat fondle v llllln
, crone fi)abusers
Ghi fiJ't f t odes ft fchoone
Want phig hidieDaerfelue
flpie
~~hel fJ't
is lni ill
verthoone
.
4 • Dat is felue die fl'ieghel hen
Dies mach ick illi verbliden
Moil ciere oils defe verwaende hruYt
Ende fettefe neuen mi,l l fide .
Nu web op goede fernI'hill
Ende oock Gods enb ;held1 able
Men ciere oils defe vervve wende hritYt
Si is mi Web beualben .
6. Sil. ' ghin~ SiJ
Then
daer
loaders
die inde
hruY ~ earner
t >al1i chleien
Daer 1c uam die heY~ li ~e driuu bd lcheYt
Ende ghincfe confitl morels
Maria hracht een helnd eken wit
Dat was vale fides cbeYne
Het was haer f uyi ler reynich eyt

I)at hracht fi haer ableYne.
8 . Die hey~
~ bi the ~~heef~ hracht een fercoet
Dar was islet ' ;goude belieghen
Die enghelen van hemelriJ'ck
Die boo hen haer ende ne ghen
9 • Die en gel hracht haer omen rock
Die was al fonder nade
\Troll bruYt draecht nu defers roc
Vanden f ebueil draecht v vad er
10 . Si gsue voer fiJii voeten then
Si Each heal aen van nlinnen
Iii f1'rack haer alto liefliJ'ek aen
God groet v coniughinue
b
l i . Doers oils vrouwe ghenefen was
()ntrent der lode haluer Woken
Doers leYdenlenfe ter k ercken tiaert
Abs ander vrouwen 1'lebhen
1
Twee duyfkens bracht Ii in haer han t
.Ende een keerile dare
Dat was haer fuuer reynicch oYt
Die draechtf e openbare
13 . Doe ons vrou inden teal1'el (lllalll
SYmoon quam haer toghe it
Nu tie is al d at is be bare
Ic en ghere
banger
to beam .
g here datniet
is elide
welen leach
14 .
I-Ieeft God in finder
ma ~chto
J

Fo. C .xix .°-Fo . C .xiJ . his r Q i
A1 fonder wee was hi gheboren
Ter courier middernachte
.
IS U o o o gloria
~

l_)at foetlie vander nlinnen
Dat is heer Iefus Marien lone
God late ons hero 3ghewinnen .

No

CCYVIII .

€ (> I> de lelue

I . \'VAer is die dochter van fYon
Ick foudef e blide maker
Ic foude haer een boetlcap doer
Van alfoe boo ghen faker .

J

wile

No is hi' teeder ende cranck
Een ma ghet fat hens voeden
\Vi1
. ino gen heal wel weten danck
Van fiJcider 3groter armoeden .
6 . Iii toont fiJ'n ~~goedertierenheYt
Wiles was hi verbol ghen

Doemen die went al befcreef
Doe ghinc die ma ghet fware
Te lietbleem daer fi doen bled
Ende ghenas haees hints aldare .
Een ghelas
al fchiJ'ntter doer
~
Ten breect niet vander former
Dos heeft die ma get na en voer

Iii drift
J lo ?~groten ootnioedicheYt
WlJ en corner hem islet ''heuol''en
~
/ . Maria ram heal op hares fcoot
Si cufle hem aen f nen monde
Die minne had fi alfo groot
Tot hem ill alien ftonde .
8 . U heere lof moet v altiJ't fi'J n
Wilt oils dais ~gheleYden
Met die weerde moeder dil'n
,
Als tiviJ' van bier al fceYden

ncfrou een hint ''hewonnen
Een duYi~ernis is ons verclaert
Een licht is ons verrefen
Een ina';get heeft een kintgehaert
Dat dunct nli wonder wefen

N' . CCXIX .
41 Op die felue wile
I . I\'i Et rechte fin ~ghen wiJ' nieuwen fanck
heer Iefus is gheboren
De menfceY t heeft hi aen ~genomen
Dat fal oils alien vromen
_ . Al d at is! ende wefen fat
Heett God in finder
machte
J

A l fonder wee was hi gheboren
Ter courier middernachte .
Se~,gt mi lieue beer lofe1ph
Was daer eeniglle feelte
1)aer dat hint ghehoren was
Tuilcen twee fiomnie beef}en
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Daer en was bout noch rau
Noch pollen
noch faniniJ't
~
Oreten was fiJ'n wiegheftroo

G

Dat is ons een rroot
g rootioliJ't
ofle
ende
die
ezel
5•
I3edreuen daer root wonder

Daer dat kint rheboren was
Iii doeckelkiJ ns ~>hewonden,
O o 0 0 gloria
Dat foet(~e vander minnen

Dat is Iefus Marion fbon
God laet ons hens rhewinnen

N°. CC X Y .
(ii: Op die felue wife
1,

Ic vader God van hemelriJ'c
[Iceft die werelt f() leer bemint

Dr,t hi den Lone die eewich is
Ende met hem re gneert bier beneden
heeft rbefint.
2 De fore Gods is bier seder hecomen
Van minnen gbeworden een kindeklJn
Die menfcheY t heeft hi aen ~}•b enomen
Gheboren van eender ma ghet fiJ'n .
3 • In arnioeden ende in allinden
Is 5gheboren een cleYn kint
In doecken moefthicnt winders
Bont noch grau en was daer twist .
Hon ger I dor(~ martelie rroot
Heeft fijn menfcheY t fo ~the9uelt
I-li f}erf van minnen die bitter door
Om onf en vii fiat weetmen wel .
Die maledictie die ons was Moues
Van Adam

d at
at groot
root feniJn

doof verdrc,euen
hY ii et finder
J

GhebenediJjt fo moot hi fiJ'n

6 . Iii dit kint fiJ'n twee natures
Die ~godheYt .' ende die nienfclieYt
Ghenadich is hi in alien vren
Wt hem vloeYt alle falicheYt
7 Nu laet ons loom dat kindekiJ'n
Met mowers fan ge fiats wel ghedaen
Iefus is den name fiJ'n
1-Ii heeft ons hemelril'c
ontdaen .
,
8, Sil'n
weerdi
se
nioeder
Marie
,
ii eeft heal I,} •h efoo ~ghet nu ter ti.'I t
Met harm borflen maget yrYe
Dies moot Ii fijn ~~hebenedJ
i't
~
wiJ'
bidden
der
moeder
van
defers kinde
9•
Dat fi oils help ee ende ';ghele yde
In ons alder lefle Ynde
10 .

Als wi van bier moeten fceYden
Glorie / lofl eerei weerd~
i •h cyt
Si defers kinde tot alder vre

Drieuuldich in PerfoonlicheYt
Een God

een wefen i ende een nature .

Fo. C.xij.(bis)v--Foe C.xiij.(bis)r

([ Op die felue wife,
I.

2.

3.

4.

5.

6.

HAd iek vloghelen als een areut grijs
Ick foude fo hooghe vlieghen
Daer bouen in dat fchoou paradijs
Tot minen foeten lieue
Dan Ioude ic fegghen vader mijn
Wanneer fuldy mi halen
\V t defe allende op aertrijck
In uwer hoochfler falen.
Waer is die dochter van fyon
Ick wilfe vrolijck maken
Ic wil haer een boetfcap doen
Van alfo hooghen faken
Die hoochflc inder minnen
Dat is Iefus Marien foon
God laet ons hem ghewinnen
Daer bouen inden throon
Dar hemelrijc ende aertrijck
Noyt man en conde ghebruyken
Dat fal een fuyuer maget reyn
In haren lichaem befluyten,
Die duyfleruifle is ons verclaert
Dat licht is op gherefen

Een maghet heeft een kint ghebacrt
Dat mach weI wonder wefeu.
7. Dat kin t was teeder ende crane
Een maghet moeflet voeden
Tis recht dat wi hem wetcn dane II
Van Iijnder groter armoeden,
8. [-leer Iefu crill wat hebt ghi ghcmeeut
'Vij foudent v gaerne vragen
Dat ghi hier dus ligt en weent
Ghi fijt fo ionck van daghen.
9. Dat dus viel ende was ougereet
Dar moghen wi nu ghebruyken
Dar Adam inden appel beet
Dat dede den hemel fluyten
10. () moeder Gods van hemelrijc
Coninginne in f'hemels throne
Hidt voer ons allen innichlijc
U wen alder liettlen foue
I J. Oat wij daer bouen moeteu
Daer die engcleu vrolije fingen
V ende v lief kint groeten
Dat wil ons God ghehinghen

Fo . C .xii1' . his
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iV° . CCX \II .
€ Een ander leYf ere.

Cu faeE

atrg aAfer~ 4~soSe

g'1!rT

lain.

~eyopptsaisu .8a~ltce

t3ottstl DLC6 ttue! eq ioa1 ~p

i.

2.

11

IN laet uns alien Gode luuen
Den apperflen coninc van hier bouen
Dies niet en doer hY is verfchouen ;quotidie
I-IY is van eender ma ~rhet ';rheboren Rex
rlorie .
Van , bouen uam hi hier to wren
Om van eender ma rhet to wefen rhebores
Waer hY niet ~rhecumen wi ~varen verlures
Ouotidie I-li is van
.
I)it edel kint is ors r1lebur ell
Van eender Inar~ et dYet l adde vercuren
hlids defer foe bleef die duY1 1 el vetloien
Sine fine I -li is van . &c .
Ills buys al daer flat kint in lath

Daer waft Peer tout nacht ende dacch
Daer uni fo weendet ende rieIp o with
Pre frigore . I -Ii is van eender

16

~4 JnIdg4ft 4~e

Boten ~tt~

Ib;f

e.

5 • In die cribbe was hi ghe1eyt
Een God finder drieuuldicheYt
Die ofle ende ezel aenbadent ghereYt
Vt frio vere Hi is van .
(. Wt orienten al fonder fa3rhen
So
uamen binnen, q~
xiiiJ' . da ren
Drie conin en die tkint verbaren fa ren
Sun)mo mane Hi is.
Als ii re an ren hidden verre
Doers farm Ii waer een Pierre
i-len wil'fde
den wech flair Ihef its in
.

lack
Cuni f ua mitre I-I1 is . &c .
~ . Als fJ ' flat lint metten oo
ae~Then
~ ren nfa
So wareu ti1' blide : hours wit fiJ' laden
SiJ' olferden hem mYrrhe ende daer toe
Et cum there Iii is van . &c.
9 . Si names oerlof om wederkeeren

gout

Fo . C .tiiJ .his `'-Fo . C .liii1')
. his ~'
Si ghingen thuvs met ~~~roter eereu
Eenen anderen wech moeflen fi1' keeren
Ab I - lerode . Hi is van . &c .
1 o . Van Bethleem was dat kint ~~heulucht
In E ~iEpten
want men hadde ducht
~
J

II .

Dat Flerodes foude dooden die yacht .
Dies fi1't ghewis Hi is van
Dat Adam inden ap>`gel beet
Dat mocht 0115 alle wefen leer
Nlids defer
dreef ors die duuel int
leer
e.

I

13

.

Ac dolore Iii is van eender ma
\Tan defer pines lofle oils dat hint
Dat en willen wi1j. weten niet een tv~int
Daerom IIerf hi die edel coninc
Amara morte Hi is van . &c .
Die valfche verrader Iudas

Vercochte linen meefler oIpten woonf'loch
Daer omme fe g ick dat hi dwaes was .
Certiflime Hi is van eender
I4 . Iudas die verrader tel
Gal' den ioden een teeken wet
Dtiyen ick cufle ende nYerrant el
Hunc tenete . Hi is van . &c .
I . Te metten ti't was h T ghenaen

X53

SiJ'n ion ;,gers Jf'n hem al of ghei?gaen
;,
Voer Pyylatus was hY ghedaen
Ilora >prima
Hi is van . &cet .
•
io . op fi'n
fchoudere
moefle hY dra hen
1
FEen cru Yce van fo fwaren waghen
Te Caluarien ;,~~af hi fiJ'n cla hen

Cum dolore Hi is van . &cet
17 . ~Fer fetter vren ghin ~>~hen
ti1 hem hail gen
;,
Tuficen twe dicuen net h'rooter fcanden .
Silj, ~'auen hem drincken aziljn
,
~~}~hemenl,gt
Calm telie . Hi is van eender nla Whet .
&c .

Te noene Ilac hem in fun tide
Longintls dies was hi foe blide
«'anthi Overt fiende to dyer tide
1 Ioc f cio were hi is van . &c .
sae mines waen
I 9. Te vefper tiI'de
.
was hi van den cruvce ghedaen
'fe comp teeter ~'roeuen fJ' hem f aen
I8 .

1

V

Curl cor1?ore hY is van . &c .
Nu laet ors alle vriendelil'ck
,
Bidden Iefum van hemelri'ck
Dat hi ors alter de5yle
ri,1'c
Sine fine
I'i is van eender ma get
~ y~heboren
Reh glorie .
fiJ'Ii

N ° . CCXXItI .
(F Op die felue wife
~'V een buys ,.' daer en woonde niemant in
IVtaer, vogelkens vlo } •e n daer wt ende in .
Daer woude Iefus 'eboren
fi'Jn
~

Res g!crie Hi is van een . &c .

Die engelen
foilk'en pays ende vrede
;,
Die herder uamen daer ter {leden
lc

r'-Fo . C .xiiiJ' . bis

Fo . C .xiiiJ', his
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Die ofle ende die ezel verwermden die
leden
Pre frl ore hY is van eender

Als Herodi 1c uam die nYeu mare
Dat een kint gheboren ware
Die c~
of rock fotlde owefen van at dat ware
Perpetue hY is van een . &c.
4 • Alto is finder fcriftueren las
Maria fonder wee }hems .
.~

Daer Iefus kerfi ehoren was
Ret glorie
hY is van een . &c .
M
roote ootmoediclle
by g~yt
S • Flier toochde
Dat God aen nam onfe menfcheli,l'cbe yt
~
Die eecvich is onfe flerfliche yt

In hoc temIpore hY is van . &c.
6 . Armoede coude' waren daer plan teyt
Daer ghebrack
wiJ'n l broot ende cle yt
b
~
Ende hi was hide cribbe ghele yt
Pauperrime by is van . &c .
7 . Om tkint to aenheden fonder nieu mare

v

So 1c uamen dry~ corm >~ben
van alto verre
€,
Bi dleyyden van eender viewer f~erre
Curforie hi is &c.
8Si, '. oWerden my•r rbe - ;,gout ende vieroock
Omdat li alle dinck helooch
Iii is God ende nlen('ch' Madden fJ• oock
9•

in memorie h y is van . &c.
Ilerodes clcken ridder fiJ'n
Ben al to dooden die Idnderkil'n
,

l)ie order twee iaren out fi1'n
Cum linore b yy is van . &c.
I o, IofeIp11 ende Maria van daer• traken
III Egi pten daer die ofgoden al braken .
Oni dat Ii Ief um moeflen later
II,

I3ehouden die fte hY is van
Als 1 terodes a uanl van line ter door
God bi linen en> ;ghel on tboot
Dat Iefus kerf} moelle liden die door
Acerbiflilne hY is van een,

N°. CCXRIV .

€op
I

INu laet ors dancken ende loner
Den boog•e n God van bier boom

Die waerheYt en is niet ghelp en
Dat voghelkiJ'n
Een 1'ellicaen mach hi wet beeten
Hi is foe fi1•n

Te Nazareth is hi

rhecomen

Een torteldnue heeft hi vernon~en
De welc ontfinc tot- onfer vromen .

die let Lie wife .
Dat voghelkiJ'n
Een 1•p ellicaen mach hi wet . &c •

Doers nam Iofe1'h ter flout die oede
Die tortelduue in fiJ•n hehoede
Dat wilde hi fo ick beuroede
Dat vo ~•e lkiJ'n Een lpelli . &c .
4 • Neghen maenden was ghedraghen
Die du yue - ten fi'n gheen fa hen
SiJ ' aenhaden ooc alle da •h e

Fo . C,xiii .hip °--Fo . C,xv, his
I)at vo?,~~elkiJ'n

Een }>elli, &c.

1)at buys des }pa

rs

IVlenich ionck dede hi daer om ileruen

hadde hi vercoren

Dat vo13~helhiJ'n
;,

llaer in waft dat hi was ~~hehoren
l)aer merle hielt hi dat was verloren
flat vo_elki'n
,~

<.

I~1,

Ecu }pelli . &c .

Een }pellicaen mach

Als den tlJt tvas ouerleden
Van twee en dertich iaer' dat

hi . &c .
f

is waer-

I)its eenen gliier nu comer to wren

hede

Ende heeft dies in fJi ii herte thoren

Track hi tot Iherufalem der flede

Ende ducht dat hem nosh fill hecoren
Dat vogelkiJu
Fen lpellicaen
;,
Si1 n c1auwen heeft die ghier
ontdaen
;,
Elide wilt be},~~ripen den }pellicaen
Ilet is oiii islet

II .

bloede f aen,

Met :~~•r ooter ootmoet die hem 9uam aen
1)at vo ghelki1'n
Een }pellicaen mach
,
hi . &c .

hY is ontgaen

Ecu he ylich
en1;ghel tot hem riet~
~
Staet o}p lofe}1 h in egi}pten
vliet
;,

Uat vo gelkiJ'n
Een Pellicaen
~
1)aer Overt gheuaen die 1' ellicaen

Ende f ooch die ion •h en met linen

1)at vor,~~~eikiJ'n Een }pellicaen
3, Aldaer f ofelph lack en flie pl

9•
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I

Nu met ons bidden met herten

•o et

Dat hl onS behoede voer die heifche

Dat vogelkil'n
Een }pelli . &c .
,
Doer woude die ghler van rouwe ileruen
Om dat hi des vogelkens moeile deruen

Die voer ons ilorte fi1'n hloet
I)at vo ghelkJi'n
Fen }pellicaen mach hi wel heeten
Hi is foe fiJ'n

gloet
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wee

I0

k

be fea nieuwe r~ w

ca

k1D0=lgft6 0 p10A

SC

Z4eroc(t moat (~q bat (oeta

Sinaegpq ~s8eeeremoefr

j

.L
oat(oatemecQ8eJ1u cute

dot bat eeq maeigCgtuc( 3 tQa
tie ate fonprcPt gec(t 6~rafgt
r.

]\/Iet

defer nieuwen lire

Gloria inden throone

So wort ors oPenbare
Hoe dat ears maecht vruchtbare
Die werelt heeft verbli1jt
,

2•

5•

Gheloeft moat fin dat foete kindekil'n
,
Gheeert moat fiJ'n dat foete mechdeki1'n
.
Nu ende eeweli,l'ck in alder til't
. .
Hoe wel was bier to nloede

Den been der werelt vi't
Gheloeft moat fi1'n • &c •

nlatigh et

fine .

Des fondaers medecine

4•

i

G.

Gheloeft moat fiJ'n • &c

Doers acht da •e n warea 1 eden
So Overt lefus befneden
Al na die ioetfche fed en

S y baerde hem fonder pine
Fnde bleef een

Bracht ors bier in aertriJ'cke
Den vrede ghewaerlil'cke
~
,
Die herder hidden iolil't
.

Doers fi in \Tleefch en cie 1 >loedc.
Aenfach biers herten hoede

Ter eeren ende to lone
Den kinde ghebenediJ't
~
Gheloeft moat fiJ'n • &c •
Dat kint van duechden ri1'cke

Dies hebben die ioden fpiJt
"
Gheloeft moat fi1'n • &c .
Die en •e len fon gen fchone

Dwelc oils fall fonder vrllt
,
Gheloeft moot fi'n
'n ••1 &c
Als SYneon die nude

Sach tkint : fin herte v erllrolide
Hi f prac dat oils noch foude
Van fonder maker qui'Jt

Fo . C .xv. bis "-Fo. C .xvi . his
Gheloeft moet fiJ'n . &c .

Q uamen doen offerhand e
Den kinde1 dyes feker fJ't
Gheloeft moeC fJ'n . &c.
9•

SiJ' fey den
den

1

het waer ~•h eboren

Een coninck wtuercoren

Der ioden l welc ons wren

Gheloeft moet fi'n..
J'n &c .

I4. Den veerthienflen dach fiJ't vroeder
SiJ' vondent bider moeder
Iofeph was fi'nJ'n behoed er

So ons fcrifture beliJ't Ghelo

I 5 . M Y rrhe offerde Iaf)? ar
Wieroock die conil lc Melcl ~'for
Daer na gout Baithazar .

Dies niet en ~•helooft vertiJ't
Gheloeft moet fi'n .
.J'n &c .

Verwinnen foude dell flriJ't .
Gheloeft nloet fi'n .
.J'n &c.
Io .

Een fern claer met lichte
Beweechde defe hedichte

Bi fiJ'nder~ghenaden ~~•h ifte
A ltoos fonder refPiJ't
Gheloeft moet fiJ' n . &c .
I1 .

Doers dat 1-lerodes wife

SiJ'n herte feere twifle

Hi vraechde daer na met life
Nochtans fo hadde hiJ's ni .1't
Gheloeft moet fi'n .
.J'n &c .

Hi badt hen als fiJ't vonden
Dat fiJ't hem oorconden .

1 i woudet ill corten fonden
Aenbeden fonder verwiJ't
Gheloeft moet fiJ'n . &c .
I

j . Si' Ilmecten een hefce yde
Si1' reden met arheyde
So hen die fern leYde

2J7

Tot in des kints beriJ't

8 . Drie conin hen onbecande
Wt Orienten laude

t

16 .

Als fes wek en vol

uamen
Si font op na tbetamen
BevriJ'dt van alder hlarnel

Om na to vol •h en die wet

Gheloeft moet fiJ'1I . &c.
Maria fmpel
17 . Dus }~hinc
~
Ende droecil haer klut ten tens1' el
Allen vrouw en tot een exenl1' el
Dies haer niet en vermiJ't
Gheloeft moot fi'n ..J'n &c .

i8 . Elck vroliJ'ck fi hier an e
Bidt hem nll end ee Ver llalle
Oni ons hi hem to ontfane
Eer ons die door verbiJ't

Gheloeft moet fi'nJn dat foete kindekiJ'n

Gheeert moet fiJ'n die lieue moeder fiJ'n
BTU

ende eeweliJ'c in alder tiJ't .

I7

Fo. C.xvi . bis r._Fo . C .xviv
bis Y
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N° • CCXXVI .

~:ffaeto sa met 4erteq ceyne
s

Jo uen aat Rfn8efl¢q

ctep~

Beet 6ttngc ons ~nteq ~nepng.

Ana fs e¢q Rinfgge8oten

8n biiraue aPttesae~ Qoten

xt6 mere(c~e gi1igavtet(

di wit one . atpc ~ennorrie

,iDevtoffcv iuEeC

pitta

¶
et! (o j ra g$epsi(enteert

i.

~

Laet ons met herten reyne
I .ouen dat kindeken cleyne
Het brengt ons wten weyue .
Ons is een kint gheboren
Een tone gheprefenteert
Hy wil die belle gaen itoren
Als menfche ghe6gureert
Hi wil ous alle ghemeyne

Verloften ester pine
Met finen bloede alleyne .
2 . Nu molten wij wel dancken

Der maghet die hem droech
In

bare

fuyuer

laucken

~~

Die vrucht haer niet en verwoech

(ftt¢y 6foeee rK fep at,

weed vroliJ'c g•rroot
oot ende cleYne
dat foete kindekiJ'n
Het behoet oils voer alle weYne
Laet ons met herten . &cet .
;. . Die vader van bier b Ollell
SPrack finen eng •h el an
Ick wil die he1 1 e aen ver(lollen
Verloifen wiJf en de man
Gaet totter fchoonder forateYne
Maria claer aenfchi'Jn
End e fe t haer vat 1 clz nle ne .

Laet ons met herten reyne .
4 • Groet(e mi vriendel ike
Die fchone fu yuer iuecht

ce .

Fo . C .xvi, bis -Fo . C .xviJ', bis r
Ende fegt haer blidelike
Si mach wel fijn verhuecht .
Want fi /~ elide anders gheene
Gods moeder moet fi fiJ'n
Ic hen met haer g •h emeene
Laet ons met herten . &cet .
5 • Al binnen Nazarette
)uam dengghel Gabriel
Ende fprack totter fiolette
Met foeten woerden fnel .
God groet
v ma ~~het
re yyne
~
~
Vol ggracien is v aenfchiJ'n .
God is met v alleYne
Laet ons met her. &ce,

G

BY v fal noch becliuen
Dat Adam heeft ontvriJ't
want boom alle wiuen
SidY gghebenediJ't .

Ghi fult ontfaen een ggreYne
In uwer herten fcriJ'n
Des vaders foon alleYne .
Laet ons met herten . &c .
SY f1'rac ootmoedeliJ'cke
1- be foude dat comen bi
Ick en kende fekerlil'cke
,
NoYt man bet wonders mi
Dat ick ende anders g •h eene
Gods moeder foude fi'nJ'n
MiJ'n hers wort coot als heene
Laet ons met herten . &c .

8 . Die enghel f1'rack tot hare
0 weerde fuyuer maecht

En weefl in gheenen vare
This wonder dat ghi claecht
want ghi fult fonder pine
Baren een kindeken cleyne

259

Ende bliuen maghet reyne
Laet ons met herten . &C .
li~~e ggheeil fal come1 1
9 • Die hey~
In v wel foete wiJ'f
Ontfaet voer onfe vron
i e
In v als imenfchen li'J f.
I 1 i wil 0115 alle gThemeYne

Verloilen ester pine
Met linen bloede alleyne .
Laet ons met herten rey. &c .
10 . Die lna get haer conforteerde
In dat haer die enghel fe5t
Ende fi ref1?ondeerde .
Ick ben nu oock herey- t
In uwen woerden alleYne
Set ick den wille miJ'n
Siet bier Gods deerne cleYne .

I et ons met herten . &c .
Die enghel fchiet van hare
Die maghet bleef bevrucht
Al fonder pun
J oft ware
Oft fonder herten fucht
Baerde die fuYuer reYne
Die hemelfche doctrine
Des vaders foon gheeneYne
Laet ons met herten . &c .
12 . Gheloeft fo moet fi welen
Nu ende in alder ti'JG
Iii haer fi'nJ'n wiJ ' ghenefen
b
Si bracht oils groot ioliJ't
I I.

0 weerde magbet reYne
Des fondaers medicine

Bids voer ons alien gThemeYne
Laet ons met herten reYne
Lotuen dat kindeken cleyne
Ilet bren t oils wten we yne

I7 *
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N°. CCXXVII .

~egBForqcufe1rn'efieE 'Qi6

Beeermata4nncet

3~n

~tn~ o~ mach aan(eonxr~

:etblae,qpf g~~t(cie! gyp!
:

1nBcR,Dat3e(ag~h!

I . Een vrolijc nieuwe liet
This beter wat d1n niet
In Bethleem y(t ghefciet
Dat kindeken d1t iefus hiet
In armoeden ende in verdriet
Somen daer mach aenfcouwen
A1 in fo groter couwen
2 . Coninck van grAter macht
Ghefproten wt dauids geflacLt
Hi is fo langhe verwacht ~~
Nu leyt hi al ongheacht
AI finder duyfter nacht
Hi is flu knecht gheUoren
Die groote beer was to voren .
3 • Dat coftelijc kindekijn cieyn
Ghegeneu ons ghemeyn
Der werelt heere alleyn

l)ie moeder is mah•b et reYn
Ick feg1;he v dat certeYn
Grote coude heeft hi •hedra en
Met tranen mocht hiJ't claghen
4• Daer waren menich winder foot
RiJ'm hahhel /, driffneeu groot
Dat kindeken lath daer al - bloot
Si'n ledekens warea root
PefI
~Y hoet der moeder verdr oot
Dat fi hem niet en mocht winder
Iii veYf kens wollen oft linden .
wat
armoede mail daer fiJ`n
5•
Daer dat foete kii ndekl
i,l'1
Van coude leedt l ;rote pun
J
Maria magbet fi'nJ'n
Daer en was •been fonnefciJ'n .
:Voch vier om bi to wermen

ho . C .yviJ', bis
IVIenfche laet v des ontfermen
6 . Iofel'h f i1Yuer vat
Verdriet hebd Y h•h ehadt
Als rhi Inof e Iiden dat •

Dat Maria o1pter aerdell fat
Met foe colleliken fchat
In fulcken couden weder
lei twee llomme beet en seder
Wt vrienden ende ma ghen
I, .
In foe couden da •h en

Fo . C .lviiJ' . bis

9 • Dat klndeken teer van leden
Dat boom is in vreden
Na die ioetfche feden

Woudet fiJ'n befneden
Daer fi hem hrote pine deden
Sun
J bloet wilde hi ons ~~•h euen
In finer foe ionghen leuen .
J o . I-Joe heeft hi ons bedocht
In fi'nJ'n heYlick hert~
e rheknocht

Ghi en mochtes niemant cla gen
Ghi hebt die for ~~he
ghedra gen
~ b
~
Voer die int kinderbedde la •h en
Dat kindeken met fiJ'n moeder

Ghi waert haer trou behoeder
8 . Dat weder was feex coot
1)at kindeken en was niet out
Daer en was torf noch bout
V for ghe was menichfout
Cle yn was v filuer v out
Want ghi den coil ghinct hales .
hoe nlocht ghiJ't
al betalen ?
b

r

I1 .

Een groot wonder ';•h ewrocht
HeerliJ'ck is hi verfocht
Hem is root offer brocht
(Jour wieroock code mYrrhe
SiJ ' vonden hem bidet tlerre
Laet ons to Bethleem hten
Die net
fonder fun
beuaen .
I
J
Ende voer dat cribbeken ilaen

Ende uweenen menighen tram
Gods toots is al rhedaen
Eli en fat ons niet verdoemen
Als wiJ ' ten ordeel fallen comer .

F0 . C xviiJ', his 1'-Fo . C .xvii1 . bis
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N°e CCXYVIIi .

s~ (aaFtinute~4t~aq~'(ra$eF

~iff(eet SerB(isen 8 ~m acs

~aEaTus 2cut pfeaagr~tia

' k 1ca

tecarflaQflau6 ~enesicta

Icooo5et ggeE~caps*iY

~
r

tt is

ene8s'cfa (u

fuuer maecht van Ifrahel

Toe f rack ende net
IofePh Dauids Cone

wilt feer verbliden v
Om der fchoonder boetfca p)` wit
Die ick v hren the flu
Benedicta to in mulieribus Valafus valaCus

En wiltfe be rheum niet
Benedicta tu . &cet.

5 •' Noch en ontfiet to nemen
Den moeder Gods Manien
Dat van haer went rhebonen

Aue pima
ppimagratin tecum dominos
Benedicta to in mulieribus .
2.

Al metter boetfcap fchoone
Die den rhel heeft ghedaeii

Sal ors van fonder vnien
Benedicta tu . &cet .
6.

Voeren beyde to tamer

Den heYlig~
en rheefl ontfaen

Tot Bethleem den flede

Benedicta tu . &cet .

Daen fiJ' haer henber~ 'he namen
Benedicto tu . &cet .

Y

Als Iofe h dat verflon e
Dat Maria was bevrucht
Hi peY fde in figen
fm en ~r
Hem ware beter rhevlucht
4•

Maria ende Iofe1ph merle

Flebdv van f hemels throone

7•

In een arm huYfeken
Al fonder wee Then oft dorm
(gym dat fi warm van hauen bloot

Benedicta tu . &ce .

Moeflet hen alto ghebueren

Des hem die en rhel fchone

Benedicta tu . &c .

Fo . C .xviiJ' . bis °--Fo . C .xix . bis r
8 . Alfa earn ter rechter mlddernacht
Soe heeft die maecht ghebaert
Een kindeken van motor macht
Allo die enghel oils verclaert

l3enedicta to &c .
Daer haerde die
. fuYuerlike
Den heere ghebenediJ't
Van hemel ende aertrlJcke
Lot' Ii haer tot alder til't
,
Benedicta tu . &c .
Io. Doen fanc met butler ghefcalle
Iofel'h alleleYa
Ende die enghelen alle
In excelfis gloria
Et in terra ax hominibus
Va la firs' va la fes
Swi •h ot foete Iefus .

Ghi fit ons dominos
Et in terra 1'ax hominibus
II . Die herdekens UI'Cell velde
Bi Baron fcaP en la ~Then

I

Met eender claerheYt fnelle
Den en rhel
~ dat iiJ' fab~rhen
Et in terra ax homi . &c .
Met rotor anxticheden
Werden uiJ doer heuaen
Die en3rhel tot hen feYde
Laet v ghedachten then
t in terra lpax. &c .

Gaet tot Bethleem hinnen
Daer foldY flu ten flonden
Iefum Criflum rheboren vinden
In doeckelki,l'ns~ rhewonden
Et in terra pax honk, &c .
dDoen vonden fi dat kindeklJn
GLeleYt in condor crebben
Van hoyye fo was fJ'n beddekiJ'n

I3

lii en wont islet antlers hebben .
Et in terra pax ho . &c.
IS . Tkindeken Overt na MoYfes wet
Ten achtflen dare befneden
Ouermits fiJ'n 3rote ootmoedicheYt
In fine ion he leden
Et in terra ax . &c .
l6 . Den naem die hem de en gel gat
Eer dat kint gheboren was
Die went hem daer the noon .
Iefus mcil feker las
Et in terra Pax homi . &c .

1

Nu laet oils louen defer heere
Die is henoemt Iefus
Stiller wi heir hi weent fo feere
Ende fin rhea hem tildes
Te deem laudamus
Vala fes vala fits
Sw i hot foete Iefus
Ghi fiJ't onfe dominos
Te doom laudamus.

Fo . C .1i . bis 1
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ma}eeq focfcon
Q egIIittc~e
~~ exengt ona groot io fit.

I .

IN u hoort wat is v fchincke
Met defers nieuwen tlJt

Van een foe fchonen vincke
SiJ ' brengt ors ';root ioliJ't .
r , Die vader vanden throone .
Heeft ons die vincke z; hefent
Ilet is fil'n eenich fore
Dats ons een lief prefent .
3 • flet vincfe een teer roede
A1 binnen Nazareth
Beuaen al met armoeden
Met duechden wel omfet
.}. Die muYte en was niet gebroken
Die deft vincke aen ram
Maer fi bleef wel •h efloten
Als hi bier tot ons 9uanl .

Maer dat vernam eeli hauic
Met crommen clauwen ftiJ'f
Hi wilde dat vincxke 11 dOdlll

I-let was hem een ontblJi't:
6 . Als hi hadde verloren
Die edel vincke fiJ'n

Doers wrack hi finer thoren
Aen fo menich cle n vo elki'»
Die vinck quam haer vermeYden
Tot Bethleem int priJ'eel
Daer mocht menfe borers fcreYden
Om onfer alder feer
4 . Nn bidden wiJ' der vi 1 lcken
Metter ghyolen
fJ'n
b
Dat hi ons niet en laet verfnck eil
A1 ind er hellen 1'iJ'n

Fo. C,xix, bis r_Fo . C,xix, bis
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N°. CCXXX .

~~Fonlep~iemoe8cr(ntQg~,~t

cepne ~:oame beg gfsctaSc
1.

Fonteyne
~ . moedcr maa~het reYne
Bloeme der ~~henade
edel
~
~rrcYne
Laet ons di louen tot alder til't,
^_ . Een vruchte heeft God aen v vercoren
Weerdi ~ger vrncht en was nY~
e rheboren
Noch fali gher
op
aertriJ'ck
~
Recht Yfr bouen der natuere
Een kint bracht voort die maghet lpuere
Een troofler alder went wil't. .
Feefle feer rroot is wel be uame
Nu defe tiJ't al om den name
Iefus kerff rhebenediJ't .
Tot
hrroten druck waren wi al
5•
Ghecomen bi Adams on rheual

a Scttepne Jaetong Oifo •

amtet AiSevq,c
Jut voerburch vander hellen criJlt
6. In fwaren verdriet moeiien daer be yden
Die oude vaders fonder fcheYden
Alfo oils die fcrifture beliJ't
l Seer vroliJ'ck werden f als fi wiiien
Troofl to ontfane van lefum Chriiiuni .
Doen maecten Ii groot iolJi't
8 . Hier om fo fuller wiJ ' dencken
Ende hert onde fin den kinde fchencken
Soe vlien wi,l ' wel des vyants f~ri,l't
Nu laet ons oock die ' figYuer bloeme
Louen ende dancken fonder roeme
Want daer of coemt ons feer root
profi1't

266
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N°. CC1Ylt .

lPaeeon~nse t ~oogt~evE~a tic

Co ret, mate 3e(us a f w if

4cvt lCouefj ai¢ mageE aee (oe.

se fQeOoep
gq~~

EicO ¢vt ~oistaa¢aev tontaeu

i . L aet ors met hoo3rher vroliJ'cheYt
Louen die ma ~~et
~ der foetic~heYt
Gods moeder wtuercoren
Daer Ielus of wilde fiJ'n ~~heboren
~
2 . 0 fuuer bloeme der reYnicheYt
• edel fale der triniteYt
• onheulecte lichaem fiJ'n
Daer god wt wilde geboren 1iJ'n
3 . 0 Maria ma get
~ der edelheYt
• forteYne der foeticheYt

• temPel alder weerdicheYt
• voile vloet der minnelicheit

4• • edel role wide ontdaen
Den foeten dau hebdY u n tfaen
Die van den hemel is neder comer
Iefum Chriflum tot onfer vromen
• throon der her
hoog~
mo ghentheYt
• bloeme alder vruchtbaerheYt
0 troofterf'e alder droeuicheYt
• moeder der fachtmoedicheYt
G Lof eere hoope
~ werdicheYt
Moet fiJ'n der hoo ~~•e r mo ~gentheYt

Ende die moeder der bermherticheYt
Moet rebenediJ't
fJ'n finder eewicheYt
~

Fo .

CoNx~l'

N° . CCXYSII .

gauSagaaB¢ gaa 8L gau~be

a=cusfam# t. a ~saa N
1.

2.

J'

INicoiai folenlnla

fua I'reces fatnilia
Gaude auderaude raude 'raude
leater nicolae .
Celebrant in ecclefia
Curl cantico felicia
Gaude
aude. &c .
Ille Puer mirabilis

omnibus amabllls
Gaude
aude . &c .
Durl
hlc
in
cunls lacult.
4•
flomillibus coal1'lacult
Gaude / raude . &c .
I11

pa tcc *ri ce fa e .

5 . Q uarta vel fexta feria
Semel fu ebat ubera
Gaude
aude . &c .
6. Iam in etate tenera
IIac vfus abllinentia

Gaude .
In hoc facto confortio
Benedicamus domino
Gaude ! ~raude . &C .
4 . Deo dicanlus hratias
)ul finis e{i: et charitas

Gaude,' gaude ~''allele
Gaude 1'ater nicolae

raude
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iin~'et aacoaee Oitnrag4et

t ti e ~i t~fefi$evuAuaic

{ooq/~ 16 nragetl~96ti a tae

svottbtveq~(c4iasa any npe

pFopBe ci e ~rf P~e~efterneq

r.

finder nu louet die mahbet Marie
Si heeft veruult die propheci e
Si heeft eenen foon fi is ma get Marie
Dat wonder en geichiede ons nYe
e . Maria is een flerre fchone
Die ons verlicht al aen den throne
Wie haer aenbedet hY heeft to lone
Van Iefus kertl Marien fore
3 • Maria is een da •h eraet
Die voer der milder nacht op flaet
Wie haer aenbidt hi heeft aflaet

Van alle fonderliJ'cke mifdaet
.}. Maria is een triniteYt
5i is moeder der ontfermherticheyt
~
Y

SY is moeder ende reY ne ma ~ghet
Die onfen vader wet beha get .

Maria is een roofe fonder dorm
Die God tot fiJ'nder nloeder hadde wtnercoren

Eer I elus Chrillus was gheboren
5o was defe werelt al verloren
6 Maria is een voile vloet
Dae r God aen nam vleefch ende bloet
Dat fal ons alien wefen ' ;oet
It tt dienen wi1' om deewich l ;oet
7• Heer IofePh vie! neder op fine knien
H Y en c onde dat wonder niet aen ghelien
Daert kint al in die cribbe lack
Hi will wet dat Gods fore was
T

8 . Die enhghelen fonghen fanctus fanctus
Flier is die heYlihhe hheed int buys
Gheboren van een ionhe maecht
Die alder werelt wet behaecht
9• SiJ't willecoem beer iongelinc
Die ons van bouen is ghefint
Dat is Iefus Marien kint
Ende alder enhgelen coninck .

Fo. C .xxo -Fo . C .xxi .°
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N° . CCXXXIV .
ti: UI die felue wife
I.

2.

I-Iis recht dat, wi1 ' die mag •b et eeren
Ende altil't
harm dienfl vermeeren
.

\Vant fl is ma~~etI
' ende moeder ors
~
heeren
Nu we! God danck dat is der engeten fanc .
NoYt faliger menfche en was 3heboren
Rouen alle vrouwen is ii vercoren

Groot van verdienflen fo ghi moget
b
borer
Nu wel ~,prod danc dat is der . &c .
3• Ootmoedich van hertel1 / ende goe dertieren
Huefch van zeden in alle manieren
Vol van duechden in Gods befli eren .
Nu wel rod danc dat is . &

4• Als Maria die fnyt Ier dare
Oudt was ontrent . xv . i wren
Liet God de vader gralnfca
p varen
b
Nu wel god danc ' dat is der . &c.
~ in corter fIacie
5• In corter ti't
Sant God den engele to doer falu tacle
Der iong•e r ma ~rhet vol van t;racie
Nu wel god dancdat is der en . &c .
6, Onfe here god verfach oils wel
Hi fprac totter enghel Gabriel
Gaet doer mi een boetfcap fuel

Nu wel god danc dat is . &c .
7 • Volwaerdich was de engghel Gabriel
IIet was heu
I van danckebet ghereYde
hem wel,

Hi wilde vo ~ldoen al gods bendl
Nu wel prod danc dat is . &c .
8 . Te Nazareth fo uam hi na
Daer hi in bedin1;re vans Maria
Iii fPrac Aue plena Uratia
ti
Nu wel rod danc ! dat is der . &c
9• Maria verfaechde ' fi lies haer lefen
Si fprac beer engel hoe mach dit wefen?
Ic en kende noy•t man mi wondert van
defer
Nu wel rod danc. &c .
To . Maria fprac hi1 ' en vreefl niet feere

II.

I^_ .

13 .

Den heY~
li rhen ghecfl van onfen heere
Sal in v dalen / verbliJ't des feere
Nu wel god danc I dat is der. &c.
Och en ~rhel fPrack fi fo moetet mi
Ghefchien alfoe •h i nu brenghet bi

Ecce ancilla domini
Nu wel rod danc / dat is. &c .
Ter feluer ti,l't na dat verhalen
Liet God den heyylighen ~•h eefl in liner
dalen
AI in haer onbefinette file
Nu wel God danc dat is der. &c,
Daer bleef Maria met Gode bevrucht
IofePh vernamt dyes hadde hY dudbt

II
- Y'ldefe
wI
laten I hY coos die vluch t
NlI we! God danc . &c,
1 4 • Als God verram dat IofeIph foude
Van Maria fceYden alfoe houde
boucle
H Yfant tot hem finer etghel
~

270

0.

Nu wel God danck dat is der . &c .
15 . IofePh miJ'n orient en twifelt niet
Maria v vrouwe en is niet ghefcheYnt
Van eeni ~ghen man verfiaf;hot bediet
Nu we! God danck dat is, &c .

i6 . Van defe tiJ't was Iofeph to vreden
Iii lietfe rides / hi ghinc beneden
I-I i cuticle vriendeliJ'ck to menif;her
nodes .
Nu we! God danck . &c .
17 . AIfl was verloopen dach tiJ't ende vre
Qntrent ne •h en maenden wel to cucre
Doe bacrde maria 1n ecn fcuere
Nu wel God danck . &c .

.xxi .v
i 8 . Daer Overt Maria vercoren moeder

Van Iefus kerd des meofchen brooder
Van couden fo weende des menfchen
behoeder

Nu we! God danck. &c.
19 . Ter feluer vre l ten feluen tYo
Dat god reboren was van marie
Doe was de lucht vol melodic
Nu wel god danck dat is. &c .
20. Die engelen tong •h en ter feluer tiJ't

Nu wel nu wel wi fiJ'n verbliJ't
(ins is ~•h eboren eon ghebenediJ't
Nu wel god danck dat is der eughelen
5
fanek .

Fo. C .xxi .v--Fo . C .xxiJ'l
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N° . CCRXXV .

g: el) Lintie one g4e6oxeq

in

6at$ e~ em ~ic~ 4asSt

deroBcs (5o ; e+l 1D : (ttjaeq

nic arr8a gvan) 4?n.8¢ qP

o~~t{ac~ Qan~ aas

at 3p

secrieten roA s~ tiln ifcae

F

twl) !~'1t • 2(ta reroSes Dtg

33ecstAtn patbot~fnSeget)

-t Opl .vi , 40e4imei 4

xeng~ aae ~i+t8e~ij~ tcv boot

~tje~o~ytva~ )36 1 toot
I . IIE.,en lint is oils >heboren in bethlcem
Dies hadde Ilerodes thoren
Dat fcheen aen hem .
Als Herodes dat vernam
Dat dat kindeken gheboren was
was hi toornich ende gram

Ende hY ontfach hem da s
Dat hY verliefen foude fJ'n riJ'cke hroot
HY peY fde hoe hi mocht brengen
dat
b
kindekiJ'n ter door

2 . Doer Herodes dat vernam

Dat dat kindekin.~ ~~~eboren
~
was
Te bethleem in die cribbe
Als die >?roPhecie las
Doer dede hi al omme fender
Om meellers root
Ende vraechde hoe hi mocht bren en

Dat kindekin
J ter door
Een kindeken is ors ghebo
. &c .
b
Drie
conin
;gen
wt
orienten
3•
z
uamen to Iherufalem
siJ' vraechden waer hi gheboren waer

Fo . C .xxrJ . 1'
Die coninc der ioden

SiJ ' faghen in orienten
Der flerren fchiJ'n
Totter tiJ't toe dat fiJ' vonden

Dat foete kindekiJ'n
Een kindeken is ons he . &c.
4 • Herodes fprac totter coninhen
Gyet
~
wech ende foect dat kint
Met alfu rooter eeren
Men feYt hi is coninck

Coninck ouen alle conin en
Soe is hi fiJ'n
Men fe y t hi fal beftten
Dat riJ'cke miJ'n
Een kindeken is ons . &c,
5 • A is rhi dat knit hebt von en
heert wederoin tot mi
Dat ick in corten flonden
Mach weten war dat fl
Ick foudet fo aeme aenbeden
Dat foete kindeki1'n
Ilet heett fo feer doerfneden
Dat herte rniJ'n
Een kindeken is ons . &c .
G. Doen die coninhen quamen
Buyyten Ierufalem
Met yrtrechden dat fiJ' faghen
Die flerre flaen voer hen
Ter tiJ't toe dat fi'J vonden
Dat foete kindekiJ'n

Fo . C .xxi.l' .°
In doeckelkiJ'ns ghewonden
Al bider moeder fiJ'n
Een kindeken is ons gheb . &c .
7
. . Doen fi dat kindek en vonden
So va(I dertheit
i'
da hen out
Si offerden hem to dien flonden
M Y rre wieroock I' ende gout .

Dat deden fi'l daer omnre
Daer was i;rooten root
SiJ ' vonden tkint ende die moeder
Van hauen bloot
Een kindeken is ons ghe . &c .
8 . Snachs doe fi f apen wouden
uam die en gel Gods tot hem
Dat fiJ niet keeren en fouden
AI doer Iherufalem
In eenen anderen weghe
So liJ'n fiJ' ghekeer t

9

Den wech tot harm lande
Alfinen ons leers.
Een kindek
Nu bidden wiJ' defer kinde
Dat Iefus is 1?henaemt
Dat hi ons wil brin1 ;•h en
Daer boom ins foete lairs .
Al daer die en1;helm finghen

In alder tiJt
Dat onne oils God die been
Der heeren ghebenediJ't .

Een kindeken is ons }•h e. &c .

Fo . CoxxiJ' .~--ho . C .xxiiJ' .''
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magger reeve saes one is

1i ie gt~eGo~e7Ja~ eenb¢t
I

.

l efus kerfi van Nazareene
Hi is gheboren van eender maghet reeve
Daer om is God ghebenediJ't .
Alle die en ;,gelen van hemelrile
.
Ende al die herderkens van aertriJ'c
SiJ' forgen / fi hadden groot ioliJ't

lefus kerfl van nazareene . &c .
3 • Herodes die heuet vernomen
Daer is een nYeu coninc gecomen
Die ricker
foude fiJ'n dan hi .
J
le.
4 • Herodes henet hefworen
1-li fal alle kinderen dooden in thoren
Die onder die twee iaren fJ'n
lefus kerfi van nazaree . &c .
5 • Hi dede foecken bier en daer
Ion e kinderkens van twee iaer
Die dede hi alle nemen dlif
J .
lefus kerfi van naza . &c .
6 . Doer M aria dat verhoorde
Datmen alle kinderen vermoorde
Des leedt f iin haer hers verdriet
lefus kerfi van nazareene . &c
? . Si fvac
tot lofe1'h fonder fPwren
p

a~osGtOenesnr,.
Maect v bereet / laet ors gaen varen
Wi fouden wech fiJ'n tis meer dan tiJ't
lefus
8 . Maria quam aldaer gheuaren
Dair een man fiJ'n corer ginc faYen
Si 1;groete hem ende reet voerbi .

le
9• God groes v roan diet corers faeYt
Comter Yerrant die v na mi vraecht
So fe gt dat is bier leden hen .
lefus kerfi . &c .
Io. Doe Maria was wech h•h euaren
Doer quam Herodes met finder
fcaren
,1
Dat corer was riJP
' ter feluer tit
J .
lefus
II . God groes v man die maYt v coven
SaechdY bier eenige vrouwe to varen
Die met haer hadde een kindekin
J .

lefus
I2 . Doers is bier faYde dat is nu maYe
Doe Each is bier een fchoon vrouwe
varen
Si w as l,~•h ecleet met wit habit,
J
lefus kerfl van naza . &c .

Ig
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Iefus

i 3 . Hero des f1'rac tot finer heeren
WIJ wilier w eder thu5yfwaert keeren
~ mach wel wten laude iJ'no
,.I
Iefus kerfl. &c.
I 4 . Herodes fFrac tot linen lieden
Hoort wat Ic v fal ghebie en
Gaet henel 1 foect dat kindekiJ'n
Iefus kerfl van nazareene . &c .
I5SI ghiglande
s en van to laude varen
Die order de twee iaren wares
Die dooden fJ' tot alder ti1jt
,

I7 • DlIytent ends •xliii.l' • duYfens reYn
Wares daer ~~hedoot
kinderen cle5yn
~
Si.1' willsI a
~lieGodsn •elen fiJ'n •
Iefus
i8 . Nu bidden wiJ' defer kinds
Dat hi ors alien bringhe
Hier bouen in fi J•n eewich riJ'ck
Iefus kerif van nazareene &c .
•
19 Alle die engelen van hemelriJ'c
Ends ails tieg~ie van eertriJjc

Si verbliJ't van defer dinck
Iefuus kerfl van nazareene
Gheboren van sender ma ghet reeve
Daer om is God gliebenediJ't

Iefus kerfl • &c.
IG. DOt,ll waende n f'J dat kindeken to ver
doer
M er het was in egiPten ~•h evloen
Ten elide noch ghedoot fi'nJ'n niet •

:v°o

co:a~

cchxYVir .

Si camas ao mino .

~aev~c(asafwouSe

[~~o*~eia~aH
I.

FI et was een ma get wtuercoren
Daer Ieftis af w oude fJi'n ~gheboren
Dies ben ick vro
0 o o benedicamus domino .

2.

Heer Iefus f1prac tot Gabriel fchoon

Hi CeYde vaert seder wten troop
Dies ben ick vro .
0oobe.

Fo . C .xxiiJ' .'-Fo .
3 • Al totter fiede van nazareth
Dair woont een ma et onbelniet
Dies ben ick vro .
• oo&c.
4 • Groetfe mi metten name miJ'n
Ende fe l;t dat is haer kint wil fi'nJ'n
Dies bin is vro
• o o benedica .
S • Die en gel was een bode goet
Hi quam neder wetter fPoet
Dies ben ick vro.

• oo .&c
C . Te Nazareth al in die ftede
Daer f lach it1 ~a 1 ~ er hebede
Dies ben ick vro .
• o o benedic .
7 • H i feYde God groes v fuuer maghet
Ghi fii Jt die Gode leer wel betelghet
Dies ben ick vro. &c o
8 . Hi wil van v gheboren fi'nJ'n
ieflls Chriftus die rneefler mi1'n
Dies ben ick vro .
• o o benedi .
9• Als Maria dat verfloet

C .xxiiiJ',1'
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Wert fi veruaert in Karen moet
Dies hen ick vro
To .

0 o o benedic .
Ende fi f1'rac hoe mocht ick hem beklnaen
\\Tar t is noY t mall en be ~gheerde om
minnen

Dies ben ick vro . &c .
i z . Die heY~
li ~~he~ ~~~heef} fal in v comer
GheliJ'c den dau J valt op die bloemen
Des hen ick vro . &c .
I 2 . Maria wefet onuerfaecht
let is die Gods lone dYen ghi draecht
Dies hen is vro . &c .
13 . lelus heeft v wtuercoren
Hi wil verloifen dat was verloren
Dies ben ick vro . &c .
r4 . Van alien feere ben ick ghenef en

i;

De deem e Gods wit ick wefen
Dies ben ick
Maria viel neder of p haer knien
Den wille Gods moot iii mi bghefchien
Dies ben ick vro
0 o o benedicamus domino .

~iij .1'--Fo .
F0 . C .XSIII
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~ks e1t It ti tI e~ig our rt

gd ti Jlar1psOccptt 4ost s
L!

6i~61~ 4mtrifa ge

mui

eff imlFa!sils,ei fi

T

Saltre8icgina tt pueCAS•

6K6/in Ot ui iii

fate.

mica 6{ Cia/SuEeu Det¢c tM
1.

Dies e11 letitie
ill oI'tu re gali
Nalll Proceflit hodie
ventre vir inali
Puer admirabilis
vultu delectabilis I
in hunianitate
ui ell inefl'abilis
et ineflimabilis I

in diuinitate .
2 . Mater hec efl filia
Pater hic efl natus

)uis audiuit talia
Dens holno natus
Seruus efl et dominos
Q ui obique coniinus
Nefcit comPrehendi .

Stupor ifle geminus

Prefers elI et emlnus
Nel(uit colaPrehelldi .
3 • Orto dei filio
Virgire de lAura
Ut rofa de lilio

StuPefcit natura
Q uem pant iuuencula
Natum ante fecula
Creatorem rerum
Q nod vber mundicie
Lac dat Puericie

Antiquo dierum .
4 • In obfcuro nafcitur
Illuflrator folis

Stabulo rePonitur
PrincePs terre molis

Fo . C .xxiiiJ' .°-Fo C .xxv .r
Fafciatur dextera
ui affixit fYdera
Dam celos afcendit
5 • Ut vitrwn non leditur
Sole penetrante
Sic illefa creditor
Virgo poft et ante
Felix elI PuerPera
Lulus facra vlfcera

77

Deunl lactauerunt
6 . Orbis duet deferibitur
Virgo re
p~gnans ibat
Bethleem quo nafcltur
Puer ui nos fcribat
In illorum curia
lll canebant ~' loria
None di gnitatis
Delis in fublimibus
Q

Deurn pof~aueru nt
Et beata vbera

Det 1'acetyl homlnlbus
Bone voluntatis .

)lie elate tenera

N°, CCXXYIX .
4:
I.

°i'

die felue wife

IFIEt is heden een dach der vroliJ'ckheYt

In des conincx hone
Want aldaer ontfan en beefs
Een rnaecht van groten lone
Een kint gemaect al wonderliJ'c
Ende altemael ~ghenoe geli1'ck
~
Nader menichellcheden
Dat daer leYt onraf~eliJck
Ende daer toe onf1'rekehJck
Na fiJ'nder ~rodlicheden .
Die moeder is dochter wonderliJjck
Haers loons want hY is haer vader
Waer hoorde oYt man dietl;geliJ'c
l 11 is God ende rnenfch to 5grader
Hi is een knecht ' ende een beer
Hi is ofler al dais meer
Onbegri1peliJc to vlnden
Te henwoerdich ende verre

Waer hoorde oYt man dies wonders
meere .
Ten can gheen man verfinnen
inder nacht
,
3 • Hi wert geboren
Der fonnen verlichtere
Ende hi Overt inder flal gheleYt
Alder werelt fochtere
1Men wands hem nletten wen- del lanck
Die de flerren maecte wetter hint
Doer hi den hemel wrachte
Hi ~eende als een kindeken me
Doe n hiJ't donderen ende wolcken de
En de hi op voer met crachte
Doer v oort ua111 die weerde Gods loon
Al vander maghet 1were
GheliJc die lel iei1 bloeYen fchoon .

Wonder der nature
Uat hi in die ma bet

uam

Eer hi eenich dinck began

278
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So maecte hi hem verheuen
Dat die borfien der reYnicheYt
Gauen melc der kintfcelicheYt
Ten eYnde vanderi daghen

Van des conincX feef~en
Die gewonnen heeft een maecht
Ende inder cribben was gelaecht
In doeckclkiJ'ns ghewonden
Ili is alder werelt heer

5 • Geli1'c
, dat niet en, 9uetfl tgglas
Daer die Tonne fchi1'nt dore
Ghelooue is dat Maria was
\Tae reYne ende yore .
Die moeder is g•h ebenediJ't
In wiens lichaern befloten leyt

G

Ende van gghedaenten fcoonder nicer
Dan Y- errant is gheuonden
Doenien de werelt al befcreef
Ghinc een maecht met kinde
Te bethleern daer fi doer bleef
Ende voldroecht tkint ten Ynde
Daermen of fcriJ'ft inder hone
Ende gglorie fin ~~t
~ met groten lone
Van groter weerdicheden
God hier bouen van hemelril'c
,
Verleene ors rnenfcen o1p eertriJ'c
Van ~~•o eden willel' vrede

die gods foon Overt menfch geboren
Weet dat die borften heilich waren
Die God in fi'nJ'n ron ~ghe iaren
Te fuYgen hadde vercoren
God den herderkens ontboot
Des nachts hi haer beeflen
Metten enghel blifchal p groot

N° . CCXLo

~ieg efl feti e/nam •V;o.
ccffiteo 8i e i~Q:i~ngrt~
Dies e11 leticie/
ram roce{fit hodie
Chrifius rex de virgine '
fine viro
vir gula de fore modo mi ro .
2 . Res mlranda creditor
Virgo nondum ledltur
I.

Verbum hanc ingreditur
Sine viro

Sed faluo l?udore modo miro .
3 • Caflitatis lilium
Profert Virgo filitun .
Chrifhum re em dominum
Sine viro

Fo . C .xXv .°
Ut vellus fub rore/ modo miro
,} . Virgo mater nefcia
Corru tele I gratia
S iritus fit rauida

J~ . Natns efi in Bethleem
halls in Iernf llem
Sufillllt 1'all1)erlem
Modo lniro
Paruulus amore' Sine viro

Sine viro
IZIlbuS in ardore l . Modo miro .

1V°,

; s frtbzm(e riEt :e

I . I\.d fefillm letitie
nos inuitat hodie
fI'es et amor lpatrie
celefEs
Natus efi emanuel
Quern 1predilit Gabriel
Vnde fanctus Daniel
Efi tefiis .
3 • Index gens mifera
Credis verbis 1propera

CC .'1I,I

jog ttz' .

Efle 1potes libera
A malls .
4 • Ergo nos cllln 'audio
Nofira uimul condo
Benedicat domino
In terris .
Gratias araclito
Patriq ue in~~enito
~
Dicamus et filio
eggs .
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N° . . CC1LI1 .

!unc 8lmifti6 fn'rrnm foam:

IN unc dimittis feruum tunm domino
fecundum verbum tuum
in pace .
)uia viderunt oculi mei : falutare tuum
uod Paraili : ante faciem omniunl Poulorum

aamthrcmn~t7Ber6~ eaax~

Lumen ad reuelationem gentium 1 et gloriam Plebis tue itrahel .
Gloria p atri & filio . &c .

Fo . C .xxvi .r Fo . C~xxvi,°
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N° . CCXLIII .

~A~MA11j tlOJfiFn

bOttitiii

3i, if ~Danicf tD

ACicY

1W
ematucrf1 QncSantiua

ci

~itgf } aenntuee(f ef.21pa

~
aft Q(ipcV

c~a6)iei 4~oSi¢

tp a

apparu if ap p nru it t+) ~(•
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ego

Dtum

gene ff j

(isutaiuina8otuitcecm~ ti a

I--- 4----

eaet/(untcompf~ta qu¢pFe
Be Maria vir pine natus efI el .

i\4agnurn nomen domini emanuel I

quod annunclatunl ef} per Gabriel

EYa eYa vir ~'o
ileum bgenuit
b
f cut dlulna volUlt dementia

J

Hodie aPParult a1'1'aruit in Ifrael ,
font comIpleta que predixit Daniel

Hier nae vol eer
veel leY fenen 1 ende fommi ~ghe gheeftelicke liedekens' daer men die
b
e gheliJjc
noten niet of . en heeft corner gheuinden de weleke nochtans een Y~
mach/
lichtelic vinden
die de weerlike liekens can daer fi o bagaen ,
die welcke voer elcke leYfene gheteekent f~aen .
N°o CCXLIV .
411

1.

Dit liedeken gaet op die wife van Vriendelijcker
aert .
.~

GHetrouwer lief en vans is niet
Als ick mi bedencke in miner fin

Hoe vriendelic dat hi mi aenfiet
f

In hem is verhorgen
~~e
~ min .
b geftadi
~
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Mi,l'n minne viel hens fo fwaer

Wel drie en dertich iaer
hi had mi lief ende is en achtes niet
Dies moet is truerich wefen
Want hi voer nil ten firide rhino
daer hi fo meni e wonde ontfine
2.

Waer doer wi fiJ'n ~•h enefen
Hi heeft verwonnen des vYants macht
Ghei~adig•h e minne heeft hens daer toe
Want fill
J cracht vet 1iefden was
Dat can ick wel bekinnen
Hi was eens conincx loon
Ende leer van former fchoon
SiJ No~n gentheYt . 11'11
J1 ' edelheYt

bracht .

Die en can is niet verfinnen
MiJ'11 ongefTadiche y•t is mi leer lc:et

Want ick lei fins
onweerdich weet
J
Als ick miJ'n cleyynheYt kinne
J

Hi wort ghedient met grooter rnacht
Die helfche fchare ontfiet fiJ'n cracht .
Doer help verbliJ't tot alder tiJ't
Och alle 11'11J'11 hu ~~
~lrhefinne
Haer weelden fiJ'n fo ~>root
~

Dat fi altoos o ~leruloot
Druc en liden en is daer niet

Tis leer verre van daer verdreuen

Men iubileert daer tot alder tiJ't
Der engelen lane daer leer verbliJ't
SiJ'n ouer fchoon ~~odliJ'c
wefen .
~
SiJ'n vroliJ'ck wefen dat is leer foes
Dat my na hem verlangen does
Hi heeft 1111 click voer• hereYt den
Nu heeft hi mi gheuan ren
Seer vafl in flJ'n behoet

thick

Dat ick hens beminnen moet
Waer ick nli keer nochtans hi meer
Dat wonders 1111 als ict verfinne
Aldat ick hebbe coemt mi van hens
Want is leer cleYy n van hauen bee
floe mocht ick hooger minnen

GeliJ'c die leeraer doer verflaen
A lle machte des werelts is onderdaen

Hi heeft regiment int firmament
Haren loo doer hi re 'eren
Hi gheeft der aerden cracht
Dat fi ors verfaden leach
Met haerder vrucht I' f'n
rroote dnecht
J~
Die vloeYt tot alien eYnden
Vroet Yfl'er die fnelle door
SiJ'n riJ'c en heeft~ sheen eYnde

N°. CCXLV .
Dit liedeken gaet o
E .

Aria faert van edelder aert
Een roofe boLlee alien dores .
Du hebtfle met macht

weder om ghebracht
Dat ran ~gee tiJ's was verloren

die wife alfoot be hint
Doer Adams val

hebt met

hewalt

Since Gabriel voerf1' roken
Helpt dat niet en Overt hrewroken
MiJ'11re fonder fchult nu Overt 1niJjn hul 1'
Want gheen troofl en is

Fo. C .xxvi1',1
Fo . C .xxviJ' .v
.
Daer du Maria niet en bill
BerinherticheiJjt to verweruen
Inden lefleil jut v van mi niet en vint
Als is fal moeten ileruen

Te heteren bier miJ'n loom
Terf}oilt ben ick >he geuen
Met fuicke l•iJ'n ende alder alleYn

Daer doer des hemels 1-poorten
Te union fiJ'n ontiloten
Ecu beer of 9uanl die hem benam
Pinen fware doer een ionckfrouweliJj ck
baron

Als v kint doot eels fpere groot
Doerilac fill
J faechte herte .
Sill
blooded
facht dat crancte diJ'n
J
cracht
Miflroofl dat node v {incken

Maria milt du hebil eflelt
Die aide vaders wten verlan gen
Die iaer en dach in wee in clack
Die voerhel hielt heuangen
In alder ti1tI
lidY ghebenediJ't
,

3 • Maria reYn du bill alleYn
Der fondaren troofl op eerden
Daer om v heeft de eewi e wiJ'fheet

Een moeder laten werden
Den hoochflen heYl i die int grote oerdeYl
Ten ioncflen da e fal richten
flout nil in diJnre verlichten
0 weerde vrucht alle miJ'n toevlucht
Heb ick fondaer aent cruYre biflu maer
Met flute Ioannes ghegboom
0P dat du mijn lief moeder wilfle fiJ'n
Befcermt mi in nit leuen .
4 • Maria claer du bille voerwaer
In rotor finerte beuan ghen
Als dine vrtlchtI in eere ende in ducht
So fcandeliJ'c Overt gheuan ~gen
Doer linen door/ verwerft mi roole root

Sonden fcult ben lc v hedult
Aen liJ'f ende ooc aen eYnde
0 role root defe crancheYt groot
Wilt torts nu van mi weYnden .
Maria faert genleerdert went
In dl groot linen en finerte

Men fach Ioannes wincken .
Gheras hi lieP/ ende v op hief
Doen dat fweert dunJ fel doer fneet
ren
Daer SYmoons woerden of ghewa
~
~
0 vrouwe waert / hY leYt int aert

Des looms heere becla •b et.
. Maria we ert ~; als miJ'n arm fele keert
Van defer werelt moot fceYden
So coemt tot mi' ende befcermt u i
p dat mi niet en verleYde
Die valfce tYran i als is niet en can
S1Jn duuels lift bekinnen
0 Maria doet mi v minnen
WerEpt om liii coon dlJns mantels Zoem
Wanneer diJ'n kint rechten wilt
So toont v 'oncfroulike
borflen
l
reect
Dinen loon Iefu fl'
,r ~~~heeft inY nu
Den fondaer die eewi ge ruf}e .
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N° . CCXLVI .
Defe leY feli ~gaet o1' die wife Ick en hebbe g~ heenen man/ die mi verhueg •en can
11

I.

2.

Iii hem die fcriJ'ft Bone fonder ghelt
Was defe leYfen gheaelt

ALder nlaechdeliJ'clle moeder
Maria gebenedi't
,1
Die baerde onfen behoeder
Dus fjn w1J al verbli1t
Want God aenfach v groot ootmoet

Dus ram hi aen vleefch ende bloet
In v reYn fu5yuer greYn
Dus laYen wi dat kindeken cleYn
Gheboren van eender ma ~~het
reYn
~
1-Jet weent fo meni 'hen traen
Het fal ons van fonden dwaen
Wat wonderliker cuere
Dat God flu heeft ghewrocLt
OnflerffeliJ'cke natuere
Heeft flerffelicheYt befocht
Thooch1 e totter nederf~en 1c uam
Ende tnederffe totter hoochflen clam
Is dit niet yrY beflaen
Dus 1'aeYen wi dat kindeken cley •n

Gheboren van eeno &c .
3 . Die coninc groot van machte
Die eewich domineers r
Order het ioetfche gNeilacht e
Is hi h defcendeert

Ende heeft geleden om ons b ehout
[longer! dorf~ heet 1/ en coot
Ende dicwils moede 5she aen
Dus PaYen wiJj dat kinde . &c.

4 • Den wech volmaect ins wefen
doelt felue e3llaes waer hi trect

Die waerheY t hoochffe ghelefen
b
Wort felue befuot he hect
I-let leuen dat elc fiJ'n leuen gheeft
En die ons reden he geuen heeft

Heeft felue die door ontfaen .
Dus PaYen wi dat kinde . &c,
5 • Die ftercf~e man van leden
Is gheworden een teeder kiJ'nt
Die gheuer
is van vreden
a
Hi weent alfoot wel fchiJnt
EYlacY eer verdriet ~ghenaect
Den pays ware goet hemaect
WiJ' hebben alle mifdaen
Dus paYen wi dat kindeken . &c .
6. Princetfe Maria reYne
Wel alder fuYuerffe maecht .
Bids dock v kindeken cleYne
Dat hi ons niet en Plaecht
Want al is fi'nJ'n ontfermen'root
g root

' le~~g gen thooft in uwen fcoot
Eer ons die fonden flaen
Dus paYen wi dat kindeken cleYn

Gheboren van eender ma ~•h et reYn
Het weent fo meni gen traen
Het fal oils van fonden dwaen

Fo . C .xxviiJj .'
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N° . CCXLVII .
€ 01'ten vo sY vande bulonnette was defe leYlene gheflelt met bliden finne
alfoe men fingt van coln
pen lnlnne .
1.

BEdrijft nn vruechtl bedriJft nu melodie
Bedri1jft nu melodic
Loeft die maecht ghebenediJjt
~
Die oils alien heeft verblil't
,
GhequiJjt .
`Vient fpiJi t
SY heeft veruult bet woort van lproPhecie
Gheloeft lidY Marie .

2.

Si beeft verbliJ't der engelen ierarchi~
der en gelen ierarcbie
Mids defe fchone ion e dracht
Gheboren o ten alder waffles nacht
Bewacht
Voerdacht

Albi des vaders cracht
Ghebaert hebdY v kint l wel fchoone
fuYaerie .
Gheloeft lidY Marie .
3 • Die herdekens opt velt warm leer verbliJj tl ti wares leer verhliJ't
SiJ' foil ~•h en l Ii fproil~ glen,' f'J chillies
on ueruaert
Si lie}pen leer blideliJ'c to bethleem waert .
Vermaert
Verclaert
Net was hen ~~heo}penbaert
~
Dies warea fi yry van melancolie
Ghebelt fdy Marie.
4• Belneden Overt Ielus gods lieffle treforie
gods liefile treforie
Ten achtiten da e vol alder ootmoet
SYmeons woerden Maria wel ver[ met

Doer dbloet
Seer goet
was t(torten oils helmet
Want bet heeft oils helmet voer die

hellche }panic
Gheloeft lidY Marie
5 • Drie coninghen van groter fei gnorien
van roter fei norien
Sochten dit kindeken elck wt eenen
vreemden hoecke
Si haddent ghelefen in pro}pheten hoecke
Tbefoeck
Seer cloeck
Deden fi fonder vloeck
De dare flerre inden helnel zYe
Gheloeft fidY Marie .

6. Herodes wreet fi'nde vol der Katie
vol der Katie
Die ion ghe k nderen wt side •r oot
SiJ'n tY rannen to doden ~•h eboot.
Dies fchoot
Ende vloot
Maria wt fuicker foot
Vra ;ende
IoleI'h waer Y1~ bell dat is vlie
z
Gheloeft fidY . &c .
dat oils die vlncht gefchiede 1
7 • In egiyten
b
dat oils die vlucht •h efchiede
Een lantman fiJ'n koorne heeft }~hefaeYt
~
BY miraculen niet lan ~>er ghedelaeYt
Ghe>'aeYt
VerfraeYt
Heeft hi ter flout ghemaeYt
Sulc wonder en gefchiede nie

Gheloeft fid Y Marie .
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8 . Priiicefl'elil~e maecht re ente der hellen
priJ•s 1•e g•ente der helleii 1'riJ•s
W1Jj bidden V met det!oter zede
Kaerle onfen Keyfer verleent pays en
Vrede .

Onfe flede
Daer merle
Dit nu is onfe belle
Befchermen wilt voer verraderie
Bidden wll, v Marie .

N° . CCXLVIII .
o die
Defe leY fen ~aet op
f wife van Verdelo to faict ~•rande follie
bi not ter eeren Marie .
I.

COmt al dat lee fende
t
redci gh eeft
Loett Gods lone van hemelr iJ'c'ke

Eilde haer die hens beds en heeft
Hier binnen den aertfchen wiJ'cke
En flaet ons nu ~~•h een f~wiJ•c ke
Om haer to louen_ wi menfcen crane
Doer haer alder hoochfle ontfanc
Los/ yrY van alien verfi'ckeJ'cke
2 o Noy t foeter boetfehap was •h ehoort
Dan van den en ghel Gabriel
Die welcke die dat g•o ddeli)'ck woort
Marian brochte ende nieinant el
Tbetaemde haer wter mater wel
Dat fi antwoerde de fuuer ~•r eYne
Ende fPrat1 fiet bier Gods deerne cleYne
Mi moet •h efchien nae Gods bevel .
3 • Het hoocbfle mYflerie was daer la relent
Vereenicht met •o dlic accoort
So dat by haer volmaect confent

In vleefeh verandert is bet ~>oddeli,1'ck
woert .
Het was ons menfeben een } •root confoort
Dat g •hhii Maria reyn maechdeli,i'ck oert
alle be bin vercoren waert

~~heflelt

U n god
~ ende anenfcb to bren gen
~ voort
~}
•h
eloouen
dan
4 . Hoe wel flaet ons to b
Sonder twifel oft ghekiJ'f
Dat God in Maria Overt fonder man
Als in Adam dat eerfle liJ'f
Wert van hem fonder vrou een wi1•f
Dus ontfinck Maria 1' die fuYuer 1' uere
Den feepPer in haer boner nature
Dwelt was voer ons een 1alich becli1'f
,
fecreet heeft dit voerfien
5• Het ~odliJ'c
~
Dies fi fo wonderJiJ'ck heeft ~•h ewrocht
Het moefle bi eender maecht gbefchien
Dat wi tot gracien fi'n gherocht
Des v ants bans is nu ontknocht .
Want wter hoochfler Gods mo enthe yt
uam God aennemen onfe inenfchelie-

heYt
In v die noYt quaet en docht
6. Dus bleef Maria met God bevrucht

Alleene doer des en ghels woerden foot
Hi feYde Maria fi'tJ't fonder ducht .
Ghi hebt ontfan ~•e n dat o1~1~erfle ,~~oet
a
Adams mifdaet is nu heboet.
Ghi fult na ne ghen
maenden termi,I'n
~

Eoo C .xxix .l--Fo . C .xxix .v

Gods eerweerdi bghe vercoren moeder fiJ'n
Elide dat doer v perfecte ootmoet .
0
weerdige Maria fuYuer maecht
7•
floe was v moederli1'c
. herte verbliJj t

Doen ;hi
uwen eYghen lone faecht
z
Gheboren / dat en gheliJ'c
ioliJ't
~
Die herderkens Eongen ter feluer tiJ't
Ons is gheboren een vruchte vol weerden
Die ons pays bren1; t hier opter
eerden
I
Dat is ons men fchen root ioli't

8 . Als feuen dagen
waren leden
b
Van fiJ'n ~•e boerte den .viiJ' . dach
So was dat kindeken befneden
So ons fcrifture doer •e wach .
Vi1•f dagen daer in Batmen Each
Gheleet bi eender fterren claer
IafPar' Melchior

10)

Homagie hem doende dYet vermach
Princeffelike moeder ende ma ~•h et plaYfart
Het was v om hooren een bitter leer
Doen ghi in dat e z?gilpten lint
g hi vlien doer Herodes wreet
Dies tfweert van rouwe v fiele doerfneet
Daer nam die proceffie een beghin
Van S ~'neon maechdellJc fwin
Om die to liden waert bereet
Bidt alle Mariam defe moeder goet
Ende haerder vrucht ghebenediJjt

Dat hi ons verleene doer haer ootmoet
Pays ende narin •h e in onfen tiJ't
So mo bu'hen wi worden verbliJj t
Ende in dit leuen troofieliJ'c hgaen
\Vilt ons ter wterfIe foot biflaea
Segt alle Amen die fondaers fiJ't

Balthafaerr,

No4

Defe leY

9•
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C

~ fen ~ •aet oIpde voYs van een Yl Hers mer liedeken
lieweefl in fantafien .

Wi,l ' hebben

Ian die en ~ghels fonder ~~hetreur
b
Was van defe leYfene farteur
I.

DAt Adam laden appel beet
Dat mach ons alien wel wefen leer
Want bi then in pine wreet
Ghebrocht fiJ'n groot en cleene
Eua •h i deer ons crane befcheet
EYlaes
Dat hi ons bracht in weene
'rfiJ' g~ helooft ghi tierpeat fees Eel

Dat ghi den woerde Gods waert foe
rebel .

Doende Adam fide een ghequel
b
T •h ebot heeft hi •h ebroken
DiJ'n troof~ bet dede Bit opffel

EYlaes
Net wort op ons ghewroken
3 • Die ~•r amfcaP Gods in toorfe fwaer
Sloot den hemel vi1'f.
M . iaer
,
Des laghen lan •e int mifhaer
Die oude vaders in liden

wachtende een kindeken claer

28
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EYlaes
Dwelck datfe foude verbliden .
l mfle
Yrie heeft dat verfen
4 • Ilet hoochfe
Dies daelde dengheliJ'c engPen
Ghegroes fi't Maria in wien
Veel h ratien Ii)'n ~sherefen
Groot wonder halt hi in dien
EYlaes

Ende wert verfaecht mils deien
Gabriel fPrac fi'tJt onuerfaecht
Ghi hebt den vader fo hehaecht
Hi ~wil dat gghi gods fone draecht
De heYlige geefl fat v om gorden
Doers volmaect confent defer fuuer
maecht

0nbeclaecht
Dw oert is vleefch ~sheworden
6 . Maria fi'ndcJ'ndc onbefwaert
In duechden alder meefl vermaert

Het duYPier der hellen heeft fY verclaert
Sonder wee oft fonder IpiJ'n
Heeft fi sod ende menfch sebaert
Verclaert
Der fielen mediciJjn .

7 . Van fonden bleef Ii onbefmet
Ende woonende to Nazareth
Gheboren ester Poet fcher wet
Moeder ende ma het vercoren
En ware niet v kindeken net
EYlies

wiJ ' waren verloren
8 . Nu bidden wi defe ma et goet
Die Adams fonde heeft gheboet
So dat haer volmaecto oetmoet
Ons verlofle al ghemeYne

Doers ilorten vans onnofel bloet
EYlies
Van haer kindeken cleYne .

N° . CCL .
De~e leY fen ~saes op den voYs

Frere fillibert reuenant de Paris .

In f1'iJt van alle die helfche ghefellen /
wilde fielen defe leYfen flellen .
I.

E En ma het foes

Als des hemels hoochile bode
Dus laet ons al ghemeYne

ReYn wtghelefen
Heeft ons van thelfce ferIpent benriJ•t
Haer fuYuer bloet
Is vleefch bi defers
Met twoort ~seworden
ghebenediJ't
~
Gabriel om onfer alder 1~rofJ't
Ghefonden was van Bode .
Dien God die vader heeft

Loners Maria die fuuer iuecht
Ende Iefuin haer kindeken cleYne
Van haer
2.

V

heboren is fhenaels vruecht

root ootmoet

Moeder vol trou~wen
Heeft Chriflum wten hemel
Die goddeliJ'cke vloet

hehaelt

Fo. C .xxx .v--Fo . C .xxxi .r
Des hemels bedouwen
heeft v ter liefden gods beftraelt
Adams fculden heeft hi betaelt
Aent cruce flits claer befcreuen .

-g9

Van alien wlJ'cke
Die claerheYt die ons claer bedaecht

Ende tfvaders rramfca1'
is ~rhedaelt
~
Al doer v vruecht verheuen
Dus iaet ons al gheme 'ne . &c
3 . Het hemelfche licht
Opt aertfche riJ'eke
Heeft ons bewefen die waerheYt claer
0 hebenedide

5

Ende wech Publike
God ende menfche eewich eenPaer
Voer dbeghin der werelt voer waer
hit fecreet gods hefloten
V dancken wiJj reYn maghet eerbaer

Wten boom van Ietfe ~•hef1' roten
Dus laet ons al ghemeYne . &c.
Die
crachti ghe cracht
4•
e
NY fins
J
~•h eliJjcke
Is ons gheboren van eender maecht
Die machtighe mncht

Het hoochf}e dat god
~ oYt heeft behaecht
Heeft voer ons wilier fieruen
Een fondich befmetten van onsveriaecht
Dwelck ons wilde bederuen
Dus laet oils al ~ ghemeYne . &c .
OotmoedeliJ'cke iuecht
Princefle vol henaden
Bidt voer oils uwen fore foet
Doer awe duecht
Staet ons in fladen
AI is ons leuen uaet
Doer fi'n1'n weerde Precioes bloet
Dwelt hi ons heeft he euen
0 god die naect aent crate f'toet
Verleent ons v eewich leuen
Dat bidden ~vi alle bghemeYne

Moeder ende maecht reYn fuYaer iuecht
Ende lefum v kindeken cleYne
Van v gheboren is fhemels vruecht .

N° . CCLI .
Defe leY fen Fief
op die wife van Den lufl :eli'ckenJ'cken meY Chriilus 1'laYtint .
~
Soect yore order die liedekens
.
compere doer Gods nloeder
41 ~'VIathils

Mecto
li gen gheefls broeder
a defe leYfen als fheY~

I.

Gflegroet Co fJ't Maria
Moeder gheben ed i,lj t
Gratin lena
Der godheYt f'Jt beuriJjdt

Nu ende in alder tiJjt
Maect ons van fonder 9uiJ't
V ende v lint hier ghedaelt beneden
Daneken wiJj menichfout

I9
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Want hi heeft flJ'n ionghe teeder leden
Voer ons gheflicht aent cruYten bout .
Ghi hebt des vaders woort
Veruult doer v ootmoet
Ende doer v accoort
III gheworden vleefch ende bloet
Gheloeft fiJ't moeder foes
Ghi baerfde ons behoet

V ende v kint hier ghedaelt . &c .
3 • Die godheyt hoochfle die wiJ'n
Hebt ghi bgheopenbaert

Chriflus bet hemelfche fchiJ'n
Als menfche ghehantiert
ReY n moeder ghemaniert
b
Die themelfche riJ'ck verciert
Was b•h eboren hier int dal beneden

Wi dancken menichfout . &c .
4• Die herderkens ontfprongen
0p den couden kerflnacbt
Mits dat die en elen fongen
Gloria fvaders macht
In excelfis nu lath
Deo die falig•h e dracht
Was heboren hier int dal . &c .
5 • Doer des engels fanc aenhoren

Verwondert feer in dien
Daer Cri us lack g•h eboren
So liepen fi'tJ't aenfien
Elck met ghebo ~•h en knien
SiJ•n de vol melodien

Ghingen fi tkindeken aenbeden
Ende dancken meniChfout
6 . Als GJ't warachtich vonden
Dat die engel hadde verelaert
Hebben fi'J in corten flonde n
Dit al gheopenbaer t
Ende lie1pen to r cudden waert .

NeerfleliJck feer ont1er uaert
Haer fcaePkens vonden uiJ in vredon
Ende dancten hem menichfout . &c .
7 • Louen wiJ' nu to famen
Tkint ende fiJ'n mo eder Mare
So dat ons tonfer vranen
1
Een goet nyeu iaer ~,~•hefchie
Hoochile feignorie

Iaecht van ons die helfche pri e
A1 ons dleuen bier beg e oft beneden
Bidden wi menichfott
Die hebt V ion the teeder leden
Voer ons ~bout
.
•h eflrect aent crl1ycen

N° . CCLII .
Defe leYfen gaet op die wtife
' W el lieue mann eken ghi fiJteenhann eken .
Als Ioris hellen defe 1Y
e fe n ilelde
Ter eeren Maria was qt1aliJ' ck hi ghelde .
I.

IE[Oort aen ons vroliJ'cheYt
Waer hi flu vruecht •h efchiet
Alle fhemels onderfaten

WiJ' cvaren mt verdrlet
Hadde Gods f one nlet
' baten .
Ghecomen tonfer

'o . C .xxxi .`'- o . C .xxxIJ .r
Mer die heere heeft aen befien
Die rote ootmoet vol trouwen
Van finder
deernen In wien
J
Veel •ration fouden •h efchien

2.

Bouen alle ardor vrouwen
In wien Veel nation fou . &c .
Een fuY uer ma ~ghet net
Wonende tot Nazareth
Maria was Karen name
Al vander ioetfcher wet
Maria reYn ende onbefmet
Van der erf fonder blame
0 Maria wel hebenediJ't
Moefle •h i van rode wefen

Die v dus heeft Beuridt
J
Want ghi fJ'n woonflede fiJ't
NoYt reYnder wtghelefen
BeuriJ'dt Want ghi fJ'n Woon . &c .
0 alder foetfle iuecht
Bouen diJll fuYuer duecht
Noch waerd • fo ootmoedich
Dies hem tot onfer vruecht
In v heel heeft verhuecht
Die godheYt oueruloedich .
Want na EfaYas prophecie
So menich iaer voerfcreuen
Waert hi bevrucht / Marie
Met fhemels melodie
En fiJ't reY n Ira ~rhet bleuen
Marie Met fhemels melo . &c .

4 • 0lp eon den coutflen nacht
Baerde g•h i uwe dracht

Al fonder wee oft pine
God heeft v dies bewacht
Want bet was wel in fiJ'n macht
Alfo 'heboren to fine .
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Recht fo die dare fonne fchiJ'nt
Doert glas fonder befcaden
So baerde Maria! Haer kiJ'nt
1

Van fmette on~rhe1'i1'nt
~
,
A1 bider Gods hghenaden
Haer hint
J Van fmette on . &c .
Alfo fcriftuere feet
Voer ons dat fi beuecht
Tfer1'ent der helfcher foorte
Bi dien fo Yfl wel recht
J

Dat men haer lof toe lecht
Bi Ezechiels poorte .
Wtuercoren als de fonne claer
Ende fchoonder dan die mane
Sit
J~ghi Maria/ Voerwaer
Gedeons vlies trooflbaer
Draecht onfer alder vane
Voerwaer Gedeons vlie . &c.

6 . Lof fchoon roofe plaYfans
In Iericho gheplant
~
Lof fP~
ie rhel fonder fmette
Lof Dauids herPe triumphant

Ons troofl ende ons onderflant
Lof fuYuer fiolette
0 lelie wit vol ruecken foes
.
Order die doornen fchone
Sit
eewich van mi I ghegroot
J
~,'

Al doer din
J fuYuer bloet
Dwelc God Overt in i' erfone
Ghe rroet Al doer diJ'n fuY. &c .
Princelike maecht
Die God dus hebt behaecht
Doet dock voer ons die boete
Al onfer druck veriaecht
Oerloge heeft ors ghePlaecht
Hout ors pays ende vrede

I9
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lii v lieden wefen we!
Maria wilt hi 0115 bliuen .

Ende na dit lever gheeft ons fPel
Daer den elei yrtlecht bedriuen
WlJ wilder met herten fnel

N°. CCLIII .
0 l de wife gall den 111 fleliJ'cken meY / maer men moot dat
lefte veers dobbel finger

I .

L Act ons to famen

ill a lle verbliden
Want tot onfer vramen
Tot defer tiden
Gheb0ren is dlieffle kint daer dach op
daecht
Het heeft god d rieuuldich alfo behaecht
hemeene doer
Lof di a 1ck
Den kindeken cleene foes
E nd e ee rt Maria fi'Jn moeder ende maecht
Thoochfle bevel
Der odheYt oueruloedich

Ontfinck feer fnel
Maria ootmoedich
E tide baerde lefum haer kint onuerfaecht .

Het heeft God. &c .
3 . Wt fvaders macht
Is ons he heuen
0p den kerflnacht

Ons fleruen l ons leuen
Dies theIfche conroot ~,gheheel is nu gheP laecht
I pct heeft God drieuuldich alfoe . &c .

4 • Int eertfche heuanek
Hier int dal beneden
Als menfche cranck
Voer ons heeft gheleden

Veel nits
J

daer na vanden ioden beclaecht

Iiet heeft God driuuldich alfoe behaecht . &c .
5 • Aent cruYcen hoot
Oln onfe fonder
Dit kindeken flout
Ontfinck viJ'f wonder

Ende heeft om onfe fchulden die door
hewaecht
Theeft God driuuldich alto . &c .
6 . Den bitterer door
Oni ons ghefloruen
Die gramfchaP ~groot
~
Sins
1 vaders verworuen
Ende heeft bet fondich were van ons
gheuaecht
Het heeft God driuuldich fo behaecht . &c.
7 • Maria Princertfe
Van ratien moeder
Weefl ons trooflerffe

Voer ons behoeder
Int eY nde ,l voer v kint ons vane draecht
Dat onfe fiele van hem mach fiJ'n behaecht

Lofl dart ghemeene
doer
b
Den kindeken cleene foet
Ende eert Maria fi'nJn moeder ende maecht .

Fo . C .xxxii .°

Fo . C .xxxiiJ' .r

N° . CCLIV .
~ Op die wife van Dat nieuwe iaer verbliit/ ghi die in {tape fijt .

4:
1.

2.

1Nu

menfche v ontwect
Stelt v in God Perfect
Al in dit dal van weene
Gods moeder onbeulect
Heeft ors als flu ontdect

So foeten kindeken cleene
Stelt v oni louen al
Die fijtJt int fwerelts dal
Gods moeder wtuercoren

Want van der fonder val
Heeft fi fonder ghetal
Verlofl die waren verloren .
3 • Want doer Adams mifdaet
Waren wi,1j alien befchaet
Den hemel Overt ghefloten
Onfer en was gheenen raet
Niet voer dat fuYuer fact
Wt Iefl'e was g•h efIproten .
Die foete fuYuer iuecht
Wies o1' in alder duecht .

Met een ootmoedich leuen

13i Ballel:en runt befeuen
Was defe leyfen wt ghegel1el1
Och menfche fiJt verhuecht
Wel ghi verbliden muecht
Dat feripent heeft fi verdreuen
Aue was Gabriels woort
Om onfer alder confoort .
Maria ontfinck die groete
Ick Ilelle miJ'n accoort

Al in Gods wille voort
Sprack fi met foeten woorden
6. Gods grramfchapl'e heeft fi gheflaect
Ende onfer pays ~~~hemaect
GhehenediJjt moot f wef en
Die godheY t is rhedaect
In ilaren lichaem naect
Dies fi'nJ'n wij alle~ >henefen

Princeffe ick foecke ootmoet
Aen v Gods moeder foes
Die magghet fiJj t ghebleuen
Wanneer is fleruen moet
Dat g'hi nilJn fiele behoet
Bi v int eewich leuen .
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N° . CCLV.
0I die wife Vecy lamour qui tient mon cueur en payne oft Tant que ie vi i 1 ray

ci:
1.

0

Ter eel en Marten tof ende dailck
LaureYs baert defe leYfene Eau k .

Maria
Hebt eewich lof en danck
Die dwoert Eua
Verkeert tot aue dwanck
Dies make ick fanck

Voort baerde net
Int barer fonder wee
Oock onbefinet

Van v reYn fitYuer duecht
Want thoochf~e goet
Wt fhemels heerfcapUie
Wert vleefch ende bloet

In v fchoon ma ghet Marie .
Dies melodie ors nu gefchiet ende
vruecht
Schoon facrilEe daer God in heeft verhuecht.

Lof al wt minnen
Met bliden firmer
Maria reYn
Gods lieffie ~rreYn

Die SeraPhinnen
Ende Cherubinnen

Louen v certeYn
Rouen alle vrouweli
Die God behaech t

111 t

fhemels plcYn

Maria is ende was
Moeder ende ma echt

Si van 11aer k'lilt i;hems .
GheliJ'c doer een gins! die dare lonne

fchiJ'nt

Nae tbaren fchoon als free
Int boy hi beefikens twee
1-leeft fi gbeleYt haer kiJ'n t
EYlacY bet weent alree
Want hem die wade PiJ'n t
Lof al wt minnen Met bl'1 . &c
3 • God fchiep Adam
Sonder vrouweliJ' ck faet
SgbeliJ'cx foe quam
Oock fonder manneliJ'ck daet
Int fmenfchen f}aet
Gods fore ghebenediJt
Maria 1 n wl en
SuYuerbeYt vloeYt eenPaer
SY was voerfien
Van God tot dies vruchtbaer
Als fP~
ie ~•h el net en claer
Die ors heeft al verbliJ't
Ghecn fmette en is in haer

Noch was in rheender i'
t Jt .
Lof al wt minnen . &c .
q.. Ezechiel
Een poorte Each fi foot
Die fiJ't gbi wet
Maria fchoon roofe root

ro. C .xxxii1j, .v--Fo.
Ende Aarons riJ s ruin ~rr oot
V oock Prefigureerto

C .xl .1

Schoon oilJfboom PlaYfant
Ghi Ihet foe triumphant
A 1 in des hemels velt

Dwelck heeft ghebloeYt
~
Te hens natueren cracht
Dies is ~•h egroeYt
Een fchoon aniandel dra cht

GheliJck CYpres
Seer vruchtbaer inden berth
Van SYon es
Soe fit
J ghi fonder erch
Onfer alder vruchtbaer merch
Alf'oe fcriftuere vertelt

TfgheliJ'cx ooc God v oerfacht
In v 'heproPheteert
~
Dies nu diJ'n vruchtbaer niacht
Oock boom al PafI'eert
Lof al wt minnen . &c .
5 • Princefi'e Yent
Vruchtbaer Cedar g•h ep1an t
Libanus ontrent

MY arm fondich dwerch
In uwer ratien felt .
Lof al wt minnen
Met bliden finnen . &c .

N ° . CCLVI,
Op die wife Het moet ~ghefomfelt
fiJ'n .
~
LaureYs Baert bi den enghen andriJ's
Behaelde met defe leYfen eere ende priJ's .
I.

PEyfi

nu om to louen li1'n
Broeders al ~•h emeYne
Dat fuYuer inaechdeki'nJ'n
Die in haers herten fcriJjn
Droech des hemels doctriJ'n
Ende heeft tferPents feniJ'n
Ghemaect van machte cleYne
Van dat woort i dat was ghehoor
;,
t
Menich iaer voerf1proken
Dede denghel traPPoort
Voer Maria die daccoort

Ilielt Confer alder confoort
Confent en was niet twoort

was tvleefch ende bloet in haer beloken .

0p een den coutf~en nacht
In een foe woeflen fchuere
was van haer ho ghe gheacht
Gheboren die godlike macht
Die aen dat cruYce yacht
Ende verwan des viants iacht
Ende brocht ons wt hetruere
4• AI nader ioetfcher wet
S~
o Tilde hY fi'nJ'n befneden
Aen bet alder fcanlelf'e let
Drie edel Conin hen net
3

Sochten tkint onbefinet
1 aect in dat boy ghelet

I-lebben fiJ't aen ghebeden,
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5 . Een fel veninich ghebroet
Gaf lail fi'nJn adherenten
Te dooden die edel vloet
Maer doent die moeder veritoet

Si vluchte

hi Overt verwoet

Ende dede waken een vloet
Van dbloet der innocenten

N° . CCLVII .
0p die wife Hoort toe boor toe ghi ruYters al geweYne
Peeter van vuYflenberghe om fhoo!' s vermeeren
Maecte defe leYfen Maria ter eeren
I.

Vaet viandich faetl boos obftinaet

Die Eua brochte in groot ghequel
want harm raet maect defPeraet
Adam brekende Gods beuel
Dies doe verwerf die door leer f}ranck
HY die onlterfliJ'ck is befeuen
Ende wi alte famen doer bedwanc

Moeten bier laten dleuen .
Gods gramfcaP fwaerI viJ'f duYlent iaer
Ilielt den hemel ghefloten vafi
Mer cort daer na een maecht voerwaer
Ileeft ons ontfloten die rote laft
Mids dat God linen en gel fant
Te Nazareth binnen der flede
Dair hi die fuYuer ma get vant
Alleene in eenichede .
ma ~get ghi
g hi
3 • Aue flprac hY
SiJ't nu vol ~•ratien vercoren
Ontfaen foldyGods lone vri
Die won van v heboren
Ic en bekende noY~
t gheenen min
Floe foude dat nloghen wefen?
Noch ooc en fal aldus mi dan

Verwondert leer van defen .
-1-0 maechdeliJjc graen hoort mi'n
.l'n vermaen

Och bloeme boom alle wiuen
Ghi fult ontfaen Gods lone faen
Ende fuY uer ma ~ghet bliuen .
Die ma get
~ vie! neder o1-p haer knien
Al wt ootmoedichey t re Tne
Nae uwen woorden moot mi g•h efchien

Siet bier Gods deerne cleYne
5 • Op den kerfina.cht ; was defe drachi
Gheboren alfoot God heeft voerfien
Dies thelfce iacht doen bleef verfmacht
Ileer Iefus caufe was van dYen
Ten achtften da ~•e reYn onbelet
So ons bewiJ'ifi die fcriftuere
Was hi befneden na doude wet .
Als God ende menfche lwere

6 . Drie conin gen
~ reY~ n ' c luamen int hleYn
Bi eender fterren fchone
Om t goddeliJ'ck
greYn ende m ei1 fche
~

certeYn

T e aenbeden in perfone
Sil
t lm menichfou t
, ' dancten lef
Te Nazareth bides ifeden
Ende gauen
hem wierooc, mYrre ende
~
Met grooter weerdichede

gout

Fo . C .xl .°--Fo . C .xli .~'
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N° . CCLVIII .
.p Op die wife Alle mijn ghepeys doet mi fo wee/ mer den vijfften
regel fingt tweewerf
i:ii: Mathi's
J compere wt ionilen be1c uame
Maecte defe leYfen om pt
riJ's in Chriflus name
1.

IREyn

maechdeken 1 fchoon / onbefinetl
Ghi waert van edelen bloede
Ghi woonde to Nazareth
GhefProten wt Iefl' s roede
Voerfien had v die vader Wel
Dies daelde die en gel Gabriel
h'let woorden filed ua gods bevel
Ghegroet fiJ't edel maghet bet
Van Gode Wtnercoren
Alleen doer v groote ootmoet
Wert van v een kint gheboren

De helle fal dies hebben niJ't
Ende tvoerburch wortter hi verbli1't
GebenediJ't dies maget f1't
Si fIprac hoe fou dat gefchien
Ende Overt verfaecht in defers
Si hadde groot wonder in dies
Hoe dattet mochte wefen
Dies hadde dit een dencken an
Want noYt erffonde in haer quam
Van eenich man l twas vreemde dan

Ilet beliefde die hooghe
b drieuuldicheYt
Voer alle beghins he hinnen
Dat gghi doer v fuYuerheyt
Der engelen val bout verwinnen
Ende verfoenen tfondich leer
Dat Adam inden al' el beet

Wt liefde heet 1 fi was bereet
5 • So fonder mans faet ter werelt nuam
Ena' eerfl van Adame
Alfoe Gad menfcheli,l'cke natuere aen nam

In IVIarien fuYuer lichame
Si baerde Iefuni onuerfaecht
Ende bleef moeder ende maecht
Wie dat beclaecht/ bet heeft gode alto
behaecht .
6 . Doe Maria haer kint aenfach
IIeeft fi hem mli'lneliJ'c aen ggebeden
Corts daer na den achtilen dach
Sue went Iefus bef neden
Des vaders gramfcaP heeft Ii }~hel{
acct
~
Des menfchen paeY s heeft Ii ~~~hemaect
~
Simeon naect ' is troofl gedaect
Dri coningen hebben dit verhoort
Iefum fi neerflich fochten
HoochliJ'c eerende rechteuoort
Hem offerande fiJ' ~brochten
Te B ethleem uamen fi naer

Iaf ar / Melchior' Balthafaer'
Een flerre claer/ beleYdefe daer
g . Si anbaden den here menichfout

Doende 1haer offerande
rre / uwieroock ende gout
Met 111 Y~
~
Ende hTeerdet1 tot haren laude
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Mer doers Herodes dat vernam
Daer na fo menich onnofel lam
In liden 1c uam 1 wt ride grain
9 . Gloriofe princerfie foes
Veriaecht van ons alle fneuen

Int wterfle weefl ors hehoet
Daer onfe fiele fal be uer
0pperae moeder excellent
weefl onfer fielen dan ontrent
Int lelle ent l fchoon magget yen t
N° . CCLIX .

0p die wife Al gaen wiJ ' metten naeYycorf wt .
Gheflelt als een oP recht ~•o et colener I
biJ' . M . Ian de molener
I.

E Bethlee~n int PleYn
Fleeft ons een maecht verbli1jt
Van God certeYn
Is fY ghebenediJ't
wiJ ' fi'n
J nu beuri1't
.
Flier in dit aertfche dal
Als nu ter tiJ't
Soe Iijn «'iJ ' ghequiJ't
Van onfen fonder al .
Tot haer was ghefonden
Die enghel Gabriel
Ende heeft haer ontbonden
Met foeten woerden the!
Doende des vaders beuel
Soe ick fcriftuere verfla
Seghende defe woorden mede
Tot Maria reYn van fede
Aue plena grati a. JJ
Dominos tecum
Ma ghet fonder blame
Den heere Ihefum
In diner lichame
SoldY des meofthen vrame .

Barer fonder piljn
,
Der fielen he9uarne
Daer hi verlofl f al fi'J n
Voer thelfche 9uaet feniJ'n .
q . Defe fuYuer maecht
In deuoti gher belle
Sprack feere verfaecht
Ick en kende noYt mans fede
Denghel fprac bout v vrede
God wil dat alfoe fi .
Doers fprac fY/ Ecce
Ancilla domini
Defe fuY uer ma~•b et vri .
5 • Defe moederlike dracht
Die baerde torts bier naer
0p een die coutfle nach
it
Dat licht der enghelen claer
Sonder wee oft vaer
Het beliefde God alto
Dengelen for •en Gloria claer
In exelfrs deo
Die herderkens die waren vro
6 . Iefus Overt befneden

F o . C .xll .°
Al opten achtflen dach
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SiJ' hebben tki1'nt
. ggheeert
Thelfche verbout
In 1'inen verfeert
Met vruechden is bekeert .
8 . Gods moeder doer v duecht
Verloil ons fondich ghebroet
IehheliJ'ck is verhuecht
Om din.1 groote ootmoet

Onlancx daer na leden
Datmen Maria fach
So men ons doer hewach
In drucken deerliJ'ck fien
Met grooten rheclach
~
MoeIle in E riPten
vlien
~
Doer Herodes befpion
Doent kindeken was
Derthien da Uhen
out
b

Troofl ons voerfreni ge iuecht
Ende fiJ't ons behoe t
Werckeloofelil'ck
ontwuecht
.
Ende bren •t ons ter hoochfler duecht .

Loefden hem op dat pas
Drie coninghen menichfout
M Y rre wieroock I' ende rout
~

Hier eYnden die LeYfenen
ende rheeflelike Liedekens
met •r otor neerflich
eYt hi eon verradert

LIJST
der in dezen herdruk verbeterde drukfouten.
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LIJST VAN VEROUDERDE WOORDEN
EN UITDRUIC!CINGEN.
De cijfers verwijzen naar de nummers der gedichten, strophen en regels.

A.

Beganghen 128.

Aerne 116.2.6. Arend.
Af saten 2. 4. 4. Ter zijdc zctten , zich afscheiden van.

Allegieren 11 I. 4. 7. Aanhalcn , toepasseu.
Allincken 38.21. 6. Allenskcns.
Alte hand 13.8.5. Terstond.
Alteenen 10. I. 5. Voortdurend.
Amende 77.4. 3. Strafe
Argueren 100. 8. I. Redetwistcn,
Arbeyde 225. 13. 2. Mocite.

B.
Baersde 25 I. 2. 6. Baarde.
Balsem 38.10.6. Balsamijn. Een soort dezer
familie lcvert den wondbalsem, Vandaar waarschijnlijk hare bizondere waarde onder een
doornstruik.
Bandoene 187.2.2. Macht.
Baroen 212.3.4. Macht.
Bat 122. 4. 8. Mi.in herteken is te bat. Het doer
rnijn herteken zoo goed.
Bedichte 225. 10.2. Hevig.
Bediet 196.7. 3. Afgel. van Bedijen Gedijen.
Bedinghe 106.9.3. Gebed.
Beenen 188.3. o. Schimpcn,

==

I.

5.

Treurig , in her nauw

gebracht.

Begryn 9.17.6. Kwaad gezicht.
Bekinnen (elaer) 124.4.5. Duidelijk inzicht.
Becleuen 188.2.4. Opgeschoten, ontsproten.
Becliven 96.5.7. Wortel schieten in. Zich
hechten aan.

In stand blijvcn.

Belanck (ben ick veel) 87.5.6.

Ben ik

nauw verwant,

Bequelen 116.5.3. Bezuren.
Berade 74.5. I. Raadgever.
Beschict 196. 26. 4. Verw ijst.
Beseuen 109. 1.5. Bcseffen.
Beseuen (Bi Balleken ront) 254. (OpsclLrift) Door hcm , die den indruk maakt van
een ronden bal.
Besief I 18. 2. 5. Vond.
Bespyen 89. I. 1 I. In het oog houdcn.
Bestaen 196.14. I. Op zich nemen, zich verwaardigen.
Bestaen (Vry) 246. 2. 9. Een stout stuk , een
wonder.
Beswijcken 50.6.2. Verlaten.
Bewaende 187.7.3. Verwachttc, vermoedde.
Biden (Mijn) z. 13. I. Het mij verwachten.
Blacke 123.2.6. Drukfout voor vlacke?
Blent 88. 2. 4. Blind.

Boet 80. 2. 6. Geneesmiddel.
Bont noch grau 219.4. 1. Geen tccken van

Erre 177.4.3. Vertoorn , boos maak,
F.

adelijke geboorte.

Boone 191. 4. 5. Boon, jets zonder waardc.
Boude 234. 14. 3. Spoedig.
Braggheren 25.6.3. Pralen.
Bysse 4. 6. 2. Eijne boomwolstof,

c.
Chier 5. 4. 2. Sicr,

D.
Dangier 68.7.7. Gevaar , pijn , smart,
Dencken an. (Dies hadde dit een) 258.3.5.
Daar01TI was niet te bcgrijpen .,ondoorgrondel ijk,
Derf 32. 6. 2. Behoeft.
Deysen 127. 6. R. Wijken, dcinsen.
Dicke 4. 1.6. Dik wijls, vaak.
Die wijn 2'"1. 3. 1. Drukfout voor dh'ijn, goddelijk ?
Diet 87.7.2. Verhevcn vrouw.
Discanteeren 4. 12.3. Eigenlijk : de bovenstem
(discant) zingen, doch in de middeleeuwen ook
gebruikt in den zin van mecrstemmig zingen.
(E.' de Coussemaker, Hist, de l'harm, au moyen
age. Paris, 1852. blz. 26 vv.)
Verge voorts 1\1011. Kerkgeschiedenis, Deel
II, Stuk III, blz. 313.
Doctrine 226. I I. 6. Wijsheid,
Doghen 6..,.6.6. Lijden, (Mededogen - medelijden.)
Doren 228. 7. 2. Dcuren.
Dullen 196.9.4. Dwaas handeien.
Dwaen (Af te) 70.7.3. Afwasschcn,
Dwingt 10. '5. 2. Ovcrrncestert,

E.
Eenparelijck 108. 6. 3. Voortdurend , zonder
ophouden.
Engien 24.2.7. Buitengewone., cdele , verheyen persoonlijkheid.
Ero minne 78. I. 5. Hoogstwaarschijnlijk een
stopwoord,

Faelgeren
Fantasien
Fijn 116. 1.
Fumative

71. 3. 6. Ophouden , bezwijkcn,
7 J • .4. 1. Zwaarmoedigheid.
5. Einde.
I 18.5.4. Misschien is een soort van
middeleeuwsch gcneesmiddel of een reukoffer
bedoeld , doch het woord is niet duidelijk en
misschien bedorven. De zin is: wees mij in
mijn einde nabij , tot hulp , steun of troost.

G.
Gaerde 9.4. 1. Rijs, talc
Gan 93. 6. 8. Gundc, verleende.
Garnaet 1 85. 4. I. Granaatappel,
Ghebueren (te wille) 122.3.8. Naar mijn
w cnsch ten deel vallen.

Gedaect 14.6.2. Van een dak voorzicu.
Ghedeel 8. 8. 4. Dcel.
Ghedelaeyt 247· 7· 3. Uitgestelt.
Gheerden 9. 3· 7. Tak , twijg.
Ghehantiert 251. 2. 4. Gehanteerd , behandeld,
Ghehelen 39.20.2. Verzwijgen.
Ghehenget 51.3. 5. Gedoogt.
Ghehust 146. 2. I. Gehuisvest,
Gheknocht 53. 10.3. Gcvlochten , vcrbondcn.
Ghelach (sijns) 53.7.5. Van hem bevicl.
Ghelachtert 18 I. 4. 7. Vcrsmaad.
Ghelas 74.8.3. Glas.
Ghelee 7°.2.7. L\iden.
Gheleye 56. 1.4. Deuntje(?).
Ghemanierd 251.3.5. Fijn.
Ghemasde 134.7.6. Waarschijnlijk : gevlekt.
Verge Mase bij Kiliaen,

Ghemeene 10.5.3. Gehccl.
Ghemeyt (WeI) 54.1.4. Eenc vereerendc
toevoeging.

Gemoet 5 I. 3. 7. Ontmoet,
Gheneert 87.5.5. Ccdragen.
Ghenesen 149. 6. 2. Ontkomen,
Genobel bloeme, Genoffel
134. 2. 6..,

I 34. ~. 1.

Nagelblocm.

bloeme

Ghenoegen 72.2.3.

Gheploghen 131.4.8. Gepleegd.
Ghequist 100.2.4. Vcrspild,
Ghequolen 9. 1 3. 5. Gekweld,
Gheras 235.~. 8. Rasch.
Ghereent ] 17.7.6. Gezuivcrd , gcreinigd.
Ghereyde 234. 7. 2. Afgeleid van Grcifcn

Iaet 68.8.3. j«, stopwoord.
Ierarchie (Engelsche) 137.9.4. De rangorde
del' engelen.

Impetreren 8. 8. 3. Bezorgcn , docn vcrwerven,
Int 245. I. 12. Eindc,

==

behagen , gerieven.
Ghereyt 222. 5. 3. Terstond.
Gherocht 67.5.4. Geraakt.

Ghesceyde (maecten een) 225.13. r,

Na-

men afscheid.

Ghescheynt 234. 15.2. Geschonden.
Gesinne 38. 10. 2. Gezin , orngcving,
Ghesletert 146. 4. 3. Tot splinters gcslagcn,
Ghesloort 146. 4. 3. Gesleurd.
Ghesniden 66.2. I. Afsnijden.
Ghespan 120.7.5. Versierselen.
Gheteemt 67. 1. 8. \1 erwant aan (?)
Ghetorden 155. 2. 3. Cetredcn , gekomcn.
Gheuaen 68. 3. 4. Gevangen.
Gheueter(t) 146.4.7. Gebonden.
Ghewarig 23. 5. 5. 'Yare.
Gheweerden 138.5.4. Gcworden , tc beurt
vallen.

Gheweghen 49. 4· 4. Geneigd.
Ghewesen 47.2.4. Verduren,
Ghewout 9.9.2. Verlangen naar (?)
Gloost 69. 4. 3. Glosen
acht gcvcn op.
Gonde 75.6.4. Verleende., schonk,
Goom (Nam) 9.12.4. Nam waar , bcmerkte.
Graen 83. 5. 5. Telg., spruit,
Greyne 226.6.5. juwccl.
Ghyolen 229. 8.~. Kooi.

==

H.
Hanteren (Solaes)

I.

Vergenoegen , tc vrcden

stell en.

I. I. I.
Vreugde bedrijven, verlustigen.
Heyt 93. 3. 5. I--Ieet.
Hoghen 64.8.7. Vreugdc.
Houde (Also) 234.14.2. Weldra.
Houeren I. I. 3. Vrolijk zijn,

Ken C.
Camenieren 89. 4. I. I-I a fda111 es.
Cancken 215.2.3. Drukfout voor cranckcn.
Catiuicheyt 7 2 • +. 7. Ellcndc.
Cause van dyen 257.5.4. Daarvan de 001'zaak.

Keere (buy ten) 120.8.

I.

Van zinncn , bui

ten zich zcl ven , dwaas,

Keest 105.2.2, 117.3.5. Kiem., Kern.
Kerssouwe 94. I. I. Madelief.
Kintscelicheyt 239.4. 9. Kindshcid,
Clareten 39. 24. 2. Klaroen.
Clemmen 7.6.3. Klimmen, rijzcn.
Conde 122.2.5. Wijsheid,
Conduten 89.3.3. Pijpen , aanvoerbuizcn.
Confessor 4.9. I. Belijdcr van hct Christendom.

Conroot 253.3.5.

Bcndc,

Verg. hct hcdcn-

daagsche krooi.

Cortelijc 57. 3. 3. Binnen kart.
Cry 95.4.6. Roep , roern.
Crijt 70. 6. 5. Kampplaats.
Cuere (weI ter) 234.17.2. juist van pas.

L.
La 74. 4· 7. Lade, arke des Verbonds,
Labueren 77. I. 2. Werken , arbeidcn,
Lancken 226. 2. 3. Lendenen,
Laten 122. 3. 6. Geringschatten,
Leesten 109.4.5. Volbrengen. Verg.
Duitsche "leisten".
Leste 77· 7· 4. Laatst.
Leyder 102. 2. I. Helaas,
Li 5 I. 5. 3. Drukfout voor si (?)

het

Lichte 137. 13. 3. Onbestendig,
Listen 4.4. 3. Kunstigheid,
Lof saem 9. Z. 2. Loffelijk,
Loos 29. 7. I. Bedriegelijk.
Lost 190.8. 1. Lust, begeerte.
Luyter 185. 8. 3. Zuiverheid , gelouterdheid.
M.

Maioleyne 89. 2. 3. Mariolein , een heestergewas.

~

Meenen 10. I. 3. Denken.
Meerschen 183.3.2. Groen land.
Melodie 8 I. 6. 2, 252.3. 10. Vreugde.
Menigertier 210. 5. 3. Menigerlei.
Mercken 76. 1. 2. Marken.
Merren 158. 2. 4. Talrnen , toeven , uitblijvcn.
Meyre 98. 8. 2. Mare, gerucht.
Mids 55. 8. 6. Door.
Mincken 8.1.5. Verrninken, afbreuk doen.
Mingioot 255. 4.5. L iefelijk.
Mismaect 41. 2.2. Bedrukt , bedroefd,
Missen lanck (eender) 76. I. 3. De duur
van een mise

Mistoerden 88.7. I. Mistreden.
Moet 74.8.4. Gernoed , hart.
Moeten 14.8.5. Mogen.
Moyt 166. 9. I. Geeft moeite , kwelt.
Muyte 229.4. I. Kooi,

N.
Nauwe staet (mi) 63. 6.4. Mij is benauwd.
Nieuwers el 107.4.6. Nergens anders.
Noerde 67. 16. 3. Noorden , slechte hemelstreek.

Non fortse int slot 146.4.4.

Geen geweld

baat ten slotte (?)

Onbecliuen 179.6.5. Onbestendig.
Onbelet 257.5. 5. Ongehinderd.
Onbequaemheyt 67.18.2. Ongnnst.
Onbeschent 67. 17. 4. Onberispelijk.
Ondergaen (den weg) 71. 3.2. Afsnijden.
Onderstant 198. 5. 3. Wezen , persoonlijkheid.
Onderwinden 196.8.2. Zich verstouten.
Ongereet 34. 3. I. Moeielijk.
Ongheaerde aert 199. 5· 4. Bovenaardsch
wezen.

Onghestelt 46.3.3. Wanstaltig.
Ongheueyst 24. 6. 2. Ongeveinsd.
Onrastelijck 239. 1. 8. Rusteloos.
Ontblijf 229. 5.4. Ontsnapping , ontkoming.
Ontkeert I II. 3. 6. Ontgaat , belet.
Ontpluycte 1 I I. 9. I. Ontblooten , open liggen
ter beschouwing.

Ontrent 81. 3.4. Ter hulpe.
Ontsach hem 235. 1. 7. Was bevrccsd.
Ontscouwen (In goddelosen) 196. 32. 2.
Voor het oog der goddeloozen.
Drukfout voor Ende
segent ?
Ontsie 120. I I. 6. Ducht.
Ontsleghen 17°.2.7. Verlost.
Ontspranc 147. 15· 3. Ontwaakte,
Ontvrijt 64. 3· 4. Ontnomen.
Ontvromen 50. I. 8. Verootrnoedigen.
Ontweert I J 1.3.3. Vergaat.
Ontwuecht 259.8.7. Onwaardig.
Onuerdect 34. I. 2. Blootgelegd, onthuld , onbeschermd.
Onuroe 13.7.5. Dwaas.
Orbaer 76. 7. 3. Nut, voordeel.
Oreten 219.4.3. Overgebleven veevoeder.
Ouer lijden 5. 2. 5. V oorbij gaan.
Ouerlijt 20. II. 3, 191. 7. 5. Overlijden.

Ontsegent 155. 9. 4.

Noode hadde herde 147.3. 2 . Kon slecht
verdragen.

Not

29.12. I.

P.

Noot,

O.
Oerden 30. 6. 4. Kloosterorde.

Payde 74. 5· 3, 24 6. I. 8. Tevreden stelde.
Pas 96. 3. 5. Oogenblik.
Persequeren 70. g. 4. Vervolgers.
20

Perssen 41. 9. 2 . Smart, pijn.
Pitten 196.26.4. Put, afgrond.
Planteyt 223.6. 1. Volop. Verge het Engelsche "plenty".

==

Plaren 13 I. 1. 8. Pladeren
strijden.
Plat 67.13.8. Uitdrukkelijk,
Plien 4. 16. 6. Plegcn , bedrijven,
Ploghen 132. 1. 7. Ploegen.
Poot 82. 4. 6. Hoofd.
Practesie 70. 7. 4. Praktijk , bernoeiing.
Prefigureert 255.4.6. Stelt zich van te voren
voor.

Princier 146. 6. 1. Prins, vorst.
Pry 89. 1. 9. Kreng.
Processie 248.9.7. Drukfout voor Professie ,
(profecie).

Q.

Qualijc gedaen 192 • 4. 6. Slecht gesteld met,
Quijt I I I. 7. 5. Afslooft , zijn plicht doet.
R.

Rate 180.2. I. Honigraat,
Rechtevoort 4. 14. 6. Aanstonds.
ReI 7°.4.5. Dwaze taal,
Rellen 132.4.6. Bazelen , dwaze taal uitslaan.
Respijt 68. 9. 3. Uitstel.
Riest 120. 8. 4. Dwaas handelt.
Rijs 92. 3. I. Talc
Risen 157. 1 I. 3. Vallen.
Rochte (Mi niet en) 116. 5. 3. lIet kan mij
niet schelen. Rochte afgel. van roeken.
Ruct 141. 4.8. Drukfout voor ruect, afgel. van
liet ww. roeken.
Ruyt 30. 6. 3. Ruw , grot:

Saert 245. I. I. Teder.
Samnyt 4.7. 3· Fluweel . Verge het Duitsche
"Sammet".

Sampellen 38.

1 I. 3. Sandaal , verge Kiliaen
Op "Sappine". Hoffmann von Fallcrsleben las
"saphieren". Horae Belg. X, blz, 201.

Sant 101. 3. 2. Heilige,
Santori 39. 24. 2. Salterion , psalterion.

Een

snaarinstrument.
Saten 40. 4. 2. Rustig zijn , tcvreden stellen.
Saten 95.2.5. Regelen , bepalen, leiden.
Scaffen 75. 7. 1. Docn,
Schaker 157. 5. I. Roovcr.
Scheen aen hem 235. I. 3. Bleek aan hem,
Scheem 102.5.8. Schaduw,
Schelpen 196. 14. 4. Schelpen , snuisterijen.
Schier 55. 7. I. Spoedig.
Schout 1°3.2.8. Schuld.
Schueren 69. 2. 4. Scheuren,
Screuen (bouen) 68. I. I. Onbegrensd.
Scutten 28.3.3. Pijlen.
Seden (van) 122.5. I. Zedige.
Sercoet 217.8. I. Overkleed.
Siets 113. I. 10. Z~ het i~
Slachten 153. 3. I. Gel ijken.
Slichte 132.5. 3. Onnoozel.

Smecken 1 1 I. 2. 6. Vleien.
So waer dat 188.3.5. Waar ook.
Sochten 77.7. I. Verzachten.
Sochtere 239. 3.4. Drukfout Vaal' stichtere (?)
Solaes I. I. I. V reugde.
Spillen in den sack 131.6.4. Verge het bij
Harrebornee aangehaalde spreekwoord: "dat
vlijt zich als een zak met haspels"
dat
slaat als een tang op een varken. (Tuinman
I, 342.) De in het gedicht bedoelde ongelijksoortige begrippen zouden zijn de mensch en de

==

trouw.

s.
Sade (WeI mijn) 187.3.3. Tot mijne verzadiging.

Saen 49. 4· 4. Spoedig.

Spoer 113.3.3. Tracht, zoek.
Spoet 103. 6. 2. Geluk , lot.
Spot (sonder) 14. 4. 4. Zonder fout, stiptelijk.
Sta 13. 2. 5. Staat.
Staden (houden in) 123.5.7. Bijstaan.

Staet 74.1.7. Toestand.
Staet (breede) 201. 5. 1. Is ornvangrijk, groot.
S~ole 38. 16. 6.

Stool , priesterlijk opperkleed.

=

Stoop 187. 6. I. Afgcl, van stupen
bukken.
Strale 67.9.3. Licht.
Stranek 73. 2. I. Streng.
Sueaden 89. I. I. Zoetigheid?
Swijeke (sIaen) 248. I. 5. In den steek laten.
Swin 248.9.7. Een zwin is eigenlijk cenc waterleiding , een beek. Hier dus wellicht overdrachtelijk een springbron of ader der genade.

T.
Taende 187.7.4. Trok tot zich (?)
Teent I 17. 8. 6. Tart.
Teerghelt I 12. 2. 7. Reisgeld.
Ter noot 70. I. 7. In den nood.
Terdt 108. I. 7. Treedt.
Tiaren 2J I. 4.3. Dit jaar.
Tiden 112.5.8. Beschikkcn over.
Timmen 32. I. 2. Temrnen.
Tooeht 128.:).2. Betoont,
Torren 27.4.3. Torens.
Treken I 16. I. 4. Streken.
Twint 9. I I. 2. Zier.
Twiste 225. I I. 2. Beraadslaagdc.
U en V.

Vaeht 256.3.5. Vocht.
Vare 73. 3. 2. Angst.
Verbaren 222. 6. 3. Verschijnen ~ zich vertoonen.

Verbeenen 131. 3.7. Bespottcn.
Verbeten 127.5. 3. Dood gebetcn, gcdood.
Verbyen 89. 1. 10. Verbannen , beschermcn.
Verelaert 124.4. 2. Beschcncn , verlicht.
Verdraeh 85. I. 6. Stilling, leniging, of geduld,
lijdzaarnheid.

Verdraeh doen 1°9.3.4. Met rust laten.
Verdreghen 116. 1. 2. Opgeheven , heengcvoerd.

Verdwijn 212.4.6. Wegkwijning.
Vereent 117.2. 6. Ontstelt , verschrikt.
Vergaen Haer 1°9.2.4. Met haar afloopcn.
Vergoort 141. I. 6. Vervuild,
Vergoud 179.6.3. Vcrgolden.
Verheeren 121. 8. 6. Overweldigen , overhceren.

Verhingt 72.2.2. Toestaat,
Verhoghen 81. 3. 3. Verheugen.
Verladen 35.4.2. Kwellen.
Verlaten (waertoe) 182. I. I. Waarop steunen.
Vermeten 96.3.7. Plan, doel,
Vermijt (haer niet en) 225. 17.4. Vrees
haar niet.

Vermust 146.2.4. Blind verliefd.
Versaeh 150. I. 4. Voorzag , voorspelde.
Versaeeht 90. I. I. Bang.
Verseden 3.5. 7. Verzaden.
Versieren 16.6. I. Verzinncn.
Versinde 14. 2. 3. Bespeurde,
Versint 55. 1. 4. Acht geslagcn op., bemind.
Verslaen (Mi) 63.5.6. Verslagen zijn,
VerspeIen 39.21. 1. Vertreden.
Verstaen 186.3.2. Drukfout voor ,,\vederstaan", zooals in S. S. B. fo1.

Verstouen 226.3.3.

3()r

staat,

Drukfout (?) voor vel'
scouen , afg. van verscuiven , verschuiven ; hicr
verst oren ~ te niet doen.
Versijeke 248. 1. 8. Verzuchting,
Vertiden 46.5.3. Vcrloochencn.
Vertijt 225. 15. 4.
ertrekke !
Vertoghen 131. 4. 5, 81. 3. 1. Openbaren.
Vertreeken 81. 1. 3. Verhalen, verkondigen.
Verwaende 1:)6.7.2.. Bcroernde, verheven.
Vertyen J 00. 1. 4. Verloochencn.
Verwe 198.5. 2. Schijn , voorwendsel,
Verwesen 186. 7. 1. Veroordeeld.
Verwoeeh 226.2.4. Drukte , bczwaarde.
Vest 100.3.4. Bindt.
Veyge 120.5.4. Sterfelijk.
Veyskens 227.4.7. Verkleinwoord van "vesche". (Kiliaen: band , windsel.)
Viane 31.4.3. Wijn.

'1

30g
Vierseharen 4. 8 . 3 . Gericht .
Villen 119.3 .7 . Vellen.
Vint 2 45 . 1 . 12 . Drukfout voor ,,wins" van
wenden ?
. r . Villen .
Vlaen 7o . 7~
Vol uamen 22'' . i6 . i . Voorbi' waren ten
ernde hepen .
Voleomen 120 . 7 . 4 Volbrengen .
Volwaerdich 234 7 .1 . Drukfout voor volvaerdich ?
Vrame 2 59. 3 5 . Vrome = voordeel .
Vromen 100. 3 5 . Baten .
VrY aYgen 69.1 . 7 . Vri'willige
slaaf.
~
Vueren 32.2 . 4. Leiden .

Waeh 88 .2 . 4. Wee.
Wacharmen 34.1 . 3 . Helaas.
Wale Also 9o . 4. I . Wel zoo goed
zoo goed.
Weeghen 2 a8 . 7 . 2. Wanden muren .
Wi in i51. 4 7. Alom in de verse.
Witet 166, i 7 , i . Bevochtigt ?
Wtghenomen i91 .6.2 . Uitstekend.
Y.
Ydone 105,
~ i . I . Bekwaam, geschikt.
Yent 84 . 4 389~
. ~ . 2. Lieftallig .

ruim

Aanteekeningen op de in dezen bundel voorkomcnde

GEDICHTEN EN .MELODIEEN
volgens de beginregels alphabetisch gerangschikt.

LIJST DER AFKOR TINGEN
in het volgend register.

Antw. Ldb.

Fruytiers.

Een fchoon liedekens. Boeck in den welcken
ghy in vinden fuIt.
Veelderhande liedekens.
Oude ende nyeu we. . . .. Tantwerpen (1544).
Uitg, Hoffmann von Fallersleben. Horae Belgicae. Pars undecima. Hannover, 1855.

Ecclcfiafticus oft de wijfe fproken Iefu des
foons Syrach: Nu eerfhnael deurdeelt ende gheIlelt in Liedekens, op bequame en ghemeyne
voifen, naer wtwijfen del' mufijck-noten daer by
gheuoecht, dcur Jan Fruytiers. Antwerpen,
1565·

G. I. F.

Baumker.
W. Baumker, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen. Singweisen von den friiheflen
Zeiten bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Freiburg im Breisgau, 1886-1883. 2. dIn.

Bohme.
Franz M. Bohme. Altdeutsches Liederbuch.
Volkslieder der Deutfchen nach Wort und Weise
aus dern 12. bis zum 17. Iahrhundert. Leipzig,

1877.

B. G. S.
Den Boeck der Gheefteliicke Sanghen Bedeelt
in twee deelen Den Bliiden Requiem ende Ghe1vckighe Vytvaert. ... Door eenen Religious van
d'Orden van Sinte Francois ghenaemt Minderbroederen Capucynen T' Hantwerpen , 1631.

I. Stalpard Vander Wiele. Gvlde-Iaers FeeftDagen of den Schat del' Geeil:Iycke Lof-Sangen
Gemaeckt op Elcken Feeft dagh van 't geheele
Iaer. Antwerpen, 1635.

Hds. M. 1042.
Handchrift , toebehoord hebbende aan Meerman , thans in de bibliotheek van Sir Thomas
Philipps te Cheltenham ~ en beschreven in de
Bijlagen tot liet verslag der historisclie commissie ryan
de Maatscliappi:i der Nederl. Lettcrkunde te Leiden
over 1887-1888 door Prof Acquoy.

HolsGher.
Dr. B. Holscher. Niederdeutsche Geistliche
Lieder und Spriiche aus dem Miinsterlande ~ nach
I-Iandschriften aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. Berlin, 1854.

D. S. B.
Dit is een fuuerlijc boccxken in welcke fiaen
fcone leyfen ende veel fcone ghecftelike liedekens. N och een liedeken van deuocien ghcmacct
bi broeder Dirck van munfier: Tantwerpen,
1508. (Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage).

Ex. Oath.

Hofken.
I-Iet Hafken Der gecftelyckcr Licdekcns. Waer
in men vinden fal vee] fchoone Leyfenen Godtvruchtighe liedekens , feel' bequaern om eenen
yegelycken met recreatie tot deuotien te verwecken. Nv van nieus door fommige deuote perfooncn ghecorrigeert ende venneerdert. Louen,
1577. (Bibl, van Prof. Acquoy te Lcideri).

Joh. Stalpardi Extractum Katholicum tegen
AIle Gebreken van Verwarde harsenen. Loven ,

1637.

Hoffmann.
Hoffmann

von

Fallersieben. Niederlandische

3I1
Geistliche Lieder des XV . ahrhunderts . Aus
gleichzeitigen
Handschriften herausgegeben . Han~ . Horae
hover 18~4
Belgicae . Pars decima .
Hor . Belg .
Niederlandische Volkslieder . Gesammelt and
erlautert von Hoffmann von Fallersleben . 2e Ausg
Hannover, 18J56 . Horae Bel icae . Pars Secunda .
Hl. Parad.
Het kleYn Paradiisken van 't Boomken des
leuens . T'Hantwerlpen, 1619 . Bibl . der Ver. van
N . Nederl . Muziek-Geschiedenis to Amsterdam) .
Motte.
F. . Mone . Ueberficht der Niederlandifchen
Volks-Literatur alterer Zeit . Tiibingen , 18^8
~ .
Paradjs.
Sal . Theodotus . Het ParadYs der GheeftelYcke
en Kerckely-cke Lof-Sangen , op de Princilpaclfte
Feefi-da rhen des glieheelen Iaers . 2e druk . 's Hertogenbosch , 167
2 .
Prieel .
Het Priedl der Gheeflelickcr Melodiie, InhoukeJ
dende veel fchoone LeYfenen, ende Geefteli •c ke
Liedekens van diueerfche denote materien ende
op de PrinciP ale Hoocht ~yden des Iaers dienende
etc . T'Hantwerpen, 161 7 .
S. B . T. H.
Een fuYuerlick Boecxken , ~e berrylpenile alle de
Gheeflelicke Liedekens ghemaeckt eerti •dts by
de fallghe TonisHarmanszs van « arvershoef :
tot ProfJ't van alle bedroefdc herten . I-tier zijn
roc1 h bYghevoeght eenigre Liedekens by denfelf
den Tonis Harmansz. ghemaeckt : Midtsgaders
noch fommighe andere, door' cen ghcleert Man
hier by ghefet ende in 't licht ghebracht . An1ftelredam z . J . Harman ansz . Mulle .

S. S.
Den fin ende fwaen : dat is den lof fangh der
heYligen, die als fingende Swaenen de flood
blYgeeftigh hebben ontfan gen . Gemaeckt door
G . D . S. T'Antwerlpen , 1664.

S. S. B .
Dit is een fchoon fuYuerliJ •c k Boecxken in
den welcken ghY vinden fult veel fchoone Le y
tench ende GheefteliJ•c ke Liedekens allen menfchen tot deuotien verweckende . ()1 een nieu
hecnrri Bert ende verbetert . Amsterdam , Coriielk (_'Iae~z . z. J •
Suuterl.
Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods
o1 p alle die Psalmen van Dauid : tot ffichtin ~,
ghe
ende een gheeflelike vermaking •h e van allen
Chrif}en menfchen . Thantwer pen i 540 . Door
Wackernag el D2. ~renoemd.
P. L.
Veelderhande Liedekens , ghemaect wt den
Ouden ende Nieuwen Teftamente die voortiJ •t s
in Druck zijn
J wtghegaen : Waer toe noch diuerfche Liedekens gghef}elt ziJ •n , die no ~ yt in Druck
gheweest en hebben ende zijn in ordeninghe
van den A . B . C . by den anderen ghevoeght .
Amsterdam 1 5 89 .
Vierte 'ahrschrift .
ViertelJ'ahrfchrift fur Mufikwiffenfchaft . Herausgegeben von Friedrich ChrYfander , Phllr PP
SPitta and Guido Adler . -l L1 ahrg~ anus. Leipzig, 1888 .

J

Wackerna el.
Phili_PP Wackernagel . Das deutsche Kirchend lied von der altesten Zeit bis zu Anfang des XVII .
ahrhunderts . Leipzig , 1864-1 877 . ~ din.

Willems .
I F . Willems . Oude Vlaemfche Liederen ten
deele met de melodien . Gent 1848 .

AANTEEKENINGEN .

N° . CCxLi .

Ad festnm letitie
nos inuitat hodie

blz . 279

Eene afwiJ'kende lezing geeft Wackernagel 1 2 33 .
Het komt ook voor in het Hds. 1. fol . 66r.
No . LxxxV .

denhoort dock mjjn gheclach
Ghi coninc der hemelen binnen

blz. 109

Ook to vinden in het Ho ken blz . i 2o met kleine afwiJ'kingen, terwiJ'1 het 6e couplet aldaar is
weggevallen.
Zie verder de aanteekeningen biJ' No . LXXXII.
No. LxxxII .

Aenhoort dock mien gheclach
Ghi hertekens veranlt met minnen .

blz. 107

Een der drie vergeesteliJ'kingen van het nieuwe liedeken voorkomende in het Antw. Ldb . No . II .
De twee andere ziJ'n onze Nos. LXXXIII en LX X XV waarvan LXXXIII zich het nauwst aan den
wereldliJ'ken tekst aansluit daar zelfs alle zes couPletten g •e liJ'ke riJ'mwoorden hebben . Hier i s ook
een aardig voorbeeld hoe nadichtingen van eenzelfde lied verschillende onderwerPen kunnen hebben
daar No. LXXXV eigenliJ'k een gedicht op Maria Magdalena is .
Het Pried heeft nog eene andere lezing in 5 couPletten blz . 140) die ook in bet Par. blz . 444 is
opgenomen .
De melodie van bet Dep . en Prof. B, is eene vereenvoudigde lezing van degene , die wiJ" i n de
Souterliedekens Ps . r vinden
_
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terwijl het Prieel bIz.

140

eene geheele andere wijze aangeeft:
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die ook in het Kl. Par. III, bIz. 7, voorkomt.
Het Paradifs; dat het gedicht uit het Prieel overnarn , geeft evenwel bij een ander lied (bIz. 154)
eene melodie , klaarblijkelijk sIeehts eene nieuwe Iezing van de Souter].

Al binnen der hooger mueren
Al van hierusalem

bIz. 152

Zie de hierop door Prof. Aequoy (In zijne verhandeling over Het geesteli.ik lied van de Nederlanden voor de Hervorming bIz. 98) gemaakte aantcekeningen en voorgestelde wijziging van het slot.

N°. XXVII.

Al dat leeft opter aerden
So watmen met oogen ansiet

blz, 48

Komt ook voor in het S. S. B. fo1. ;)2.1", alwaar de wijze : "Ick wcet een vrouken wel bereyt ,
Aen haer fiaen al mijn finnen.' voorgeschrevcn is. Opmerkelijk is een zeer nauw verwant gedicht
in het Hofken , blz, 207, beginnende: "AI darter is op eerden Al datmen met ooghen aenfiet'",
wijze : "Ick wil mij gaen vermeyden aen eenen water cant", dat 14 coupletten telt , dus dubbel
zoo lang is als het onze.
N°.

CLXXXI.

Aile mijn gepeys doet mi so wee
Wien sal iGk olagen mun verdriet

blz.

ZIZ

Eene vergeestelijking van. het "nyeu liedeken" in het Antw. Ldb. Nr. III.., geheeI verschillende
van het gedicht V. L. fo1. 31".
De Souterl; geven bij PSt 16 de volgende w ijzc :

Hetzelfde heeft Fruytiers; bIz.

N°. CCIII.

151.

Als te aensie mijn leuen al
Hnde to peyse om die bitter doot.

bIz. 235

Eene afwijkende lezing van dit gedicht bevindt zich in het voormalige handsehrift van Hoffmann
von Fallersleben , doeh werd door hem niet in zijne verzameling opgcnomen. De mededecling er
van zijn wij verschuldigd aan W. Baumker (Vierteljahrschr, blz, 287) alwaar oak de melodie is
wedergegeven , ais wereldlijk lied getiteld: "Ie voer wt rneyen oueral in dat corn in dar cruyt."
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Het lids . M• fol. 38 .r bevat een gedicht, beg •innende : Als is aensie dit levee al.

N°. CXIIX .

Als is beghin to dencken
Op minen verloren tjjt
Een lied met denzelfden beginregel in Hds. M. fol. 23 .~

No .

CXCIX .

No .

CIII.

No .

LVI .

No .

CXCIV.

-h -

.
.-biz

i .9

Als is met mjjn lief spelen gaen
biz. 2 32
Dan is mjjn herte met vruechden benaen
opheldering~
en aanteekeningen .
BiJ' dit mYstieke gedicht i;gaf Prof. Ac9.uoY tai van belangriJ'ke en
Het geesteli
1 'k lied in de Nederlanden vddr de Her~'ormin ~'. /lrchie voor Nederl. I erkgescliiedenis, dl. II.
'S Gravenlzage i886, biz. 8 9 .
Als is PaYse om die doot
Die Iesus sterf sent cruces hout
Komt ook voor m het IIo keya biz . 130, U S L sign . H 3 .V, en S. S B fol . 4~~ l

biz. i 30

Als ons den winter henen gaet
So coemt ons die coelen meye
b] z . 77
Hoewel het aldus be •i nnende gedicht eerie ei en wijze heeft dock de melodie van lie den court
groot liden" Nr. LIV words toch biJ' Nr . CXLIV eerie wijze voorgeschreven met bovenvermelde
heginreggels .
De Souterl. bevatten biJ' Ps. -I3 eerie melodic, getiteld : 9,rlls ons die winter gaet an been foe coemt
ons die omen aen ." Eveneens Fruytiers biz. i 75
Beret u huffs ter stoat

Niet langhe en moei;dY leuen
biz. 226
Dit gedicht is ook in het S. S. B . fol . 55 .~ tweede bundel ohgenomen, waarbiJ ' de wijze Hoe
lu eli cIe is ons die code Mey hedaen, zie ons Nr . CLXXXIV is voorgeschreven . Slechts de spelling
is gewiJ'zigd, gemoderniseerd.
In het Prieel biz . 152) waar een lied in 4 stroPhen voorkomt , dat het onze is nai;edicht is de
volgende melodic aangegeven :

r.

r~~wri ~w
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Het E.rtr . Catlc, biz .
heeft deze wijze voor een ander redicht gebruikt en alleen het slot ewiJ'zigd, door het een octaaf lager
to brengen . Vermoedelijk is deze wijze bedoeld in de Guide
~
aers Feest Dagen , waar ziJ' herhaaldeliJ'k words voor ~•e schreven .
No.

LI .

Bliden moet in tegenspoet
En doet gheen liden wijcken.
biz . 70
Prof. Moll
ohannes Brugman , II biz . 198), die eerie betere lezing nit een handschrift van voor
~ o mededeelt, ran bgschikt dit gedicht onder f! de beste van den ouden da ~r" . Volg ens o~~t' bgave in
173
Bibliotheca Ho manni Fallerslebensis Leipzig, 1846, b iz . i o komt een edicht met bi'kans eli'kluideaden beginregel in het BerliJ'nsche hds . voor . Zoo ook in het lids. M. fol . 34

(blz
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No . CXLIX .

blz . 182
Christe qui lax es et dies
Dc bij dit nummer voorgeschreven melodie behoort bij de overoude Latijnsche hymne, die uit
de 7e of 8° eeuw dagteekent . (Wackemnagel I blz . 83) Bäunther (II blz . 46) deelt er twee wijzen
van mede. Zij verschillen aanrnerkelijk van de melodic, door de Souteul. Fol . CLXXXI .r aangegeyen , en dus ter plaatse en in het jaar der uitgifte van het De & Prof. B. gebruikelijk was :

No . LXVI .

Den gheest is ghewillich , maer tvleesch is oranck
Dat mach ick we! beclaghen
blz . 88
Ook opgenomen in het S. S. B . fol. en in V S . L. sign . I-I . iv. Dc wijze van PaUzen, die ook
aldaar is voorgeschreven, was eene in Duitschiand zeer gehruikelijke m elodie . BO/irne
. 482) deelt
de volgende lezing van den ,,achtregeligen" Pa'ierton mede :

later zeer hekend als de koraalrnelodie : Durcli Adams Fall 1st ga ;zz 'erderht. De vijf- en zesregelige
Pavier-wijzen (Bö/irne, blz . 461 Cfl 485) zijn nooit zoo algerneen verspreid geweest als de 8 regelige .
De door Willems (hlz . 6i) medegedeelde melodie ,,Op den slag van Pavia", (verg. Matthijs de
Casteleyn, Dc konst der Rethoriken, Rotterdarn , i6i6, Liedeken XVI van het aanhangsel) is
geheel anders .
No. CXLIII .

Den lusteliken mey Cristus playsant
Vol alder duechden groene

blij . 174
Het is niet duidelijk of dit gedicht eene vergeestelijkiiig is van No . XXVJ1 van het A;itw . lAb.,
daar deze uitgave vijf jaren jonger is dan het l ' . ' .i J);,,t B. en van eei ieyeu liedeken spreekt .
op deze laatste henaming kan men evenwel niet vertrouwen . Ons gedicht wordt h .v . in J7 S. L.
sign . F 2V ook aldus betiteld, niettegenstaande dat deze bundel hijkans vijftig jaren jonger is dan de
onze. Ook komt het in het Hofken blz . 123 , en in bet S. S. B . fol . 26r voor. Opmerkelijk zijn
hier sommige wijzigingen, zooals in regel 5 van couplet 6, waar buyck in hruyt is veranderd .
Dc melodie was nog in de 17° en i8° eeuw in gebruik, b .v . C. I. F. blz. 423 . (Dc lustelijcke
Mey is nu den tijd .)

,rn:sa';*
- ____
s___
---

-,- ;- -&% -- _ ,____ .
I

Vergelijk voorts : Fruytiers, hlz. 38 , het Luitboelc 'aiz Tl7iysius (uitg . Prof. Land, No . i 2) , Druyveu
Tros der Arnoureus/ieyt, I 602 , blz . 97 , Roger , Oude en nieuve Iiolkrntse Boeren Lietjes en Contredansen .
Deel Ii, blz . i i , Der Fluyten Lustliof, Amst . 1646, fri . 26° , en Paradefs blz . 157 . Daarentegen
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heeft B. G . S, blz . I 1 eene geheel verschillende melodie , in tweestemmige bewerking. Zoo
ook in de muziek-boekskens van Tielman Susato .
TiJ'dschrift der Ver. voor Noord Nederl .
Muziek esch . 1888 .
In de Geuse Liedekens words biJ' het lied : Den dertiglisten MeY opp Pinexter-da~'la de wiJ'ze : Den
lustelJi cken MeY Christus voorgesehreven .
Volgens Bdumker I, blz . 57o komt onze melodie ook in een Duitsch liedeboek van 16~5
~ voor .
No . XCI .

Die alder soetste Jesus
Die alder miltste heere

blz . 117

Dit schoone gedicht heeft slechts het eerste couplet en de eerste regels van het tweede gemeen
met het door Ho mann yon Fallersleben No . 97 medegedeelde , dat twee stroPhen minder bevat en
van veel geringer kunstwaarde is . Volgens Baumker ViertelJ'ahrschrift IV 244 behoort hierbiJ' de
vol gentle melodie

No. LXXVIII .

Die sinen voet set in eenen doren
Ende nochtans wel west to varen

blz .

103

De wiJ'ze : Een boerman had eenen doormen sin behoort biJ' het gedicht voorkomende lntw. Ldb .
No . 35~ . Toch heeft geliJ'ktiJ'dig eene andere g eliJ'knami ~•e melodie bestaan die in de Souterl. Ps. 86
is aangegeven

Dit is de wiJ'ze die Bolime No. 82b en Willems No. i i 3 hebben weder ~'egeven . Bdumker II , blz. 334
g in twee Duitsche ~indezrmloctng •ezangboeken van 1619 en 1628 .

vond het beg

°. XCIX .

Die werelt heeft mi in hare ghewont
Mit haren stricken so menicAfout

blz .

126

Een gedicht van Zuster Bertke de kluizenaarster van Utrecht . Zie Kalender van do Protestanten
in Nederland Amsterdam 1863 , blz . 121 . Het komt ook voor Hds. M. fol. 3p, biJ' Ho mann
hlz . 218, terwiJ'l door Baumker de volggentle daarbiJ' behoorende melodic words medegedeeld : Uiertel1ahrschr. blz . 319 .

wr~r
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Het is oPmerkeliJ'k hoe zeer onze lezing verschilt van de oudere en eveneens hiervan weder
afwiJ'kende Nederduitsche , to vinden biJ' Dr. B . HOlscher ., Niederdeutsche Geistliclre Lieder and Spruclce
aus dem Miinsterlande Berlin 1854 , blz. 1o8 .
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N~ . CLXI .

Die wise van Claes molenaer

blz. i9 2

Ldb.
Het gedicht, waartoe deze wiJ'ze hoogstwaarschiJ'nliJ'k behoort is to vinden in het
blz. 20 . ZiJ' wordt in liedeboeken der 1 7 eeuw meermalen voorg •e schreven o . a . in bet S . S. B.
fol . 56V, biJ' de vergeesteliJ'king van » Het daget inden oosten".
Antw.

No. CCXLVII .

Die vo s van de busonnette

blz. 285

In ziJ'ne Chansons du xve Siecle , Publiees d'aPres le manuscrit de la Bibliotheque Nationale de
Paris et accompagnees de la musique transcrite en notation moderne par Auguste Gevaert . Paris
7 , blz . 2o deelt Gaston Paris een gedicht merle
18~5
En l'hombre d'un buYssonnet
Het is niet onmogeliJ'k dat de daarbiJ' aangegeven melodic hedoeld is .
No . XL.

Die wise van den timmerman

blz . 62

Het lied yan den timmerman was zeer bekend : Anti . Ldb. No. CLXIV en GUillesns blz. 2c4,
alwaar ook de Plaatsen aan gegeven
worden , waar de Duitsche bewerkingen er van to vinden ziJ'n .
b
Zie ook Ho man yon Fallersieben Sehlesisclre IJolkslieder Leipzig 9 1842 No. 21 .
No. CVII .

blz . 1 35.

Die wise van die Molenaerine

Onze wiJ'ze komt niet overeen met die van Souterl. Ps .
No. CCXXXVIII .

24,

of Willems, blz . 492 .

Dies est letitie
In orta regali .

blz . 276

Wackernagel 1206 geeft , evenals Mone, L aateinsche
teinsche~Hvmnen des Mittelalters , Freiburg , i 853 , Dl .
I, blz . 62, een tekst van dit kerstlied in 9 couPletten met verschillende afwi J•1;ini1.~•en, terwiJ'1 ook S.
S. B. fol . A2 eene anderelezing heeft • eveneens het Prieel blz . 41 . Het Hds. M. fol . 591• en 63bevat
twee gedichten met denzelfden beg •i nreg•e l .
Onze melodic komt in bet Graduate Leuven 1633 , fol. C.lxxiiJ' , aldus voor :

Meer gebrulkeliJk was zoowel in de Nederlanden als in Duitsch1and eene andere wi'Jze, die in
luidt
een hds . t o Trier volgens Bolin Cacilia • Trier , 188)
r
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a duale vindt men haar :
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In de Souterl. Ps. 1 i 8 en biJ' Fruytiers blz . 18~- treffen wiJ ' het volgende aan
r :
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Prieel blz . 41 en Paradfi s blz .
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terwiJ'1 de G. I. F. blz . 12 - 2 voorschriJ'ft
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Ten slotte nog ter vergeliJ'king de melodie in Messis co-~ iosa
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Amst . 1761) blz . 24 :
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De gebroeders Alherdingk T1yrn
.
gingen biJ' hunne bewerking in de (dude en Nieuwere Kerstliederen
blz. i 8 van de lezing in het Paradi J's nit.
Zie voorts over gedicht en melodie : Bdumker I blz . 286.
No. CCXL .

Dies est leticie
Nam processit hodie

blz . 278

Evenals met N o . CCXXXVIII hit eval was wijkt ooze lezin of zoowel van de door Wackerna el I 208 en Mone Lateinische TI mnen 16~ mede gedeelde als van het een wij S. S. B. A ;r
Ho en 83 , Price! o~o . Par . 14 , Messis Co1piosa 21 vinden , terwiJ'l deze ook weder onderlin g
verschillen .
In een handschrift nit de 1 rae eeuw to Trier luidde ooze melodic :

r-y
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-0
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(medegedeeld door C . Bohn in de Cacilia, Trier , 1878 blz . 3) . Zij is als tweede stem gehruikt met
de volgende melodic :

H-F

De eerste evenwel is in gebruik gebleven in verschillendc Duitsche zanghoeken der i7 ceuw .

(Biumker I blz. 93 .)

Hier to lande treffen wij in bet Prieel blz . 50

terwijl de 1JIessis Coiios

blz .

Cfl

Par . 1)1Z. 14 deze wijze aan :

i voorschrijft :

Echo

een echt product der 18e eeuw .
N°. CCXXXV .

Een kint is ons gheboreu in bethleem
Dies hadde }Ierodes thoren

Dit oude , zees verspreide Kerstlied komt ook bij i[ojfmann (blz.
melodic :
-

r*

+4-

terwiji bet Weener hds . deze wijze voorschrijft :

biz .

7i

7) voor , met de volgende

w____u___

-
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blz . i 88) .
beide door W. Baumker mede g edeeld Viertcl7alirscl~r.
.
Zonder melodie komt het in D . S. B. fol . 2r voor in eene lezingdie van de onze sterk afwi'kt
dock ten rondsla schi'nt to li ' en aan bet lIo ken blz . ^ bet S. S. B. fol . ~, en aan bet Prieel
blz . 8~~ , in dezen laatsten bundel natuurliJ'k zeer vriJ ' behandeld . Van hieruit ging bet in bet Paradi's
J
blz . 2o over . Ook in bet Klein Par . II blz . 46 is bet gedicht oPgenomen .
B~ ulnker I blz . 370 geeft eene melodie, voorkomende in bet Prieel, nitgave van 1614 ; in die van
1617 is er geene biJ'gevoegd .
DaarentegJ
en vindt men in het Paradi's blz . 2o als voli,rt :
as
r_rur:w

:
Zoowel deze als de door Baumker mede1 ;edeelde wiJ'ze komen in boofdzaak overeen met de
lezini;en van de E~'angelisclie Leeuwerck, Antwerpen 168,
2 1)eel IV, blz . 56 , bet Luitboek an Tliysins
No. 156 nitg. Prof. Land , en van de Duitsche i;ezangboeken . B~ irnker I blz . 370 en F. W . van
Ditfurth Frankische Volkslieder Leipzig , i ~
8'5 , I blz . 9 r . Voor den Duitscben tekst zie Hoffmann
von Fallersleben Geschichte des Deutschen Kirchenliedes . 3C Ausg. Hannover 1861 , blz . 506.
No. CXLII .

Een aerdich vronken heeft mi bedrogen

blz. i73

Voor den tekst dezer melodie zie Antw . Ldb . No. XLIV.
Dezelfde melodic words biJ' Fruytiers blz . I1 2 g enoteerd

No. LXRVIII.

Een boerman had eenen dommen sin .

De tekst dezer melodic komt voor in het 4ntw . Ldb. N o . XXXV .
de Souterl. Ps. 86 is eene andere melodic aangegeven .
No. CRLVII .

blz. 103
Verg . Willems blz . 2"70 .

Bi'J

Een goat man had een .dochterkijn
Die had hi wtaercoren

Deze i;eesteliJ'ke romance is eveneens to vinden in bet Ho en, blz . 143 . dock de lezing is aldaar
minder volledig. Strophe
I1 is sterk rewiJ'zigd, de stroPhen 1 3 en 14 ziJ'n samengesmolten, terwiJ'1
17-19 ontbreken. Daarente ~'en ziJ'n de afwiJ'kin1 ;e
. Sn in V~ . L . zeer gering. In laatstgenoemden
bundel staat voorgeschreven de wiJ'ze : E e n R i d d e r e n e e n M e y s k e n i o n c k , bet Ho en zegt
slechts : Een R i d d e r &c . De Souterl . ~seven biJ' Ps. 14 deze wiJ'ze als volgt
rr

41

r•
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No. CCxXVII .

Een vrolijc aieuwe liet
This beter wat dan niet

blz . X60

Ook to vinden in het S. S. B. fol . 6i' en het ho/ken blz . c 5 , dock met verscheidene afwiJ'kin gen
~ .
No. CCZxX.

Fonteyne moeder maghet reyne
Bloeme der ghenade edel greyne

Komt in het handschrift van Ho mann blz . i i voor, met de zelfde melodie
No. LVII.

blz . 265
T/iertel ahrsclrr. blz . ^0~ .

Gheen meerder genaechte op aerde niet en is
Dan die int herte to vreden is

blz . 79

Wellicht is het de vergeesteliJ'king van een wereldliJ'k volkslied ,
Ook in het S. S. B. fol . 54
waarvan eene Duitsche lezing voorkomt in bet /Isnbraser liedeboek N°. XLII Stuttgart Liter .
Verein . 1 845) en biJ' Uhland, 1Ilte hoch- and ;aiederdezrtsclre L'olkslieder , Stuttgart i 8 . . Dl . I blz . i 20 .
In de Souterl. staat biJ' Ps. 48 , de volgende wiJ'ze , genaamd : G h e e n n e e r d e r v r u e c h t t e r
werelt en is :

No. XXIVIII .

Ghi die Jesus wJi'nGart plant
YerblJi't V o P dat soete lant.

blz .

r

Eene veel zuiverder lezing bevatte Horn ~nn's handschrift
No . 102), waarbiJ' als wiJ'ze is
aan e even : Die meie wil ons mit ghelen bloemen schenken
des vervrouwen
terwiJ'1 het S S. B, fol . 52v eene lezing geeft , die de onze veel nader is . Aldaar is de wiJ'ze
Het voer een Maechdeken over den RhiJ'n voorgeschreven .
Ook komt dit gedicht voor in het Weener lids, blz . XIIIb Viertel~ ahrschr. IV 182 in 9 re eli e
stroPhen met de volgende melodie
i
.-ir

V

'1

"r

w

u_

ac~rra~rr~rrar
~r ----u :
-- a-- ~row~
_ar z ~~wrw~ii~s~,

terwiJ'1 het boveng enoemde BerliJuisch lids. voorschriJ'ft

Tliertelfa/rsclar . blz . 315) .
No. VIII .
Ook to vinden : Hofken blz . 66.

GAi mannen ends vrouwen
Die op der werelt sift

blz . 27
2!
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No. LXVII .

Ghi ru ~1,ers gheseiten

blz . $ 9

God groet v coninghinne
Maria soet iolat

blz. 38

WaarschinliJ'k
eene melodic van het »nieuwe" liedeken, voorkomende in bet 'Jntw. Ldb. blz. 75
J
No.

VII .

Komt ook voor bij Ilojtrnann Ulz . 72 .
N°. XV .

God groet osnuer bloeme
Maria magnet fin

blz . 3 .5

Komt reeds in bet D. S. B. fol . 39'• voor.
No. CXl1VI .

Gode soe wil ick mijn herte op ghenen
Ende keeren mi aTle menschen af.

blz . i68

In bet BerlJi szsclz Hds. met de volgende melodic
.t

ripw.~i~ "" _' :

_l

a ::.r

Win,....

Ho nuznn bl . 64 en VierteJi ahrschr . blz . 27
2
terwil
1 bet Weener lids . . aangeeft
r
.~..~.~..
,rt_
arr~
rr irr~r~nrw
w
~w~w~~t~r7~rrr-sir--

r

h'ierteJl ahrscl~r . blz. 226) .
Het Hds . M. fol . 35 bevat een lied , beginnende : Min hartge dat wil is gode opgheuen.
No. CCXXI.

Had ick vloghelen als eon arent gr}js
1ck soade so hogho vlieghen

blz. 251

Ook in bet S. S. B . fol. i r . bet Ho/ken blz . t4 en U S. L . B 5* .
No . CXLIX .

Heft op mjjn crays wel soete bruyt
Hebdy mi lief so gaet v semen wt

blz. 182

Een lied dat zeer algemeen versP reid is ~•e we°st . Het komt o . a . voor biJ Ho mann No. 81 in
bet handschrift van Van Voorst Moll Brugmat , II blz, 408 Ho ken blz. 98 , 1/. S. L. G . 3r, S.
S. B. fol. 34V ~ Dit is een suuerlJ
i'ek Boecxken , Amsterdam biJ Harmen ansz . Muller, fol.
~ 43
Deze
lezing•en verschillen aanmerkelik
J zoowel wat bet aantal als de vol' ;orde der coilPletter aangaat .
Eene Nederduitsche lezing werd merlegedeeld door Dr. B . Holscher Niederdeutsclze Geistliclte Lieder
and Spri clze ails dem Munsterlande , Berlin i854 , blz. 93 , terwiJ'1 biJ Bdumker I blz . 480 verscheidene
gczargboeken zin
bet :
J vermeld , waar bet in bet Hoog duitsch to vinden is . Aldaar begirt
~,
Christ sPricht zur Menschenseel vertrawt
Heb auff dein Creutz mein liebste Braut

De twee aldaar merlegedeelde melodieen verschillen van de onze .
No . CLXV .

Hot daget ix~den oosten
Die sonne scUnt oiler al

blz . 196

Het oude Nederlandsche wereldlike
J volkslied , met denzelfden eersten beginregel heeft ten alien
tide
dichters verleid tot bet maker van togenhangers vooral op geestelik
J
J gebied . Reeds in bet
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Ant . Ldb. waar bet voorkomt No . 7^
vindt men No .
Een nieu liedeken" dat cent bePaalde nadichting is . In een handschrift to Straatsburg komt vender eene vergeestelijking voor door
Heinrich von Loufenberg, ,,Es toget minnecliche", waarbiJ • bet J•aartal 1421 vermeld staat . Een
nederduitsch liedeboek uit bet begin den 1 7e eeuw bevat eene lezing , waarin in den 2e1 re ~gel in plants
van de zon de maan schi'nt .
Evenals aan dezen tekst de ver reesteli'kin , voorkomende in he
IIo en
biz . 1 37 , ten >vrondslag schiJ'nt to liggen , schi'nt
bet redicht in bet Den'. en Prof. B . verJ
vaardigd to ziJ•n naar de nieuwe lezing van bet /Intw. Ldb . No .
De overlevering wil dat zulh s
geschiedde
door eene begun,
Geertruida van Oosten Moll, oh . Bru~';nun II biz. 104), die in 13-8
b
J
to Delft overleed . Zwaarwegende bewiJ'zen biervoor kunnen evenwel niet aangevoerd worden .
Ter eene van haar komt in de Guide aers reestdag
een ~en gedicbt voor biz . 48 met de twee
zelfde beginregels , loch overigens 1 ;•eheel op haar betrekkeliJ'k .
Ons
edicht komt eveneens voor S . S. B . fol . ~6° terwi'1 bet Geesteli'ek Iiruwlt-IIo ken Alckmaer 1664, o :biz . 266 weder eene eheel andere vergeesteli'kin bevat .
De melodie is zeer al emeen verspreid eweest . O merkeli'k is bet dat do ~e1i'hri'digc S i.t, ;l.
Ps . 4 die eveneens door SYman Cock werden gedrukt, eene lezing bevatten met bclan~rijLc
aIn'i ~•h in~n
~

De bovengenoemde vergeestelijking van
.-

ti--s
--ri»
~

i~2i

heeft eene ~peheel andere wiJ'ze :

~r-s---

t

.

I

Tot in de 18e eeuw worth in allerlei liedeboeken de wiJ•z e voorgeschreven zonder dat bet is nit
to maken welke melodic inderdaad bedoeld wend want terwiJ•1 bet Extr . Cutlr, van 1631 en de
Guide aers Eeestd. van 16~4
^ de volgende melodic voorschriJ'ven

bouden twee uitgaven van Kamp huizen's Sticiitel. h1i men weder twee andere lezin ~•en in :

16;2

StichteliJ'ke RiJ'men .

Amst.

fol. 24.'

StichteliJ'ke RiJ'men .

Amst . 2:~r e druk . 267 5 , biz. 84 .

0p merkeliJ'k is voorts dat in bet S. S. B . fol . •~ r6° d wiJ'ze van Clues Molenaer zie N° . CLXI
worth aangeheven .
Seders eene reeks van J'aren hebben verschillende musicologen getracht de melodie den Souterh in

21*
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modern notenschrift over to bren! ;en en bet is uiterst leerzaam die verschillende vertolkingen mast
: Uiotta de Gids 1837, blz. 2 34 de Coussemaker Willems hlz .
elkander to leggen . Men ver eliJ'ke
~'
XXVIII Hemelsoet F . A . Snellaert Oude en nieuwe lied'es Gent 1852, blz . XXXVIII j Alberdingk Thi ~yn
Geertruide van Oosten, Amsterdam 1853 , blz . 1 , F. W. Arnold (I-let daghet in den
0step . Kritische Abhandlun g fiber Rhythmik and Tonalitat der alten Volksweisen i 86o . Handschrift
A. D. Lomem Twaalf
in de Bibl. der Ver. voor Noord Nederl . Muziek geschiedenis to Amsterdam
GeuzenliedJ'es Amsterdam 1872 , N°. XI , 1V. A. Brandts Buys Liedi'es van en voor Nederlandsch
yolk Leiden 1874, blz . 38), Bohme blz. 67
Boers De ontwikkelin der toonkunst . . . 's Gravenhage 1883 , blz . 244), . H. Scheltema Caecilia 1887 , blz. 16 5, Pa:a Lm~' . Caecilia 1888, blz. 4 ~ .
onlan s in moderne noteerin over ebracht door
De melodie uit het Dep. en Prof. B, were'r
Prof. Acg uoy , Middeleeuwsche GeesteliJ'ke Lied°ren en Leisen , met eene klavier-hegeleiding naar
den aard hunner toonen 's Gravenha e 1888 blz.. 2 .
Voor de verslpreidinh van gedicht en melodic ; in Duitsehland verwiJ's ik naar Bolcme , blz . 67,
waaraan ik zou wenschen toe to voegen , dat eene Duitsche vertaling van bet Antw . l.db . N° . 7 5
voorkomt in bet Ambraser Liederbucla van 1 0582 blz. 35 der uitg. Liter . Verein to Stuttgart).
No . CL.

Het gheuiel op eenen donderdach
Daer Ghristus hoorde ons gheclach .

blz . 18 3

Het 4ntw. Ldb. bevat een wereldliJ'k lied N~ . LXX met den zelfden eersten bei ;inrehel. Dat
bet onze eene ver geesteli'kin hiervan is zoudc ik niet durven beweren . Ook is in bet Ho keia
een lied met heliJ'kluidend begin to vinden, dat met bet onze verder niets i ;emeen heeft .
blz. 1~4,
'
D zarentegen komt dit voor in het S . S. B, fol. 41V en V. S. L. sign . H .
.
No . CCxxXIa .

Het is heden een dash der vrolijckheyt
In des conincg hone

blz . 277

Dit is de Nederlandsche vertolking der LatiJ'nsc 1e hymne in onzen bundel als No . CCXXXVIII
voorkomende
en volgens Wackernagel I blz . 206 nit de 14° eeuw dagteekenend . Even talriJ'k
als de LatiJ'nsche lezini;•e n ziJ'n de vertalingen. BiJ' Ho mane vindt men er twee No . 21 en 22
voorts eene in bet Hds . van ohan van Nassau Kon . Bibl) fol . 54h en daaruit overhenomen in
D . Buddingh, Archief, Geschied- en Letterkundig Mengelwerl ., Gorinchem 18 ;9,
blz . 30 .
~
Ook komt er eene voor in bet Weener handschrift : vierteljalrrsch . Hz . 184 .
Voorts vmden wiJ bet l?edicht terng . V. S. L. sign . A . 6v , Ho en blz . ~~ 3 ~ ~5'. S. B, fol . 6r, terwlJI
bet Paradfs
1 blz . 446 den lofzang brengt : nu versch in 't Du5ytsch over-heset ."
Eene Nederduitsche vertaling €,~•e eft : Dr . B . Holsc :her, Niederdeutsche Geistliche Lieder and Spruche
blz . 14 .
aus dem Mdnsterlande Berlin 18~4,
~
In onzen bundel is de wiJ'ze voor!;eschreven van de LatiJ'nsche oorshronkeliJ'ke hYmne . Vooral
biJ' den beginregel zal deze toepassing niet zeer gemakkeliJ'k gaan! uister is ook de vorm waarin
die in andere lezingen voorkomt : 9 ,Tis een dai; der vrolicheYt."
Het Weener Hds. heeft de voli;ende melodie , dat is die van de LatiJ'nsche hYmne :

t

Dienovereenkomsii ~• heeft ook het Paradfc
1 :

~ :-

I__lt

-'ri

~iAl1
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No . CXVI .

Ret quam een ruterken wt bosscayen

blz . i

.

Volgens de Souterl. Ps i 34 is de melodie als volgt :
ft

Het gedicht zeif staat in bet /Intw . Ldb . No. LXVI . Zie over den titel van dit gedicht : G .
Kalif, Het lied in de middeleeuwen, Leiden 1884, blz . 319.
No. XLIII .

Ret quamen drie coniaghen ghereden
Wel verre wt orienten lant.

Kornt voor in bet S. S. B, fol.
No. CCIX .

42V,

blz . 64

ho/ken blz . 32 en tweernaal in V. S. t . sign. B . ° en H . 3 .

Ret reedt een ridder wt iaghen

blz .

o

Verseheidene wereldlijke volksliederen hebben een dergelijken of bijna gelijkluidenden be rinse el
Ambraser Ldb . No . CXXIII , Willems No . L en LXI , BoIirne No . 3° , enz., tervijl in bet Berlijnsch
Hds . blz. 122b een tweede beginregel words aangehaald : ,,an gbeenre heiden groene.'
No . CLVI .

Het souden drie ghespeelkens goet,
Spaceren gaen in dat wont

blz . 188

Een wereldlijk lied met deze beginregels hevat bet /liitw . /Th. No. LXXX . JJ7illems blz. 176)
paste op dit lied de melodic der Souteul. Ps 8 toe , die aldaar genaamd is : ,,IIet waren twee gbespeelkens goet," en ook niet identisch is met de onze . Bo/ime blz . 120 deed hetzclfde voor een
Duitsch gedicht nit bet Ambraser liedehoek . In bet Berlijnsch lIds. (131 . i5b en 158i) words
laatstgenoemde wijze uitvoeriger genoemd : ,,I-Jet reden twie gbespelen goet , ter heiden plocken
bloemen, die een die reed al lacbende wt, die ander was drouicb" . Fruytiers heeft op blz . i6 eene
melodic , die hetzelfde opscbrift draagt als de Souterl. Ps. 8 , en toch geheel biervan verscbilt , terwijl op blz . 145 onder dezelfde benarning weder de Souteul, melodic voorkomt .
No . XXXV .

Ret staet een casteel een rjc casteel
Een casteelken op hooger tinnen

biz .

Overgenomen in de Horae Belgicae II No . 202 . Dc nitgever beeft verscheidene wijzingen in
spelling en woordscbikking gemaakt . Willems narn deze lezing in zijne verzameling blz . 449) op,
na er weder eenige veranderingen in to hebben aangebracht . Een en ander natuurlijk zees geschikt
om verwarring to veroorzaken , en een taalkundig onderzoek naar ouderdom en geboorteplaats onmogelijk to maken.
No. XIV

Ret viel eens hemels douwe
Al in een maechdekijn .

Het //ntw. Ldb . bevat twee oude liedekens No. LXXII en LXXIV met de beginregels :

blz. 34
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N°. 7 2 .
en No. 74

Het vie! een coelen douwe
Het vie! eens hemels douwe

die zoowel wat inhoud als vorm aan g
aat~ zeer veel overeenkomst hebben . Men zou enei
dg zi'n
g
J
to vra ~ en of aan beiden niet een zelfde voorbeeld ten rondsla
!i gt . In elk eva!
heeft Uhland
g
g
g
terecht gezien ~ dat No . 74 eig enli'k
uit twee verschillende gedichten is samen esteld
;, vandaar dat
J
g
hi'
verzamelin g No. 82 op nam .
J slechts de drie eerste coup letten in zi'ne
J
De ver geesteli'kin
J
g van het volkslied da gteekent voor het minst uit de helft der i ~"e eeuw , daar
er eene lezin g in Hoffmann's beide handschriften voorkomt . A . 98 en B. 9i .
Zi'J verschilt no g
al van die in het De' . en Pro . B. welke reeds vroe ger in D . S. B, fol. 3 2r ofg edrukt was en later
in S. S. B. fol. z 3~
r Ho en blz . t 7 en V. ~S' . L, sin
g . B. 5 ° to vinden is . In bet Prieel blz . 69 zi'n
J
de cou pletten 4~ 7 en 8 sterk gewi'zi
d evenzoo in het Par. blz . r.~5 .
J g~
Bi'
•o d wie sa! is cla ghen alle mi'nJ verloren ti'tJ voor) Ho mane words de wi'ze
J : Heer g~
k a e wer g. No . XIV
g eschreven ~ terw i'1
J D. S. B . en II. G. L . H e t was een l o d d e r l i cPp
aangeven .
In Duitschland waar het eesteli'k
el in het H oo gdu itsch als in het Nederdultsch
'
voorg
J ~ lied zoow
kwam Holsclzer blz. ^~~ waar eene bi'na
woordelike
overzettinr
J
J
J
g to vinden is werd ook de wi'ze
Herzlich that mich erfrewen Bohme No. ii :,~; en z42 g ebezigd.
Het Paradits blz, 4geeft bi'
J een gedicht : D m e d i t a t i e v a n d e H . M a ge t M a r i a de vol: 0 P d e w i'J z c : Het vie! een Hemels douwe, &c. ofte : als het
g e nde melodie ~ met het o schrift
p
hier o P Nooten be gins ."
Volgens
het reg isterg aat dit lied Po de wi'ze
b
J : W i 1 h e 1 m us v a n
Nassouwen.
.
ri~urrr
iir~~
r.
~=
r
r11[~~
• s
R 7r
f
hetg Been ook het hl. Par. IV blz. i 8 geeft .

irr

r

,

~~r

rr
rl _

Het Prieel blz . 69 had echter reeds io 'aren
vr~ eg er on g geveer dezelfde wi'ze
e even
1
J
gg

_:-

>x<

1
oPmerkeli'k
van het teeken .
J we gens het voorschri'ven
J
Eeni ge ~'aren later schri'ven
zoowel het Extr. Catlz . blz. 89 als de G ulde aers Feest- D. blz . 79 voor .
J
rr.~r-

err.

,",,:
~
:~
,r,•,

e~~

,~r~~
p 'r"`~"'~:
,,,~'wr;r

1

,
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terwil
J de uitgaven van bet Par. van 1648 en 1674 , blz . 4 de melodie op deze wine
J noteeren :

Het schint
in de 1`'e
ebruikelik
gJ waxen
J
~ eeuw bet meest
J wel dat de laatsti;enoemde wizen
want de melodieen die B~ umker I blz . 358 uit gezang~
boeken van 16^8 , i666 en 16777 aanhaalt
zin
J klaarblikelik
J
J dezelfde wine
J .
Ook de Euangelisclie Leeu'erk
Gemaeckt door C. D. P . 2e druk , Answer1'en 168 .~deel
~ 4,
blz. 61 heeft eene lezing, die ggedeeltelik
op bet Prieel, i ; edeeltelik
J
J op bet Extr. Cat/i . terng to
voeren is.
Merkwaardig is bet dat den Boeck der Gheesteliiche Sangen , blz. 99 in 163 1 , dus bina
eliktidi
gJ J g
J
met de Guide aers Feest Dagen en bet Extr. (at/i . de vol1;ende g eheel afwikende
wine
J
J eeft

1

C

welke Wiiiems blz. 359 in modern notenschrift overdroeg .
Eene overzettin in nieuw notenschrift van de melodie van het Par . en de G. 1. P. D. vindt men
in de Oude en Nieuwe Kerstiiederen van Alb . ThiJ'm blz . 22 waar men weder duidelik
J zien kan
hoe weinig getrouw de bewerkini; en in dien bundel zin
J .
No . XXXIV .

Het voer een maechdeken over rijn

blz. 54

De melodie van een lied uit bet A;iiw . Ldb. No. LXI. In de Souteri. Ps . 146 vindt men eene
melodie , genaamd : » Het voer een maecbdekinJ ouer rUn
J , S~ y hoede haers vaders lammerkins
J ."

Wel is waar komt deze tweede regel
b niet overeen met dien van het /Int r . Ldb . dock met bet
oog op bet 6e couplet is bet niet ggewaagd aan to nemen dat inderdaad hetzelfde lied bedoeld words .
Zie verder Bolime blz . i-i4 o .
No . CLtVIII .

Het voer een man ten houte

blz .

201

Wellicht de melodie van bet lied dat in het Duitsch Es fur emn baur ins hots" begins h i e
Bolo me blz . ~ 87.
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No. ccxYavil.

Het was een maget wtnercoren
Daer lesas of woade s}jn gheboren .

blz. 274

Dit Kerstlied werd ook opgenomen in D. S. B. fol. IIr, Ho en blz. I 3 S. S. B, fol . ion en P. S. L .
sign . B . 3
Het is oPmerkeliJ•k dat aldaar de stroPhen 2 , 6 en 9 ontbreken. Het Pried blz. 74
bevat eene zeer vriJ•e bewerking , met de volgende melodie

Daaruit bginbs het over in het Klein Parad. deel II blz . 2i en later in den bundel van Willems
blz . 417 .
Bdzimker I blz . 421 heeft reeds doen oPmerk~n dat hetzelfde refrein in verschillende Duitsche
gezangboeken biJ • bet lied : » Als ich bei meinen ;ichaffen wacht" voorkomt .

No. La%VII .

her cornea drii3 licht gheladen.

blz . 112

Het lied dezer melodie is to vinden Aatw . Ldb, No . LXXVI .

No. CLIXVI .

Hiernsalem is so schoonen stadt

blz . 208

Hiermede words wellicht eene vertaling der hYmne : ,,Urbs beata Ierusalem" Ihackernagel 1 blz.
84 bedoeld .
In de i7° eeuw vinden wiJ• herhaaldeliJ'k de melodic voorgeschreven • zoo h. v. in bet Prieel
blz. 64 ; Hierufalem die fchoone ftadt" :
4

rte

∎rt

.~

.r

∎~~4

ri

•

sw i
^u

biJ• bet gedicht : ,,0 falich heyTlich Bethleem ." In denzelfden bundel words later biJ' bet gedicht
ghY fchoone ftadt ," wederkeerig als wiJ'ze aangegeven : » 0 falich heYlick Betlehem ."
» Ierufalem
,
Zoo ook in U. S. L. blz. 6. Deze melodic ging over in bet Paradi's
J blz . 5 62. Klein Parad. deel II
blz. 28
en werd later door li/illems blz . 45 1 en ATherdin~'k T1i Jin Oude en nieuwe kerstliederen .
Amsterdam , 1852
blz . 20 bgemoderniseerd.
~
Daarentegen geeft B. G . S. blz . 128 eene andere melodie .
No. CYxI.

Hoe lnyde riep die siel tot God van binnen
0 hear almachtich vad .er goes

blz . i ;o

Komt voor in D. S. B. fol . 30~, .4ntw . LdL. No. LVI, S. S. B. fol . 2g*, Hofken biz. 89, Y S. L .
sign . F 5v
,ie verder de aanteekeningen op No, CRS,
No . CXX .

Hoe luYde sane die 1~peraar op der tinnen
So wie met sonden i: ; beswaert1

blz . 148

KlaarbliJ'keliJ•k eene vergeesteliJ'king van een oud wacbterlied waarvan men evenwel tot nu toe
den tekst niet heeft kunnen vinden . Voor de algemeene verspreiding van ons lied pleiten de verschillende lezingen , die tot ons ziJ'n gekomen . flo mann N°. 122 en 123 . Moll. Brugman II blz .
189 uit het handschrift van Van Voorst , Weener Hds. Bl. LXIb ViertelJ'ahrschr, blz. 228 dntw .
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Ldb Na . LV Ho en blz. 86. Het lids . M. fol. 3 1 v bevat een lied beginnende : Hoe luydt soe
sane die geest wt rechter minnen. Voor de Duitsche lezingen van dit lied zie men : Wackernagel II
blz . r~4 i , Bo/ime blz . 202, Ho ynaznn yon Fallersleben Geschichte des Deutschen Kirchenliedes . 3 e Ausg .
Hannover I86I . blz . 37 5 .
De melodie words in de Souterl. Ps. 90 aldus gegeven

r~

rr
r

%~'!.~..
~rwr

e

terwiJ'1 een handschrift van 1429 to Straatsburg de volgende melodic voorschrijft :
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Bohme blz . 2o31 .
Wederom anders is hetgeen men in het Weever handschrift vindt
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No. CLXXXIV.

Hoe schone ende ghenoegelJ
i'c is ons des crucen meY ghedaen
Het sPruYten ghelu bloemkens sender groender heYden .

biz . 2i6

Hoort al na mi ~
Perstaget wel mjjn reden

blz . i9~}

Jesus kerst van Nazareene
Hi is geboren van eender maghot reeve

blz . 273

Van dit lied komen zeer uiteenlooPende lezingen voor : Ilo rnann No. 104, D. S. B . fol . 29 r
Ho en blz . 12 5 , S. S. B. fol . 42'' , V S. L. sign . H 2v , Dit is een uuerlJ
i 'ck Boeexken. l1em elredam
Harmen anszoon Muller. Reeds de beginreggels wiJ'ken stork van elkander af . Eene Nederduitsche
lezing gof Ilolscher blz . 35 .
Het Hds. M, fol . 2^r
~ bevat een lied met de beginregels : Mera siet hoe lustelic is ons die Mey ontdaen .
N°. CLXIII .
Ook in bet llo ken blz . 168 .
N' . CC%XTVI .

BiJ' Ho mann N° . ~r komt een lied voor, samengesteld uit eenige stroPhen van ons gedicht , en met
de melodie ; ViertelJ'ahrschr . blz. 304 .)
V

r__r__ rrr
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Zeer afwiJ'kend van beide lezingen is die van D. S. B . fol . icr, en wederom anders is die van
hot Ho ken blz . i6. Met doze laatste ziJ'n evenwel S. S. B. fol . i3v 1 h S. L . sign. B 6r biJ'na geliJ'kluidend . WiJ' hebben bier klaarbliJ'keliJ'k met een zeer oud lied to doen .
N° . XRXI .

Ick ben bedract wie sal my troosten
Waer sal mijn hertken om drincken gaen .

Eene zeer afwiJ'kende lezingb in Een

ayyerlick Boeexken . . . Arnstelredarn , ll.

blz. ~2

. Muller, sign . By .
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N° . CCIx .

Ick drags dat liden verborgen
Besloten in minen gront

blz .

240

bJz .

i19

Ook bij Hoffmann . N °. 7r en 72.
N° . XCIII .

Ick had een ghestailich minneken .

Deze wijze, die bij bet Asztw. I.bd. N° . XCVIII behoort, worth in de
aangegeven :

Souterl.

Ps . t8 aldus

en biJj Fruytiers blz. 26 :

1
1

1V° . XXXII .

Ick heb een traech°.eselkijn
Dat valt mi suer om timmen.

Dit lied komt in bet S. S.

wiJjze : M to
en met den begin.
J fleece ~'an Valcke eYn
: Een riiMer en een oneysken voor in bet Ilo ken blz . 95,
terwiJ'1 bet Prie'el blz . 133 een gedicbt in vier couPletten bevat, op de in dien bundel gebruikeliJ'ke
wiJjze nagedicbt. De aldaar aangei ;even melodie
B.

fol.

blz . 53

r2°

reg~
el : Nocla lieb ik ee ;a traeclc ezelken wijze

is overgenomen in de Guide aers Feest D. blz. r~ i7 .
N° . L .

Ick heb gheiaecht a1 mien leuen lane
A1 om een ioncfrou schone

biz . 69

Komt voor biJj Ho naann No . 109 met vermelding van den naam van den dicbter Brugman . Zie
bierover Moil, obannes
man DeelBrug~
II blz . 20~ . De aldaar voorgescbreven wiJjze : Nae groenre
verwe miJjn bert verlanct" is door Baumker merlegedeeld, Vierteialirsclrr
. blz, 312. Het lied
,l
werd bet eerst in D. S. B, fol. 43 1 ofgedrukt .
mach
Ick
wel clagen mijn verdriet
Ende al met weenende oogett .

N° . CxiII .
In de Sonterl. Ps.

142

worth eene melodie aangegcven met bijkans denzelfden beginregel .

UlZ . Iq.I
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N°. CxCV.

Ick sach mpn heere van Palkensteyn

blz. 227

De melodie zooals die nog in onze eeuw in den volksmond in Westfalen voortleefde is to yinden biJ' Bohme blz, 101 , alwaar ook de bronnen voor den tekst vermeld ziJ'n . Dat de wiJ'ze zeer
versPreid was, bliJ'kt o . a, uit het feit , dat ziJ' biJ' Ho mane biJ' drie verschillende nummers 45 , 46
en 48 is voori;eschreven.
N° . XLVII .

Ic sat op eenen vasten groot
Daer of so moeste ick sceyden

blz. 67

Eeni e stro hen van dit lied komen voor als een edeelte van ons N° . CXLVIII en als zoodanig ook in Een ayverlick Boecxken begrypends alle de Gitee elicke Liedekens, ghemaeckt eertyds by de
alighe Tonis Harmansz. van Waryershoe . Amstelredam , Harman ansz. Muller. fol . CiiU1 .v
N° . LXIX .

Ick seg adieu
Werelt wi twee wi moeten sceyden

blz . 94

Het wereldli'ke volkslied dat hieraan ten ronde li t komt voor in het Antw. Ldb . N° . C,
en Horae Belgicae II N° . 99 en ioo . De hierbiJ' behoorende melodic is volgens de Souterl. Ps . 65

De lezing biJ' Fruy tiers blz . 62 verschilt hiervan zeer weinig .
Onze vergeesteliJ'king is ook to vinden S . S. B. fol . o4v, terwiJ'1 het Ho ken blz. 200 een geheel
ander gedicht hevat .
N°. CCIV.

Ick sie die morghen stern
Heer Jesus claer aenschijn

biz . 236

Hoewel een geesteliJ'k lied met dezen beginregel reeds biJ' Ho mane N°. 86, dus in de 15C eeuw
voorkomt en het wereldliJ'k lied eerst in het Antw . Ldb. N°. 96, kan met het o0g op den vorm
~e rusteliJ'k beweerd worden , dat het volkslied wel het oudst zal ziJ'n . Ook het aanwezig ziJ'n van
meerdere vergeesteliJ'kingen moge hiervoor Pleiten N° . CCV en CCXI . Bovendien worden hi'J
Ho mann reeds de wereldliJ'ke beginregels als wiJ'ze aangehaald N° . 29 en 30) .
Ons gedicht is ook o1;enomen
in D. S. B . fol. 46~ en Ho ken hlz . 122. In laatstgenoemden bundel
1
is biJ' elke strophe biJ'i;evoegd of bet ,,De bruYt" of ,,De bruYdegom" is die sPreeks .
Eene Nederduitsche lezin~~ geeft Holscher blz . 10,
2 terwiJ'i biJ' Uhland Deel II blz . 16-~ ook
nauwverwante Hoogduitsche teksten to vinden ziJ'n .
:v°. CXLVIII .

Ic son so gaern bi gode s~jn
Gonde ict wel beghinnen .

Komt ook voor in Ben uyyerlick Boecxken . . . . 1lmstelredam Harman ansz . Muller
Zooals biJ' N ° . XLVII is oP gemerkt behooren de stroPhen 8--i2 biJ' dat nummer .
N ° . YCIIL

Ick weet een snnerlike
Gheen schoonder niet en leeft .

.
Met eenige afwiJ'kingen ook in het Ho ken blz . i,2

blz . r s r
fol . C iiiJ' .

blz . ii9
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N° . XXIV .

Ick west een vronkea welbereyt
Aen haer staen alle mien airmen.

blz. 44

Eene vergeesteliJ'kiug van bet f1ntw. Ldb . N° . XCI evenals van N° . XCII . Eene derde komt
reeds biJ' Ho main voor N°. 89 alwaar bet lied op ezus is toegePast . De melodie is biJ' N° .
XIX voorgeschreven.
In de i7 e eeuw vindt men de wiJ'ze ,,Ik weetter een vroutJ'en," luidende volgens G . I. F. D . blz . i I2 :

wr_ x zwr
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en volgens Extr . Cat/i. blz . 2o2 :
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De melodie Ick weet een ~'rouken arnoreus bi'J Fruvtiers
blz. 83 is geheel anders .
~
N°. XCVIII .

Ic weet noch eenen acker braYt.

1
blz . 12~

Uhland Deel II blz . 747 dealt een lied made : ,,Ich waist mit einen anger brait " dat wellicht
biJ' bovenstaande melodie behoort .
N°: CXCVII .

Ic wil mit groter haesticheyt
Pan deser were:lt sceyden.

blz. 230

Icg wil ml gaen ontladen
Ende verlichten minen moat

blz. 26

Vcrg. S. S. B . fol. ;4 .
N° . VII .

Verg. hiermede IIomain N°. 62 en 63 en TJiertel~ ahrsclzr. blz . 3 1 4 , alwaar de melodie Ic wil
my seluen troosten , ende maken enen" madegedeeld words . Een Nederduitsch nanwverwant lied
biJ' Holscher blz . 76 .
N°. CLVII .

Ick wil mi gaen vermeYden
In Jhesus liden groot

blz . 189

Ook in bet Ho ken blz . 135 , waar bet in 8regeli bge strohhen is verdeeld en 4 regels Ianger
is. Overgenomen door Ho mane en Willems .
N°. CIV.

Ic wil ml gae ;a vermeYden
Verhuei;hen minen moat

blz. I 3 I

Ook in bet Ho ken blz . 139. Onze N°s CVII en CLVII hcbben denzelfden eersten beginregel .
Daze drie liederen ziJ'n vergeesteli1'kingen van een wereldliJ'k lied : ,,Ick wil mi gaen verhueghen
verbliden
minen
moat", voorkomende .Intw. Ldb . N° . CI . De melodie hiervan is to vinden in de
J
J
Souterl. Ps. XXXVII, en Fruytiers blz . 42 .
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N °. CIV .

Ick wil mi selaen troosten, ende waken eenen moat .

Het gedicht komt voor biJ' llo mane N° . 62
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N° . CLXXIX .
Ook biJ' Ho mane N°. 54.
N° . LXXX .

met de volg ende melodic •
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blz .

131

Viertel~'ahrsc1r. blz . 314) .
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In liden ends in striden
Ende in menich swaer verdriet

blz.

had
In minen sin
is vercoren
Een suaer maecht na mien behagen

210

blz. lo~

Eene vergeestelijking van flntw . Lbd. N° . LXIXVIII .

N° . CLXI.

In vraechden is alle die werelt wijt
Die engelen bringen ons groot ioWt

blz .

Binder nn louet die maghet Marie
Si heeft vernult die prophecie

blz . 268

Ook in D . S. B. fol. 35r .
N° . CCRXXIII .

I9 2

Een der liederen door Ho mane uit ziJ'n handschrift niet in de Horae Belgicae opgenomen . De
melodic aldaar is t%ierte1l ahrschr. 192).
Lw

w,
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en is identisch met die der oude hYmne Conditor alma Sydenim .

N°. XXVIII .

Goemt ons to hnlpen lief van minnen

blz. 49

Want wi sjjn in groter soot.

Een afwiJ'kende lezing bevat hat Weener handschrift Viertel~ ahrschr. blz . 238 alwaar de volgende melodic is biJ'gevoegd door W . Baumker in 17e eeuwsche noten overgebracht
rwlwl
tires

N°. CCXRVI .

Z ~
whit

w
Laet ons met herten reyne
Loven dat kindeken cleyne

-w
blz. 2 c 8

Komt ook voor lids. M. fol. 74V en in bet handschrift van Ho warm dock ward door hem niet in de Horae
Belgicae o Pgenomen . Tekst en melodic ziJ'n onlangs merleg edeeld in bet Viertel .ialzrsclrr. blz . 249, en wiJ

ken weinig of van onze lezing . Daarentegen ontbreken in D . S. B. fol. 4 de strophen 9 en I I. Zoo
ook in hat Ho ken blz . 8 . In V. S. L, si gn . A 7V en S. S. B . fol. 6v is alleen hat 9e couplet weeger,
vallen en in laatstgenoemden bundel de 2e regel van strophe i i . Het Prieel blz . 88 bevat een
gedicht in vier couPletten vriJ' naar hat onze g evolggd. Het Paradi's blz, 70 nam dit geheel over.
Ter vergJ
ehking volgen hier de melodieen van bet BerliJ'nsche handschrift
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en van het ParadiJs
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Het Extr. CaM . bevat blz. i2 en 2 49 twee melodieen genaamd : Laet ons met harten loven"
die met de onze niets g emeen hebben en wellicht behooren biJ' een aldus be ~ginnend gedicht in het
Paradi ~
's blz . 4 69.
N°. CCXlXI .

Laet ons met hoogher vroljjcheyt
Lonen die maget der soeticheyt

biz . 266

Ook bij Hoffrnann N° . 27, met dezelfde melodic,
N°. XCVI .

Laet ons met vruechden singen
Ende blidel{jck s;pelen gaen .

blz . I22

Komt met eenige wiJ'zigingen voor in het Ho en blz. 132 . Bovendien ontbreken aldaar strophe
9-I2 .

N°. LXZxiII .

Laet staen Loch v gheclach
Ghi kerstenen fray van sinnen.

Zie aanteekeningen op iV° . LXXXII .
N°. CCxLIII .

Magnum nomen domfni emanael~
Quod annnnciatnm pest per Gabriel

blz . 28 i

Onze tekst wiJ'kt of zoowel van de lezing van I422 biJ' Ho naann yon Fallerslehen Gesc1i, des
Deutschen I&chenliedes Hannoyer I86I, blz. 422 , als van die biJ ' Wackernabgel I blz. 2II en het
Weener hds. Viertel ~alzrsc/2r . blz. 194) en komt het mast biJ' die van bet BerliJ'nsche hds . UiertelOok de lezingen in bet Ho en blz . 82
S. S. B.' fol . 2Y en het Pricel blz .
~ahrschr. blz . 196
51) versebillen van de onze .
Het Pricel beefs de volgende melodic

rr.~r
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met een vierregelig aanbangsel , dat biJ' ons ontbreekt .
Voor de melodieen in de boveng enoemde handschriften verwiJ's ik naar bet viertel~ahrsclzr,
voor de lezingen in Duitscbe gezangboeken naar Bdumker I . blz . 299 .

en

it , dock met
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N6. CCVI .

Maria coninghinne
blz 238
M"~ n troost m"n
~ toeuerlaet .
Dit edicht
behoort zeker tot de oudsten van de verzameling . Het komt in zeer verschillende
g
lezmgen voor bl J f lo mann N° . 29 en 3
~ o en in bet We ner handschrift Viertel alcrschr . blz . 177
alwaar versehillende lezingen der melodic voorkomen alle nauw verwant aan de onze : Ick sic
die mor hensterre"
Voor de lezingen der melodic in Duitsche gezangboeken zie B~ umker I blz .
g
270 en II blz. 132 .
Maria maghet reene
Des sondaers toeaerlaet

N° . xLIV .
Oolc in het Hofken blz. 69.

blz . 65

N° . CCXLV.

Maria saert van edelder aert
blz . 282
Een roose bouen alien doyen .
Een Duitsch gedicht aldus beginnende komt reeds voor in een Straatsburgschen druk, door Baumker
I . blz . 51) onder het J'aar 1470 gcyangschikt . Volgens Ho mama yon Fallerskhen . Gesc11 . des
Deutschen Kirchenliedes blz . 454 is het het eenigge meesterg •e zang, dat werkeliJ'k biJ ' het yolk al
was bet ook in verkorte gedaante, inganl, r vond . Het bleef door de geheele I7e eeuw in gezan g
boeken oPgenomen , en wend vaak in andere gedichten nagevolgd .
ever van het De . en Prof. , L'.DemlodicshJ'nt1539zobekndtiJ'gewsdatuig
het onnoodig achtte haar merle to deelen.
In de Souterl. Ps. I i 8 5e divisie luidt ziJ ' aldus

.~.no~...~.~.n..~
•
.

.mss__
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x Er staat eigenliJk d , dock ik hield e , zooals in de uitg . 1569, voor J' uister.
Voor de Duitsche melodic zie Bdumker II blz . 89 , en Bohme blz. ~
N° . XCIV.
Ook in bet Ho ken blz . 70 .

Maria snyner kerssonwe
Moeder ende maghet fin

U1Z . 121

N° . LXIV .

Met desen nieuwen iare
blz. 8
So willen wJ i' vrol1l" ck sJi'n
. 21 S. S. B . fol . I6vh. S. L . sign. C
Komt ook voor D. S. B. fol. 20Ho en ;blz
bovendien hebben de 3 laatstgenoemde bronnen in den
gebeel afwl J kcnde you Pletten N°, 9 en II
eersten regel der be strophe pellicaen voor maghet .
N° . CCxxV.

Met desen nienwen iare
blz . 2 ;6
So wort ons openbare
Een oud nienwjaarslied, waarvan bij Hoffmann AT°. t en 2, in bet Weener handschrift (I7iertel-
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in
~a hrsclir. biz . 2 45 zeer verminkte lezingen voorkomen . Vollediger is D. S. B. fol. iv,
strophe 14. reg•el i » veerthiensten" in dertien" s veranderd . Met deze lezing komen overeen Ho ken
biz . 2o V. S. L. sign . A 5 , en S. S. B. fol . 4v, waar echter het 2~ couplet is overgeslagen . In het
en Parac%s
Pried biz. 83 ,
1 biz . 91 is bovendi°n onze 8c strophe weggevallen zoodat aldaar van
onze i8 couPletten slechts viJ •f ziJ'n overgebleven . Eene Nederduitsche lezing werd door Holsclzer
biz. 27 medegedeeld : ziJ ' is vollediger dan die van IIo mann .
Onze melodie komt reeds in een handschrifi : van i482 to Trier tweestemmi'; voor en worth
door Bohn in de Monatshe to iir Musikgeschichte, Berlin 1877 biz . 28 aldus medegedeeld :

n

1
t..

b

..
b1
ar

Tot welke verwarring deze poging om de melodie in zuivere 3/ k maat to wringen aanleidin g
geeft , kan men zien door vergeliJ'king van het bovenstaande met de wiJ'ze , waaroP Bdumker I biz .
356 deze zetting weergeeft.
In het Viertel .lalzrsclir . biz. 24~~ vindt men twee ter vergeliJ'king zeer merkwaardige tweestemmige
bewerkingen .
Nog in de i7C eeuw bleef ons lied aan de oude melodie verbonden , hoewel de tiJ'd natuurliJ'k
er niet sPoorloos aan was voorbiJ ' gagaan . Twe° weinig van elkander verschillende voorbeelden
. Ook de gebroeders
vinden wiJ ' daarvan in het Priedl en bet Paradi1•s en in de G. I. F. D . biz . I256
Alberdingk Thym hebben haar in hun bundel Kersthederen biz . 144 opgenomen .
Het Hds. M. fol . 76r bevat een lied met denzelfden beginregel . Het is de vraag of de verdere

inhoud geliJ'k is aan ons Nr . LXIV of aan Nr. CCXXV.
N° . CXCV .
Ook in het IIo en biz . 77 .

N° . V.

Met liden swaer Uen ick benaen
Na ende tot alien stonden
Met vruechden willen wi singen
Ende louen die TriniteYt

biz .
biz .

227

24

Onze lezing van het beroemde lied van Pater Brugman wiJ'kt sterk of van Ho mann N° . 10 7
en io8 doeh komt vriJ ' wel overeen met D . S. B . fol. 38' en Ho era biz. 64, lie over den tekst
de zeer merkwaardi ~re beschouwingen van Moll, oiiannes Brugman , deel II biz. 207 .
Volgens voorschrift biJ ' Ho mann N° . 107 moesi : bet lied worden gezongen op de wiJ'ze : ,,Het
toghen nut drie lansheren al in" en volgens D. ~ . B . en Ho en op de wiJ•z e van Cleue hoorne
ende batenborch ." Met beide aanduidingen schiJ'nt bedoeld to worden Antw. Ldb . N°. CIX . In
dienzelfden bundel is een lied met biJ'na geliJ'kluidend begin N° . CXV waarvan de melodie in
de Souterl. Ps. 141 voorkomt. Van daar de melodie die Alberdin bgk Thym (t . a. P . biz . 292 aangeeft .
Het lied komt ook voor in het Hd. M, fol . 2 .
N° . IX .

Met vruechden willen wi singhen
In desen bliden t" t .
biz . 28
In de lezing van dit lied in D. S. B . fol . i7 r is tusschen onze strop hen hen i ^ en 14 nog een couplet
ingeschoven . Eigenaardig is dat aldaar in de i 3C strophe de » wiJ'ndaden" in ,,wiJ•ndruuen" ziJ•n veranderd. Diezelfde lezing is ook in S. S. B, fol . ito vinden , terwiJ'1 in die van het Ho en de

couPletten

12- i

6 ontbreken .
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N° . 1xx .

Mijn hope, mijn troost, minen toeuerlaet
Dat staet aen onsen heere.

biz.

51

VergeliJ'k hiermede Ho main N°. 67 , hetzelfde gedicht
, dock een opmerkeliJ'k voorbeeld van
r,
ingriJ'l?ends veranderingen iu biJ'kans elken regel , zander wiJ'ziging van den inhoud .
N°. CCXXiII .

Nicolai solemnia
Sna preces familia

Andere lezing en to vinden : Ho ken biz . 8^~ , S. S. B , fol .
plaats met de volgends melodic

1i

:

biz. 267
4

1

en Prieel biz.

299 , 0P

laatstgenoemde

p

Bdumker II biz . 179 deelt eene derde geliJ'knamige wiJ'ze mede, die reeds in een Duitsch g ezan ~•boek van 1555 voorkomt .
N° . CLXXX .

Nu laet ons alien vroljjck wesen
Wi hebben Iesum self ontfaen

De lezingb biJ'

Ho main N° . 11 7

N°. CCXxiV .

biz .

bevat eene strophe meer .

Na last ons dancken ends louen
Den hoogen God van hierboaen.

Ook in D. S. B. fol .

23'

211

biz . 254

en Hofken biz. $o.

N° . VI .

Nu laet ons vrolijc singen
Een liedeken ter eeren van haer

biz . 25

Nanc dimittis seruam tuum domine,
Secnndam verbnm tnnm in pace

biz . 280

Oolc in D . S. B. fol . q.o V.
N° . CCXLII .

Deze woorden zi'n eenvoudi de lofzan Simeon's vol ens den Vul ata tekst Lucas II 29. Onze
melodic wiJ'kt eenigszins of van bet Graduals Romanum, Leuyen, 1633 , waar ziJ' voor het feest van
Maria Zuivering voorgeschreven is

en van bet Antiphonarinm Romanum, Amsterdam 1 796, waar ziJ' in de completen aldus voorkomt
p

''a

r

~

}

N°. CLXxxVI .

r . }∎r

}

a, •1

r

r

r

0 crancheyt des vleesch wilt nn v trueren taten
Ends wilt v oogen in den kernel slaen

Ook in S. S. B. fol. 36' en

V.

S. I. . sign .

biz. 218

G 4 V.
22

33g
No . XII.

0 Godlicke craclit, van hooger macht
Wat groter wijsheyt hebt ghi ghewracht

blz . J^ 2

0 heere God leert ons beden
wt vieriglher Lerten grout

blz . X60

Ook in D. S. B. fol . 4.7 •.

N° . CxXx .

Deze dichterlijke bewerking van Lucas XI 2-4 komt ook voor in het Hofkera blz . too, Y S.
L. blz . 83, en S. S . B. fol . 3or met een 8e strophe .
,
0 Heere van hemelrijck
Recht yst Fiat wij haer louen .

blz . 221

0 Iesns bant , , o vierich brant
Hoe vast houdi mi in v bedwanc

blz . 30

N° . CLXXYIX .
Ook in bet Ho ken blz. '59 .
N° . X .

Eene vergJ eesteliking van bet .4nt' . Ldb . Nr . CXXII , h eheel afwikende
van ons Nr. XI en
J
van Ho menu Nr. 6o. 0P laatstgenoemde Plaats is de melodie
enoteerd
aldus
: hiertel
g~ ahrsclir .
blz . 312) .
r
wrrr
wic ~r irrrrr~ ~r~w ~wr~~r
r

w- : arrr~~~n
_

r

7,i
J moet zeer oud zin,
J dear reeds in Pel :rucci's Harmonice musices Odliecaton van 1501 meerdere
bewerkingen van bet 9,0 Venus Bant" voorkomen. 0P mime aanvrage aan bet Consern'atoire National to Paris,
J wear dit uiterst zeldzame boek zich bevindt om een afschrift dier bewerkin en
kreeg ik ten antwoord : » dat er aldaar ni emend bekend was in staat er een afschrift van to
maken" !
N°. XI.

0 Iesns bant ~ o vierich brant
V heeft eensaner maecht playsant

blz . 31

0 lieve heer , danc ~ lof, ende eer
So moet v wesen emmermeer

blz . JJ

Ook in D. S. B. fol. 36° en Hofken blz . 54 . Zie verder de aanteekeningen bij Nr . X .
Het Hds . M. fol. 40V bevat een gedicht met denzelfden beginregel .
N° . VIII .
Ook in bet
N° . CCXII.

Ho

en

r , met eenigJ
blz . 1~5
e wizigini;en .

0 lustiga amoreuse gheesten
Wacht v vau sonden so diedY wel

blz . 243

De lezin1; van bet Ho en blz . 219 sluit zich zeer nauw aan de onze . Daarenteg en wikt
J die
van S. B . T. H. sign . B iiijr sterk af.
De melodie wordt in de Souterl. biJ lesaJ'a's lofzang fol. CLXVIIIValdus 1~enoteerd
-

-

,
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terwiji het Extr. Cath, blz, 445 aldus voorschrijft:

N°. CXXIV.

o radt van auontueren.

blz, 154

Dezc mel odie behoort bij .dntw. Ldb. Nr. CXXV ~ en wordt ook in andere licdbockcn voorgeschreven ~ b. v. V. L. fo1. 121" ~ alwaar z ij nag uitvocrigcr gcnoemd wordt : "Vant Iict van den
Conine van Denemerck. 0 Rat van auontueren.'
Fruytiers bIz. 48 notccrt haar:

en her Prieel blz. 149:

~~~~tt±:I~~f1=ffi~---------------~El~E!=!= --~:f------------ =- -==t:--±==
~:t: ~tcf t ---ftq~
-~+=+=H4:~~~t~E~-~~
---~~-f--- g-~EEEEg-E=-.---t~~E!---~----N°. CCXXVIII.
o suuer maeeht van Israhel
Wilt seer verbliden.

blz.

262

Bij Hoffnlallll Nr. 19 ontbreken de strophen 10- 16 ~ die evcnwel D. S. B. 1'01. 71' ~ V. S. L.
sign. B F~ Hofken biz. 36 en S. S. B. fo1. 8 v aanwezig zijn.

o weerde

mont
V suyuer gront

Even als Nr. CLXX en CLXXII eene vergeestelijking van rlntw. Ldb. NI'. CXXX ~ waarbij de
melodie behoort ~ bij ons Nr. CLXIX aangegeven.

Oth edel siele wilt mercken
Ende hertelijck bekinnen.

bIz. 18

Volgens D. S. B. fo1. 24 v is dit lied "ghelnaect bi broedcr Dirck van munster." Het heeft aldaar
12 en 13. Zij is ook in het Hofken bIz. 73") S. S. B.
fo1. 20v ") V. S. L. sign. C 51" te vinden.
Hierbij zij opgemerkt ~ dat aan het eenig bekende exemplaar van het Hofken ~ in het bezit van
Prof. Acquoy te Leiden , de bladzijden 73--74 ontbreken ~ terwijl aldaar op bIz. 75 ons gedicht
eerst met den 3en regel van het 2 e couplet begint. Hct laatste couplet in dien bundel is zwaar
verrninkt,
Zie verder Belgisch Museum") Deel 5, blz, 44 2 •

eene strophe meer ~ tusschen de coupletten
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N

CXCIII .

0ch ligdY nu e n slaePt
blz . 225
Met oni;heruste sinnen .
VcrgecsteliJ'king van lIntw. Ldb. Nr. CXXXII . Len wereldliJ'k lied met biJ'na dezelfde beginreels worth Mj Ho manna Nr . "2 reeds als wi'ze aan e even en later in C. viii Minder De Gulden Harpe, Haerlem., 1607, blz . 104 . Beide nanhalingen geschiedden waarschiJ'nliJ'k uit hat geheugen ; van daar de afwi'kin en .
Onze ver eesteli'kin komt ook voor in S . S. B. fol .
Zie verder de aanteekeningen biJ' Nr. CXC.
N° . CRC .

Och ligdy nn en slaept
0 lenende Gods sone .
Oak in D. S. B . fol . 44V, S. S. B . fol . 56r, Hofken blz. Vii, U. S. L. sign. E 4 .
"/,ie verder do aantcekeningen bij Nr. C1CI[I .

N° . CXII.
Och voer de doot en is troost en is troost noch boat
Ook in lids. JET. fol . 36 .''

blz . 222

blz . 140

N° LXXI

Och wilt anmereken ghi weeldiga herten
Y crancke nature die steruelJ i'c is
blz . 96
Komt ook voor in bet Ho ken blz. 169, w iJ'ze : M i s h o u w e t s o i s den name myn zie Nr .
LXXIII en in U. S. L . sign . E 7v, wiJ'ze : Och Menschen aenmerckt dat leuen diJ'n . (Nr .
LXXIII .
Het Prieel blz . 157 bevat een gedicht in 6 couPletten Nr. 4 is weggevallen vriJ' na hat onze
gevolgd, op de voli;ends melodic

rr_rirr_
s - r~
,r
r sz
it

De G. I. F. D, blz . 163 geven de wiJ'ze ald1, s

r . .
worr,rr
r~~ r

z roc
z arrwc ~wrc
∎rr

pair

In het B. G. S. blz . 29~ worth onze wiJ'z;e voorgeschreven , dock de aldaar tweestemmig bewerkte melodic is geheel antlers .

\'°.

RCVIII.

Ons naket eE .nen soeten tilt
Wij molten al wel s}jn verbljjt
Dit kerstlied is ook to vinden : D. S. B . fol . 3 ;v en Hofken blz . 72 .

blz . 125

° . CLXxx .
Pangs lingua gloriosi corporis myste .
blz . 211
Daze wiJ'ze ward vaak in liedboeken der i7 p eeuw voorgeschreven . De nnteerin en
~' loo1pen
echter zeer uiteen . Verg . : Paradi's
J blz. 2 4 en 581 1 , S. S. blz . 240 B. G. S, blz . 202 en Messis
copiosa Amst. 1761 blz, 114, 'Lie verder over de melodic van daze hYmme Bi umker, I blz. 37 1
en II blz, 171 .

34'
N° . CCXVI .

Paer nobia nascftnr
Rector angelornm

blz . 24`

Dit kerstlied, dat volgens Wackernagel, I blz . 2o4 nit de 14e eeuw dagteekent is zeer al gemeen
versPreid geweest, en komt in versehillende lezingen voor, o . a . D . S . B. fol . 13v, S . S. B . fol . 2'' ,
Ho ken blz. 8o Prieel blz. 44 enz . Het is ook vermeld onder den inhoud van het lids . M, fol . 64.r
De in onzen bundel aangeg even melodie was de meest gebruikeliJ'ke
dock reeds in een hand~
schrift to Trier van 1482 was er eene tweede in gebruik . Monatslre to th Illusik-Gesclriclate, Berlin ,
1877 blz . 26, Medegedeeld door Bohn

-e~
welke tweestemmige zettin .~zeer nauw verwant is aan die van het Luitboek ran Tipysins Uit
Land Nr. 15en
5 van het Vigilienboek van bet Lolpsen klooster in bet Sted . Museum to Leiden .
Beide melodieen zi'n ook to vinden in het Graduate Pomanufzz Lezzren 16^^ fol . 176, waar evenwel de onze de volgende
gedaante heeft verkregen :
~

Ter verdere vergeliJ'king zie men voorts : Prieel blz . 44 . G. I. F. D . blz. 47, Der Fluiten Lustho
1646 , Deel II fol . 45V, Messis Co1piosa, blz . 5 o en B~ umker I blz . ^51
~~ .
N°. XCIX .

Roy roy wt rijnsche eaten

blz. 126

Volgens het BerliJ'nsche h ds. is de tweede regel van bet onbekende lied waarvan de melodie
aan ehaald words : dat tat m n Irer e ran bisteruelt.
Bibliotheca IIo manni Fallerslebezzsis Leipzig,
1846 blz. 10)
N°. CxYaII .

Rijcg God-wien sal is clagen
Dat heymeljc liden m}jn

blz . 163

VergeesteliJ'king van 4sztw. Ldb . Nr . CXLII . Ook op wereldliJ'k gebied werd dit lied herhaaldeliJ'k
nagedicht, zooals de Nrs . CXXXIX en CCV van denzelfden bundel bewiJ'zen. Ons lied komt ook
voor in het Ho ken blz . 16f~ , eene andere vergeesteliJ'king • aldaar blz. 162.
Ook in Duitschland komen wereldliJ'ke en geesteliJ'ke liederen voor met dezelfde begginregels
verg. Ho nzann yon Fallersleberz , Gesch . des Deutschen Kircitenliedes Nr . 244 , en Jimbraser Ldb. Nr .
LXXIX en CIX .
De melodie is vol~,gens Sonterl. Ps. 67 :
zs
--±t:
Het B . G. S. blz . 276 heeft eene andere wiJ'ze .
Zie verder voor de versPreiding g van lied en melodic in Duitschland Bo/ime blz. 2 9 1,

342
Sat vrolijck , bet is worden loch
blz . 23 .E
Die sonne is op gheganghen
(Vierteljahrsch
.
blz.
241)
Aldaar
met
de
volgende
Weever
lids
.
Ook bij Hoffmansa Nr. 96 en in het
melodies
N° . CCI.

1

r„r,wr',rrar'n~u'r~r~rr,rri ~r~rr
ri
s~rr
N° . I .

Solaes wil is hanteren
Ende daer toe vrolijck sin

blz. I

Ook in D . S. B . fol. 42° en Ho ert blz. III~. Ilolscher, blz . ~'2 g eeft een Nederduitsch ggedicht ,
J
dat in de eerste strophe zich nauw aan het on2e aansluit. Li gt aan beiden wellicht een wereldliJ'k
lied ten grondslag '1
N° . C XII .

Tan dernaken al op tc~n riJ n
Daer sack tck twee maechden spelen gaen.

blz . i-1o
4

Dit lied is to vinden in het ~ntw . Ldb. Nr . CXLIX . Reeds in Petrucci's Harmoraice musices Odhe-

caton van I50I1 l. Omen eom pos itien voor , met e~ .ne melodie van dit lied tot thema .

blz . 294
Tant quip ie viaray
N° . ccLV .
/Ittaignant,
2
5
Chansons
musicales
reEene melodie die vaak bewerkt is geworde n zooals door
~
i64 I enz .
i 5 30 , in het Livre Septiesme AntwA
duictes en la tabulatuz e des orgaces Es~r'nettes
e haar voorkomen in het luitboek van Th ysius,
Ook in ons land heeft ziJ o Pgan~r geinaakt , getuig~
in de G . L F. D., blz . I IOI , terwiJ"1 ziJ' in verschillende liedboeken als wiJ'ze words voorgeschreven .
Volgens de G . I. F . D. luidt zi'J

rr
:x: ~r~c~air
nl~~r~rr
rr
het geen eop wean ig heieekenende afwiJ'kingen na niet anders is dan de altpartiJ ' uit een chanson ,
vooil.omende in Chansons nou~'elles en musique a qr uatre parties nagueres imprirnees to Paris par Pierre
blz. 4.
attaingnont. 1527,
~
ZiJ behoors oors Pronkeli'k
~ biJ' een chanson van Clement Marot Oeuvres, La HaYe 1731 , II
blz . III .
N°. CLII .

Trueren all€ di willen
blz . i~o
Min
J trueren is ghedaen.
Ook in het Ho ken blz. 162 . Een verwant lied bi'~ Ho mann Nr. 73 en in het Keener lIds.
met eene melodie . VierteJl ahrschr, blz . 180 .

343
N° . XLI .

Tusscen twe hogs bergen
In eenen groenen gaert
Ook in het flofken blz . 96 en S. ,S. B. fol . 53V .

N°. CYYXIII.

blz . 6;

Trneren so moet is nacht ende dach
Ende liden swaer verlanghen

biz . t6 .}

Vergeestelijlcing van 11ntw . Ldb. Nr . CYLVII .
In de Sonterl. Ps. 7 ; vindt men de melodie aldus :
..
--

::z:

~∎∎r
rr-∎∎r '

∎

:u zryr~w~
rrs •::r

Komt ook voor Hds . M, fol. 21'' .
N° . LIV.

Pan liefden court groot liden
Ende onder wilen groot leyt

bl z . 74

VergeesteliJ'kingg van Antw . Ldb. Nr. CLVIII . Komt met verschillende wiJ'ziginggen voor in Hds .
M. fol . 33 .r V. S . L . sign . G 8', Ilo ken blz . 121, S. S. B . fol . 39' en S. B . T. H. sign . B 4
De door de Gebroeders Albcrdin~k
~ ThiJm in hunne Kerstliederen hlz . 192 gebezigde melodie werd
door hen nit I. Wits Uits paimin cn blz . o over enomen .
N° . CCLV.

VecY lamour qui tient won cueur en PaYne

blz . 294

Het is wellicht to gewaagd to beweren dat hiermede bedoeld worth een liedJ'e voorkomende in
Nouveau recueil des chansons qu'on chaste a ~' resent taut de la guerre et voyage de la Fere de la JJure
et des chansons amoureuses Lyorz 1 ~- 81 . Het begint
VoicY la mort, voicY la mort
ui tient neon coeur en laisse .

N°. CXXlV .

Verlangen 7 verlangen doet mijnre herten pine
Tot dat ick come al in die hoochste vruechL

blz. X66

Deze vex eesteli'kin van Aiitw Ldb. Nr. CL\'II komt ook voor in S . S . B, fol . 55' . Eenc aardire
drukfout is aldaar ingeslopen , door in couplet 7 , r . 2 , voor ,,Mer si" „Maria" to lezen .
In het Hds . M. fol . 3komt een lied voor, beginnende : VoerlangIren roerlanglien der doeste mynre.
N° . CCxVIIL

Waer is die dochter van syon
Ick sondese blide waken .

blz. 2 :}9

Dit gedicht komt in tal van liedeboeken voor, dock overal in verminkten staat . Het frische
levendige eerste couplet is bovendien in Nr. CCXXI als derde couplet ingelascht . Naar alle
waarschiJ'nliJ'kheid waxen reeds toes slechts brokstukken van het oorspronkeliJ'ke gedicht bekend .
Zoowel in het D. S. B . fol . 6'' het Ilo kcn blz . 11 als U. S. L. sign . A . 8~ is het ol'genomen. In
het S. S. B. fol. 8r ontbreekt de eerste regel van bet tweede couplet .
Eene gewiJ'zigde lezing, waarbiJ' de coupletten r~ en 6 wegg ziJ'n~ gevallen bevat bet Prieel blz .
65 , waar tevens voor het eerst de volgende melodie voorkomt
- ~n∎cu∎w-z∎rirr- _,rrs:
rn~~∎
u∎n
n∎~nnu∎r-aa.~
s
∎r

~~--rc---i- ~r- ai
ri__

% r∎∎i
i∎iw∎
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1)eze wiJ'ze ging• later over in het ParadJi blz. 73 , in het hl. Par . II blz. i t en wend door
de Gebroeders Alberdingk TliJi a , even als de tekst in modern gewaad in hunne verzameling Kerstliederen blz . 38 oPgenomen.
N° . LxXXVIIL
In het

Prieel

N° . CCYIII .

Wat sal fc na beghinnen
Waer sal ii :; gaen om raet.

Wi moeten van dlese werelt sceyden
91s onsen tijd Dier comen sal .

Ecn lied met denzelfden beginregel bevindt zich in het Hds. NI. fol .
N° . CLVI .

blz. r r4

blz . s ;9 in 4 coupletten nagedicht .

32 .E

W"~ .willen ons gaea verheffen
Bouen alle aertsche dinghen

In bet Ber%nsclle Hds. komt hiervan het eerste couplet voor met de vofgende melodies
Jalrrschr . blz. 318) .
....u _

~ . .~ . ..~

Viertelf

Het geheele lied is oPgenomen in S . S . B. fol . 5 il' , en words aldaar genoemd : ,,een Pincster
avont Liedeken."
Ook is bet to vinden in bet lids . M. fol . 2 .v

ALPHABETISCH RECTISTER
der liederen in den bundel voorkomende .

fol .
CCXLI.
LXV.
XXII.

Ad feflum letitie
Nosinuitathodie
Adieu natuerli'c
J leuen tni'n
J
Adieu solaes ende alle mi'n
J vruecht ,

Aen een vrou heb ick minen fin hele
~
Yt
Si heeft mi'n
J herte beuaen

blz .

C .xxv.Y

2 79

xxxvii'J .~

87

xv,~

43

Aenhoort doch mi'n
J >;heclach
Ghi coninc der hemelen binnen
Aenhoort dock mijn gheclach
Ghi hertekens veruult met minnen

L .°

Io9

xlix,~

Io7

Aenhoort ick fal be ghinnen
Om to fin gen een nieuwe liet

xvi'J .r

46

lxxi'J .~~

I52

xvii'J .~~

¢8

C.xxvi'J .~

2R~.

C .~

2I2

Alle minen trooil die is bere Yt
Waer is ke ere o ft waer ick vaer

lvi .°

I21

CCIII . Als is aenfie mi'n
J leuen al
Ende is PY
e fe mo die bitter doot

. ..
C.xltJ .r

235

LXXXV.
LXXXII.
XXV.
CXXII .
XXVII .
CCXLVI .
CLXXXI .
XCV.

Al
Al
Al
So

binnen der hoo ger mueren
van hierufalem
dat leeft o pter aerden
watmen met oo en
g anfiet

Alder maechdeli'c~e
moeder
J
Maria g ebenedi't
J

Alle mi'n
e s doet nti fo wee
J egpY
alien fal ick clag en mi'n
J verdriet

:

34 6
Noo

CXXIX .
CXCIX .
CII .

Als is beghin to dencken
0p miners verloren tit
J
Als is met minJ lief fPelen gaen
Dan is min
J herte met vruechden beuaen
Als is peYfe om die door
Die Iefus fterf aent crucen hoot

fol,

biz.

Ixxvi .r

1 59

C.xi.r

2^ 2

lxi.r

1 30

lxxxiv .r

i75~

CXLIV .

Als Iefus van die fiele wil feeYden
Dan drift fi rouwe ende groot mifbaer

XXXIV.

Als Ihefus fal rechtueerdich fiJ'n
Ende is fal daer onverdect fiJ'n

xxi .°

Als ons den winter henen gact
So coemt ons die coelen meYa

xxxiv .r

77

C.xxvii J r

28 5

C .vliJ' . r

226

Bliden moet in togenfI' oet
En doet gheen liden wiJ'cken

xxx .r

Bloemkens blauwe ftaen int corers
Si ilaen gheuerwet ghelic
J lafuere

70

C .iJ . r

214

LVI.

CCXLVII . Bedrift
J
BedriJ ft
CXCIV .
LI .
CLXXXIII .
CLXXVII .
CCXLIX .
LXVI .
CXLIII .

flu
flu

vruecht, bedrift
J
melodic

flu

melodic

BereYt v huYs ter front
Niet langhe en moechdY leuen

Daer toe dwanck hem der minnen bans
Want Chrifrus gheen genade en vans
Dat Adam in den ahpel beet
Dat mach ons alien wel wefen leet,
Den gb heest is ghewillich maer tvleefch is cranck
Dat mach ick wel beclaghen
Den lutfeliken meY Critlus plaYfant
Vol alder dueehden groene

"

xcix.v

209

C .xxix,v

287

xxxix .r

88

lxxxiiJ'.r

I

74

XLIX .

Den titJ heb ick verloren
Dien ick ter werelt of

xxix''

68

CLIV.

Den titJ is comers, den tid
J is leden
Och niet fo edel als den tit lxxxvii .v

i86

Die alder foetfre Iefus
Die alder miltfre heere

I

XCI

LXXIX. Die menfch is feer dom ghefint
Die eenich dine ter werelt mint
XLVIII .
LXXVIII .
LII .

Die minne van Ihefus becoemt ons wel
Wi connenfe wel gheliden
Die linen voet let in eenen doyen
Ende nochtans wel weet to voren
Die foete Iefus lack int boy
Ootmoedelic
J voer twee fromme beeflen

liv .°

17

xlvii .r

104

xxviiJ .v

68

xlvi.r

10 3

xxx .y

7t

347
No,
CCXX .
CLXYIV.
CXLII .
XCIX .
CCXXIVIII .
CCXL .
CC%I V.
XXIII .
CXLVII.
CCXXXV.
CX .

ccr..
CLIXXVII .
XXX VII.
CIX .
CCXXVII .

Die vader God van hemelriJ'c
Heeft die werelt fo feet bemint

fol,

blz .

cxiJ' .r his 25o

Die vale is neder comen
Al wt dat hoo e lant

xcviiJi .''

206

Die werelt etch heeft mi bedroghen
Daer is o1' was vet~•e ct

lxxxiJj .°

173

llx .r

126

C .xxlv.r

276

C .xxv.r

278

C .xviJ' .v

245

xv .v

44

lxxxvi .''

I 79

C .xxi. °

271

lxiv.`

I37

Die werelt heeft mi in hare ghewout
Mit Karen ilricken fo menichfout
Dies efl letitie
In ortu re ali
Dies eil letitie
Nam Proce{fit hodie

Een edel fonteYn is ons ontiloten
Die lange heuet llille hhellaen
Een edel vrouwe van hoogher aert
Si heeft miJ'n herte beuaen
Een goet man had een dochterkiJ'n
Die had hi wtuercoren
Een kint is ons gheboren in bethleem
Dies hadde Herodes thoren
Een maechdeken wtuercoren
Vol duechden onhefmet
Een maghet foes
ReYn wtghelefen

C.xxx .r 288

Een menfche mach wel feet verlangen
Die van finen lieue is gheuangen

C .iv. °

219

Een nYeu liet wil ick v finen~en
Hoort flu hoort wat wefen fal

xxiJ' .v

Een fuchten ende een beuen
Dat foude my voegen wel

56

lxiv . r

137

Een vroliJ'c nieuwe liet
This beter wat dan niet

C .xviJ' .r bis 260

L .[II .

Een vroliJ'ck falich nYeuwe lies
Alder werelt oPenbare

xxxl .r 72

CCXXX .

FonteYne moeder, maghet revue
Bloeme der ghenade edel hreYne

C .xixr bis 265

LVII.

Gheen meerder henuechte op aerde niet en is
Dan die int herte to vreden is

CCLI .

Ghegroes fo fi'tJ't Maria
Moeder ghebenediJ•t

III.

Ghenoechte willen wi hanteren
In Iefum vroliJ'c fi'Jn

xxxiv.v

79

cxxx.'

289

iiJ' •r

20

348
N°°
CCXLIV.
CXCVI .
XXXVIII .
VIII.
XXXVI.
XVII .
XV .
CLV .
CXXXVI .
LX .
CCXVII .
XXIX .
CCXXI .
LXXV.
XLVI.
LXXII .
CLXVIII.
CLXXVI .
CLXXVIII .
CCXV.
CXLIX.

Ghetrouwer lief en vans is niet
Als ick mi bedencke in minen fin
Ghi Chritlenen wilt v toornen niet
Int voerf1poet der goddeloofen
Ghi die Iefus wiJ'ngart plant
VerbliJ't v o p dat foete lant
Ghi mannen ende vrouwen
Die op der werelt fi'tJt

God die de minnende fiele doer leuen
Die make v herte van binnen claer
God groes v coninghinne
Maria foet ioliJ't
God groet v fuuer bloeme
Maria mag het fiJ'n
God men verwacht v ende louet
Ende v betaemt geloeft to fijn
Gode foe wil ick miJ'n herte op gheuen
Ende keeren mi alle menfchen af
Gods geeft leert van binnen
So wie die waerheYt wil verftaen
Had is vlogel als feraphin
Ic foude fo hooghe vlieghen
Had ick eenen getrouwen bode
En die waer hoghe van prife
Had ick vloghelen als een arent g •riJ's
Ick foude fo hooghe vlieg hen
Haer oogen itralen blincken
Veel claerder dan een criilal
Heer Iefus en fijn beminde
Die dragens wel ouer een

fol .

blz .

C .xxvi .t

281

C .viiJ' .v

228

xxiJ' .v

57

v1 .v

27

xxiJ' .'

54

xiJ' .v

38

xi .v

^5
~~

lxxxix .l

187

lxxx.r

I68

xxxv.v

8I

C.xix .l

248

xix .l

o~o

C .xiJ' .v bis 25~ 1
xlvi .'

100

xxviJ' .v

66

Heer Iefus liden ende fijn fmerte
Moet is altoos gedachtich fijn

xliv .v

Heer Iefus voer ter fielen
En die goedertieren weert

97

xcv .v.

201

Heer Ihefu wilt ghi mi bi then
Ick ligghe in quellinghen feer beuaert

xcix .r

208

xcix .v

210

C .xviiJ' .v

246

lxxxviJ'.v

182

Heer Ihefus hadde mi wtuercoren
Ouer feuen iaren hier to voren
Heere God waer was doe miJ'n ghedochte
Doen is der werelt ane claf
Heft op miJ'n cruYs wel foete bruYt
HebdY mi lief fo gaet v feluen wt

349
N° .
CLXV .
CL.
CCXXXIX .

Het dag•e t inden ooifen
Die fonne fciJ'nt ouer al

fol .

blz .

xciiJ'.r

196

Het gheuiel op eenen donderdach
Daer Chrif}us hoorde ors gheclach

lxxxviJ' .r bis i 8 3

Het is heden een dach der vroliJ'ckheYt
In des conincx hone

C.xxiv .v

XLIII .

Het quamen drie coninghen ghereden
We! verre wt orienten lant

277

xxviJ',r

XXXV .

Bet tfaet een catleel een rueJ caileel
Een caileelken op booger tinnen

644

xxiv .

55

x.v

34

XIV.
CCXXXVII .

Het vie! eens hemels douwe
Al in een maechdekiJ'n
Bet was een maget wtuercoren
Daer Iefus of woude fiJ'n gheboren

C.xxiiJ' .v

Hoe gherne foude is dichten
Een gheeileliJ'c nieuwe lies .

274

xciiJ' .v

t97

Hoe luiferliJ'c is ons dat hemels foreeif ontdaen
Daer alle hemelfche lammerkens gaen ter we5yden

C.iiJ' .v

217

CXXI.

Hoe luYde rieP die fie! tot God van binnen
0 beer almachtich vader i ;oet

lxxi .v

1 -0

CXX .

Hoe !uYde fart die leeraer op der tinnen
So wie met fonder is befwaert

lxx .r

148

Hoe mach gods liefde reYne
Dus weYnick fi'nJn geuonden

lxv .r

i 38

Hoe fchone ende ghenoegeliJ'c is ons des crucen meY i ;hedaen
Bet fpruYten ghelu bloemkens aender groender hey den
den

C .i' .v

216

C.xxxi .v

290

xciJ' .r

194

xlv.v

99

li .r

iio

xx .r

52

C .xv .v

240

xx .v

53

xxix,r

69

CLXVI .
CLXXXV.

CXI .
CLXXXIV .
CCLII .
CLXIII
LXXIV.
LXXXVI .

Hoort aen ons vroliJ'cheYt
Waer hi flu vruecht ghefchiet
Hoort al na mi
Verftaget we! miJ'n reden
Iloort bier na man ende wiJ'f
Die marien dienaers fiJ't
Hoort toe kertfen gemeYne
Hoort toe na Gods vermaen

XXXI .

Ick hen bedruct wie fal my trooften
Waer fal miJ'n hertken om drincken gaen

CCIX .

Ick drahe dat liden verborgen
Beiloten in miner grout

XXXII.

Ick heb een traech efelkiJ'n
Dat valt mi fuer om timmen

L.

Ick heb gheiaecht al miJ'n leuen lane
Al om een ioncfrou fchone

350
No.
CLI .
CXV.
CCVII .

CXIII.
CXXXVII .
CVI .
XLVII .

lxviJ' .v

I4J

C .xv.r

Ick mach wel clagen miJ'n v~rdriet
Ende al met weenenden ooghen

'-39

lxvi .v

141

Ick minde eens conincx fone
Heer Iefus is linen naem

lxxx .v

169

lxiJ' .v

I33

Ick fal mi feluen trooften
Ende maken eenen moet
Ic fat op eenen vaften grout
Daer of fo moefte ick iceYden

CCXT.

Ick fie die morghenfferre
Heer God v claer aenfchiJ'n

CCTV.

Ick fie die morghenfterre
Heer Iefus claer aenfchiJ'n
Ick fie miJ'ns leuens eYnde
Ende metter werelt fchiJ'n

LXII.

lxxxviJj .° (his) 184

Ick ligghe in defen dale
Met fonden feer beuaen

Ick feg adieu
Werelt wi twee wi moeten fceyyden

CXLVIII .

blz .

Ick hiels mi aen defe aen de fe wilde zee
Ende daer vant ick ende daer vant icker twee

LXIX .

CCV.

fol,

Ic heb heer Ihefum wtuercoren
Hi heeft mi eerft bemint to voren,

Ic fou fo gaern bi gode fi'nJn
Conde ict wel beghinnen
Ick foude fo gaerne hi Iefum fi'nJ'n
Maer ick en hebbe gheen duechden

xxviiJ' .r

67

xliJ' .v

9+

C.xvi,r

242

C.xiiJ' .v

236

C.xiiJ'.v

237

lxxxviJ' .r

I81

xxxvi .v

82

CV .

Ick weet een maget Ydone
Aen haer ftaet al minen trooft

lxiJ' .r

XCIII.

Ick weet een fuuerlike
Gheen fchoonder niet en leeft

I33

lv.v

I19

XCII .

Ick weet een vrouken ghebenediJ't
Die mi alfo wel hehaecht

lv .r

IIg

XXIV.

Ick weet een vrouken wel bereYt
Aen haer ftaen alle miJ'n finnen

xvi .r

XLV .

Ick weet noch drie ghefufterkens
Die ongefforuen fi'nJ'n

45

xxviJ' .v

66

C.x .r

230

C .xv.r

240

vi .'

26

CXCVII .
CCVIII.
VII .

Ic wil met groter haeftiche yt
~
Van defer werelt fce den
Ick wil mi gaen bekeeren
Ende volghen minen roep
Ick wil mi gaen ontladen
Ende verlichten minen moet

..

351
N o.
XCVII.

Ick wil mi aen verbliden
In Iefus minne foet

CVII .

Ick wil mi gaen vermeYden
Ende later die werelt ftaen

CLVII.

Ick wil mi gaen vermeYden
In Ihefus liden groot

CIV .
LXIII .
CXXV .
CC.
XXXIX .
CXL .
CCXXXVI .
CXCVIII .
IV .

Ic wil mi gaen vermeYden
Verhueghen minen moet
Irk wil mi gaen vertrooffen
In Iefus liden groot
Ick wil miJ'n herte keeren
op Gods ghenadicheYt

Ick wil van hier ende dat moot fiJ'n
Vander werelt fo wil ick fceYden
Iefu alder foettle heere
Wilde ghi v herteliJ'ck tot my keeren
Iefus ghinc van Bethanien
Met finer lieuen iongeren
Ieftis kerft van Nazareene
Hi is gheboren van een er maghet reeve
Iefus rieP fi'J'n
n beminde bru ~Tt
Coemt haefleliJ'c fonder beYden
Iefus foete minne
Die was wel alfoe groot

CCXXIII.

In een huYs, daer en woonde niemant in
Maer vogelkens vlogen daer wt ende in

CLXXIX .

In liden ende in ftriden
Ende in menich fwaer verdriet

CXXXVIII .
LXXX .

fol.

blz.

Ivii'J •

124

lxiiJj .''

135

Xc.r

189

1X1 .''

I'I

xxxviJ' .r

84

lxxiv .''

1 ~

C .xii .''

2 33

xxiv,''

59

lxxxi .°

171

C .xxii .v

273

C .x .v

231

IILv

21

C .xiv .r bisl

253

C .''

210

In mi feluen fo wil is gaen
Ende Iefum leeren minnen

lxxxi .''

1 70

In minen fin had is vercoren
Een fuuer maecht na miJ'n behagen

xlviiJ' .r

In vruechden is alle die werelt wiJ't
Die engelen bringen ors groot ioliJ't

io~~

xci .r

192

XVI .

Int herte heb ick vercoren
Die alderfcoonile maecht

xiJ' .r

36

CLXVII .

Int foetfte vanden iare
Was is vroech op gheftaen

xcv .''

200

C xx .~

268

1Y .''

128

CLXI .

CCXXXIII .
CI .

Kinder flu louet die ma1;het Marie
Si heeft veruult die Prophecie
Kinderen loeft den enghel fi'nJn
H ~y vliecht foe hooghe voer Gods aenfchiJ'n

352
No.
XXVIII .
CCLVIII .
CVIII.
CXIX
LXVII .

fol.

biz .

Coemt ons to hulPen lief van minnen
Want wi fiJ'n in groter noot

xvuj .v

Court al dat leeft ende reden gheeft
Loeft Gods fone van hemelriJ'che

49

xxviiJ' .v

286

Court van Libaen miJ'n dune
Coemt bier ghi wort ghecroent

lxiiJ' .v

I36

Laet liden dat v nYet aen en i~raet
Ende en neemt v niemants dinck to naer

lxix .v

'47

Laet ons altiJ't den fin verlichten
Inder fcrifturen trooff vervruec ht

xl.r

89

CCXXVI .

Laet ons met herten reYne
Louen dat kindeken cleYne

C.xvi .r bis

258

CCXXXI .

Laet ons met boog her vroliJ'che`~t
.
Louen die mai;et der foeticheYt

C .xix .v bis

266

XCVI.
CCLIII .
LXXXIII.
CLXII .
CCXLIII.

Laet ons met vruechden fingen
Ende blideliJ'ck fpelen gaen
Laet ons to famen
Nu alle verbliden
Laet flaen toch v gheclach
Ghi kerftenen fray van finnen
Lof o vader van den throon
Want hi ons uwen lieuen foon
Magnum nomen domini emanuel
uod annunciatum eft per Gabriel

lviJ'.v
C xxxi'

122
292

L .r

Io8

xci .v

193

C .xxvi .r

281

CCVI.

Maria coninghinne
MiJ'n trooft miJ'n toeuerlaet

C .xiv .r

23$

XLIV.

Maria magbet reeve
Des fondaers toeuerlaet

CXXXIX .
CXXVI.

Maria ma bet fchoone
Ghi fiJ't een bloeme foet

xxviJ' .r

6J'

lxxxi.v

Maria mai;bet fchoone
Magbet in alder tiJ't

I70

lxxiv.v

I~6

1v

47

liiJ' .v

I15

C .xxviJ' .r

282

lvi .v

I21

xxxviJ' .v

85

XXVI .

Maria fcoon bloemken reYne
Ghi fi't mi'n toeuerlaet

LXXXIX.

Maria fchoonfte der fucaden
Gaet onder des cruYcen meY

CCXLV.
XCIV.
LXIV.

Maria faert van edelder aert
Een roofe bouen alien doren
Maria fuYuer keril'ouwe
Moeder ende magbet fiJ'n
Met defen nieuwen iare
So willen wiJ ' vroliJ'ck fi'Jn

353
N°.

fo!'

CCXXV.
CXCV.

blz.

Met defen nieuwen iare
So wort ons openbare

.

Cixv.' (his) 256

Met liden fwaer ben iek beuacn
N u ende tot allen Ilonden

.

Ccviij.:

227

.

lxix.v

146

CXVIII.

Met reeht ben ic w el gernoet

CCXIX.

Met reehte finghen wij nieuwcn fanck
Heer Icfus is gheboren

.

Met vruechden willen wi fingcn
Ende louen die Triniteyt

.

v.r

24

Met vrueehden willen wi fingen
In defen bliden tijt

.

vij.r

28

Mi ionghe maecht , die werelt mifhaccht
Die werelt wil iek begheuen

.

lxxxv.r

li8

CLX.

Mi verlanghet alfo feerc
Socte Ii ef na v d uee ht

.

xc.v

191

XXX.

Mijn hope., mijn trooft, mincn toeucrlaet
Dat ftaet aen onfen heere

.

xix.v

51

Mijn tijt gaet weeh., en ie dacr met
Mijn leuen en mach nict duercn

.

xcviij.:

2°7

Mine herte d wingt my orn finghen
Om te veriagheu druck

.

lxxvii.r

161

Minen gheeft is 111i ontwaect
Hi en can niet rneer gheflapen

.

Ciiv.v

220

.

Cixx.:

267

Mijn lief heeft mi ghelaten

'T.
IX.
CXLVI.

CLXXV.
CXXXI.
CLXXXVIII.
CCXXXIL
CCXXIX.

'

Nicolai folemnia
Sua preees familia

','

C.xii. r (his) 249

Nu hoort wat ie v fchincke
Met defen nieu Wen tijt

.

Cixix.r (bis) 264

CCXXII.

N u laet ons allen Code louen
Den opperften conine van hier bouen

.

Cixiij.r (his) 252

CLXXX.

Nu laet ons allen vrolijek wefen
Wi hebben Iefum felf ontfaen

.

CCXXIV.

Nu laet ons daneken ende louen
Den hoogen God van hier bouen

VI.

Nu laet ons vrolije fingen
Een liedeken ter eeren van haer

CCLIV.
CCXLII.
CXXXIV.

0

••••

.

Nu menfche v ontwect
Stelt v in God perfect
Nunc dirnittis feruum tuum domine ,
Secumdum verbum tuum in pace...........................

Cr

211

Crxiv.: (his) 254

v.v
Cixx.xij.»

293

Cxxv.:

280

0 bloem van alle maechden
Wilt ghi doeh nu ons wefen hi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ixxviij.r

165

23

354
N°°
CXVI . 0 broofl'che nature fel ende quaet
Waer toe wilt ghi verdreghen fijn
CLXXX VI. 0 crancheYt des vleefchs wilt nu v trueren laten
Ende wilt v oogen inden hemel ilaen
LX VIII. 0 doot o doot v macht aet bouen fcreuen
V cracht is groot , die v God heeft 1;hegheuen
XVIII. 0 droevi he herten alien
Nu maect eenen bliden moet
LXiXI. 0 edel fiele wilt v ontwecken
En loeft hem die v heeft gemaect
LXXXVII. 0 fluer van alien vrouwen
Maria reYn beelde foes
XX . 0 God lof moet v altiJ't fijJ n
Al bouen der engelen choor
XII 0 Godlicke cracht van hooger macht
Wat groter wiJ'fheYt hebt ghi hewracht
CXXX . 0 heere God leers ons beden
Wt vierigher herten grout
CLXXXIX . 0 heere van hemelriJ'ck
Recht Yfi: dat wiJ ' haer louen
CXIV. 0 Iefu lief was fal ick doen
Wat fal ick nu beghinnen
CXLI. 0 Iefu foes verleent mi doch confoort
Sterct minen moot
XI. 0 Iefus bant o vierich brant
V heeft een fuuer maecht PlaYfant
X . 0 Iefus bant o vierich brant
Hoe vaft houdi mi in v bedwanc
XLII . 0 Ihefu heere hier bouen
Lof moet v altoos fiJjn
CXXVIII . 0 lacy is mach wel claghen
En beweenen minen tiJ't
CLI1. 0 lacy miJ'n heft leYt gheuangen
Ende alte mael in fware banden
XIII . 0 lieue heer, danc lof, ende eer
So moet v wefen emmermeer
CCXII. 0 luftige amoreufe gheeften
Wacht v van fonden fo doedY wel
CCLV . 0 Maria
Hebt eewich lof en danck
CXVII . 0 Maria fchoon roofe root
Ghi hebt onfe eerfte vaders verbliJ't

fol,

biz.

lxviiJ' .1

1 44

C .iiJ' .v

218

xli.v

92

xiiJ' .r

39

xlix .r

106

li .v

I12

xiv .r

4'

ix .°

32

lxxvl .`'

I6o

C .v.r

221

lxviJ' .r

142

lxxxiJj .r

172

ix.r

^I

v11J .v

30

xxvi .v

64

lxxv.v

1 58

.v hisAlxvi

i8 ,r

x .r

33

C.xvi.v

243

C .xxxiiJ' .r

294

lxviiJ' .v

145

355
~T0

LV . 0 minnelike alder oPPerfte cracht
Waer om hebt ghi mi oYt g hemint , ,
CLXX . 0 roode mont
Ghi maect ghefont
CLXXIII . 0 fiele min
J
Wilt v verbliden
CCXXVIII . 0 fuuer maecht van Israhel
Wilt feer verbliden v
CLXI X . 0 fuuer vat
0 lelien blat
CLXXII . 0 weerde mont
Maria g hi hi hebt doerwont
CLXXI . 0 weerde mont
V fuY uer gront
CCII . Och dus en heeft minJ herte gheen vruecht
Voer dat ick Gods aenfchin
J mach aenfcouwen
II . Och edel fiele wilt mercken
Ende hertelick
J bekinnen
CICIII . Och ligdY nu en flaePt
Met ong herufte finnen
CXC. Och ligdY flu en flaePt
0 leuende Gods fone
CLIII . Och maechdeken wildY g heeftelic
J wefen
So moet ghi v under eenen anderen g heuen
LXXIII. Och menfch aenmerct dat leuen din
J
Befiet hoe tort is uwen titJ
CLIXXII. Och menfche waer toe wildY v verlaten
Ghi moet dock fleruen dat weet rhi
wel
gXL
. Och fleruen minder
natueren
J
Dat heeft mi wee ghedaen
CXII . Och voer de door en is trooft en is trooft nosh boet
Met rechte mach ick mach ick wel kermen
LXXI . Och wilt anmercken ghi weeldige herten
V crancke nature die fteruelicJ is
XCVIII . Ons naket eenen foeten titJ
WiJ mogen al wel fiJn verbltJt
CXCII. Onfe heere die fiJ'n rick
J lies
Al bier beneden dat hl quam
LIX . Ontfermt v my God heere
Ick ben he
g 1Jnt
p fo fecrc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CCLVI. PeYft nu om to louen fiJ'n
Broederen al ghemeYne

fol.

blz .

xxxii,v
J

76

xcvi.'

2o3

xcviJ' .v

205

C.xviiJ' .r bis) 262
xcvi .r

202

xcvi .l

204

. xcviJ .~

203

C.xiJ' .v

2^~ 5

by

i8

C.viJ .v

225

C.vi .r

222

lxxxviiJ .l

185

xliv .v

98

C.i .?

213

xxv .v

62

lxv .v

140

xliJi. .

96

lviijJ .v

125

C, .vi' ..1J 1

224

xxxv.v

8o

.,
C .xxxiiJ

295

356
V°
CCX V I .

fol .
Puer nobis nascitur
Rector an elorum

blz.

C.xix .r

2 .7

uaet viandich fact boos obftinaet
Die Eua brochte in i ;root ghequel

C .xl .r

2 96

CCLVIII .

ReYn maechdeken schoon onbefmet
Ghi waert van edelen bloede

C.xl .v

297

LXXRIV.

ReYn maechdeliJ'c aenfciJ'n
Ghi hemelfce coninghinne ,

L .v

109

lxxviJ' .°

163

lx .r

129

lxxiv.'

'57
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