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Woord vooraf

In de zomer van 1991 besloten enkele Nijmeegse promovendi op het terrein
van de Middelnederlandse letterkunde samen het tweede deel van handschri ft
Brussel, KB, 837-845 (later het Geraardsbergse handschri ft genoemd) uit te geven. Vrijwel gelijktijdig begonnen de voorbereidingen voor de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden en al gauw werd het Nijmeegse initiatief als `pilot project' van de reeks geadopteerd. De keuze voor
het Geraardsbergse handschrift bleek een gouden greep, omdat de uitgave de
meest diverse problemen opriep, die de discussie over de uitgangspunten van
de reeks mede richting hebben gegeven.
Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de "Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde". In de
laatste fase is een nieuwe impuls gegeven door financiële steun van het Constantijn Huygens Instituut, waardoor Hans Kienhorst in staat kon worden gesteld de codicologische beschrijving te maken en Marie José Govers de eindredactie van de editie kon uitvoeren. De publikatie is gerealiseerd dankzij een
subsidie van het Constantijn Huygens Instituut.

Wij zijn de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel erkentelijk voor het
verlenen van toestemming om het handschrift uit te geven en foto's van een
aantal bladzijden op te nemen. Evenzeer zijn wij de leden van de projectcommissie dank verschuldigd voor hun commentaar op een eerdere versie van inleiding en editie, met name Paul Wackers die de directe begeleiding van dit deel
op zich heeft genomen en ons met raad en daad hee ft bijgestaan. Tenslotte gaat
onze dank uit naar een ieder die op enigerlei wijze aan de totstandkoming van
de editie hee ft bijgedragen.
Omdat dit het eerste deel van een reeks is, zijn de Richtlijnen voor de uitgave
van Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden achterin dit boek
opgenomen.
De editeurs

Inleiding

In de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel bevindt zich onder de signatuur 837-845 een convoluut dat uit twee zelfstandige delen bestaat en waarvan
het tweede deel hier wordt uitgegeven. Het eerste deel is een handschrift op
perkament en papier met de Wereldkroniek van heraut Beyeren, Claes Heynenzoon (f.Ir-92r), gevolgd door een kortere, anonieme kroniek met jaartalgedichtjes over de periode 972-1409 (f.92r-IoIr). De auteur hiervan wordt als de
Chronogrammist aangeduid.' Het papieren verzamelhandschri ft dat wij het
`Geraardsbergse handschrift' hebben genoemd, vormt het tweede dee1. 2 Beide
handschriften zijn door dezelfde hand geschreven in de jaren zestig van de vij ftiende eeuw.
Hoewel deze twee verzamelhandschriften zeer aan elkaar verwant zijn, zijn
zij toch opgezet als onafhankelijke codices. De uitgave van alleen het tweede
deel is om deze reden verantwoord.
Het Geraardsbergse handschrift kent een grote verscheidenheid aan teksten:
raadsels, (vrome) spreuken, spotteksten, moralistische en catechetische teksten, een beschrijving van een route van Parijs naar Rome, een verslag van een
pelgrimsreis, kalenders, artes-teksten en de `historiografische' tekst Vanden ix
besten. Sommige van deze teksten zijn in proza, andere in verzen geschreven.
Bij de laatste komt zowel gepaard als gekruist rijm voor. Bovendien is de speelse opmaak van enkele teksten karakteristiek (zie foto frontispice). De taal van
de teksten in het handschrift is Middelnederlands, maar soms tre ffen we ook
Oudfrans en Middellatijn aan.
Door de grote variëteit van de collectie past zij op geen enkele wijze in de
kaders van de traditionele benadering van de Middelnederlandse letterkunde.
Diezelfde diversiteit maakt het echter tot een interessante getuige van het functioneren van Middelnederlandse teksten in de vijftiende eeuw en daarmee tot
een goed voorbeeld van het type handschrift dat in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden zal worden uitgegeven.
Hoewel de inhoud van het handschrift divers is, is deze niet ongeordend. Er
lijken groepen van verwante teksten te bestaan. Voorin het handschrift staan
bijvoorbeeld een reeks raadsels, een aantal spreuken en een grote groep opschriften: korte teksten die op voorwerpen of gebouwen (van stal tot stadhuis)
kunnen worden (of waren) aangebracht. Daarop volgen onder meer een aantal

I Zie voor beide kronieken Carasso-Kok 1981,
9^ nrs. 200 en r98.
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de term `Het Geraardsbergse
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g handschrift' wordtgebruikt,
dus uitsluitend het tweede deel en niet het convoluut bedoeld.
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teksten over de mis, een aantal ethisch -religieuze teksten, een religieuze of catechetische groep van teksten over biecht en ste rvensbegeleiding en een aantal
artes-teksten. Het historiografische Vanden ix besten sluit het handschrift af.
De redenen waarom bepaalde teksten bijeen zijn geplaatst, kunnen niet altijd ondubbelzinnig worden bepaald. Bovendien wordt de volgorde van de teksten niet alleen door inhoudelijke overwegingen ingegeven: enkele malen is
het duidelijk dat de kopiist een langere tekst op een nieuwe pagina wil beginnen en daarom de daaraan voorafgaande pagina met een korte tekst opvult.
Zie hiervoor de beschrijving van het handschrift.
De tekstgroepen vertonen een onderlinge samenhang. Er kunnen drie
hoofdgroepen worden onderscheiden. De eerste groep wordt gevormd door
teksten met een heel duidelijk religieus -catechetische strekking. In de tweede
groep komen veel ethische en moralistische teksten voor en de derde groep
bevat enkele teksten die behulpzaam moeten zijn bij een (fysiek en economisch) verstandige leefwijze. De rode draad in de collectie is dus de juiste wijze
van leven in de meest ruime zin van het woord. Het moderne onderscheid tussen het geestelijke en het wereldlijke is in dit handschrift niet aan de orde.
STAND VAN HET ONDERZOEK

De eerste die zich met hs. Brussel, KB, 837-845 heeft beziggehouden, is F. J. Mone. Deze geeft in zijn Anzeiger fur Kunde der teutschen Vorzeit (í83S) de tekst
over De properheden wanden steden van vlaendren uit en wijst in zijn Ubersicht
der Niederldndischen Volks -Literatur iilterer Zeit (r838) op het voorkomen van
een aantal andere teksten in het handschrift, dat hij aanduidt met de oude signatuur 3 19. Meestal signalee rt hij alleen het bestaan van de teksten en geeft hij
slechts de beginregels weer.
De huidige signatuur van het handschrift is gebaseerd op J. Marchals inventaris van de Brusselse handschriften (18 3 9). Onder nummer 83 7 noemt hij de
`Chronique dédiée á Fréderic de Blanckenheim Ev. d'Utrecht', waarmee hij
de Wereldkroniek van heraut Beyeren bedoelt. Marchal beschouwt dit als een
afzonderlijke codex. De nummers 838-845 vormen het tweede deel van het
handschrift. Met deze nummers onderscheidt hij acht verschillende (groepen)
teksten, waarvan hij de helft zonder nadere toelichting aan Pieter van den

Brandt toeschrijft.'

Het betreft de nrs. 838-84o en 8 : Poésies diverses,
344
^Deproperheden etc. ^Van dinghen
g die selden
etc. en Poëme sur le calendrier. Marchal is onnauwkeurigg te werkgegaan,
l
^ hetgeen
g niet alleen blijkt
gg
uit het feit dat hij de meeste teksten niet afzonderlijk onderscheidt,^ maar ook uit het feit dat hij
hij
onder nr.44
8 dep
prozatekst over Die verboden dag he vanden1 are(nr. 84
4in deze editie) noemt als
een gedicht
van Pieter van den Brandt. Hij haalt hier evident twee teksten door elkaar: de enige
g
g
tekst die in het Geraardsbergse
g handschrift aan Pieteren den Brant wordt toegeschreven,
g
^ is nr. 883,
hetedicht
over de vier temperamenten
(en dus niet over de kalender).
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J.F. Willems heeft tussen 1839 en 1846 in diverse jaargangen van het Belgisch

museum veel teksten en tekstfragmenten uit het handschrift uitgegeven. Het
is echter duidelijk dat hij alleen geïnteresseerd was in de teksten en niet in het
handschrift als geheel.
Ook N. de Pauw geeft in 1897 een aantal teksten van het handschrift uit. Opmerkelijk is dat hij daaraan een (overigens onvolledig) inhoudsoverzicht van
het handschrift toevoegt. Maar evenals zijn voorgangers is hij niet in deze teksten als verzameling geïnteresseerd.
De eerste die iets over de betekenis van het handschrift als collectie zegt, is
F. de Potter. Wanneer hij in 1892 enkele korte stukken publiceert, spreekt hij
het vermoeden uit dat deze `bundel verzen' 4 door Pieter van den Brant is `opgesteld'. 5 Het enige argument dat hij daarvoor geeft, is dat een van de teksten in
het handschrift (De properheden wanden eiere complexien, f.iSJr-ióov) op diens
naam is gesteld. 6 Gezien de diversiteit van het tekstmateriaal is dit geen sterk
argument. Bovendien wordt deze tekst in het handschrift gedateerd op 1433.
Aangezien de verzameling als geheel pas in de jaren zestig van de vijftiende
eeuw tot stand kwam (zie hiervoor de beschrijving van het handschrift), is De
Potters hypothese uiterst onwaarschijnlijk.
W. de Vreese heeft zich intensief met het handschrift beziggehouden. In de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (verder: sNM) te Leiden wordt een uitvoerige (codicologische en inhoudelijke) beschrijving van zijn hand bewaard.'
Bovendien heeft hij de editie van De Pauw vergeleken met het handschriften
verbeteringen genoteerd in de marge van zijn persoonlijk exemplaar (eveneens
in de BNM aanwezig). Voor de inleiding en de editie hebben wij van het werk
van De Vreese dankbaar gebruik gemaakt.
Na De Vreese hebben zich nog enkele onderzoekers met afzonderlijke teksten uit het handschrift beziggehouden. De literatuurverwijzingen in de inhoudsopgave geven rekenschap van hun werk.
J. Janssens en H. Pleij hebben als enigen nog uitspraken over het handschrift
als geheel gedaan. Janssens stelt zonder argumentatie, maar waarschijnlijk op
inhoudelijke gronden, dat het handschrift is geschreven voor het grafelijk hof
in Holland;8 Pleij is van mening dat het handschrift in Geraardsbergen is vervaardigd.' Deze laatste stelling is volgens ons juist.

D e Potter 189 2X35
358. De Potter ggaat met deze opmerking
P
g voorbij aan het feit dat het handschrift
voor een substantieel deel uit teksten inroza
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RELATIE VAN HET HANDSCHRIFT MET GERAARDSBERGEN

Wij hebben het tweede deel van Brussel, KB, 837-845 het `Geraardsbergse handschrift' genoemd, omdat wij van mening zijn dat de verzameling in de stad
Geraardsbergen in Zuidoost-Vlaanderen tot stand is gekomen. Die mening is
gebaseerd op een aantal gegevens uit het handschrift zelf.
1. In het opschrift op f.i3iv wordt vermeld dat het navolgende exempel door
de eerwaarde jonkheer Jan van Hulst aan de heer `percheualen vanden noquerstocque priestre te gheeroudsberghe' is toegezonden. Deze Geraardsbergse priester Perchevael vanden Noquerstocque stamt uit een bekend Geraardsbergs patriciërsgeslacht.lo
2. Het pelgrimsverslag op f.1 33r-134v beschrijft een tocht naar onder andere
Maastricht, Aken en Keulen, die eindigt in `gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt'. Het Franse schild was een herberg in Geraardsbergen. Het is
mogelijk dat de pelgrim die dit verslag heeft opgesteld, een inwoner van deze stad was.
3. De tekst over De properheden vanden eiere complexien (f.159r-I6ov) wordt
in het opschrift toegeschreven aan Pieteren den Brant en gedateerd op 1433.
Hoogstwaarschijnlijk is hij dezelfde persoon als de Pieter den Brant die in
de jaren 1427-1430 in de Geraardsbergse stadsrekeningen verscheidene malen wordt genoemd als de grote animator van het culturele leven in de
stad."

BESCHRIJVING VAN HET HANDSCHRIFT

In deze beschrijving zal uitgebreid aandacht worden besteed aan beide delen
van het convoluut. Ze zijn immers geschreven door een en dezelfde kopiist.
Door op de verschillen en overeenkomsten te wijzen kan zowel de nauwe samenhang die tussen de twee handschriften bestaat, worden aangetoond als het
feit dat ze evident zijn opgezet als afzonderlijke eenheden.12

I. Materiaal en samenstelling
De twee delen van het convoluut omvatten tezamen 183 folic, die rechtsboven
op de rectozijde door een moderne hand met potlood zijn genummerd. Eraan
vooraf gaan vier papieren schutbladen, met potlood gefolieerd I-IV. Deze bla-

Io Vgl.
39 Met dank ook aan G. van Bockstaele te Geraardsbergen
^ voor enkele
g o.a. Fris I9II^ 396.
waardevolle mededelingen
zijn brief d.d.
9 ljanuari I
993.
g in zijn
II Vgl.
I 6 8-ia; Pleij
18 a 123
18^3
b o.
l 97^
3 en Pleij
l 97
g Batselier 97>
12 Met dank aanrof.
.
dr.
P.F.J.
Obbema
voor
zijn
zijnbij
opmerkingen
bij een eerdere versie van deze
P
handschriftbeschrijving,
aanP
prof. dr.
Gumbert en drs. G. van Thienen voor hun hul
hulp
1 g^
en adviezen.
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den zijn van jongere datum. Verder zijn voor- en achterin het handschrift twee
moderne perkamenten schutbladen meegebonden.
Het eerste deel, met de Wereldkroniek van heraut Beyeren en de kroniek van
de Chronogrammist, beslaat de folia 1-102. Dit handschrift bestaat uit zeven
katernen, waarvan 1-3 en 5-6 zijn samengesteld uit acht dubbelbladen (zgn. octonionen). Alleen het vierde katern is een septenio (f. 49-62) en het laatste een
quaternio (f.95-1o2). De Wereldkroniek begint op f.ir en eindigt op f.92r. De
kroniek met de jaargedichtjes loopt van f.92r tot roar. De laatste drie bladzijden waren oorspronkelijk onbeschreven.
De katernen van het eerste deel zijn gemengd: de katernen 1-6 hebben een
perkamenten binnen- en buitenbifolium; van katern 7 is alleen het buitenste
dubbelblad van perkament. De dubbelbladen zijn zo gelegd dat de vleeszijde
van het perkament de buiten- en (in katern 1-6) binnenkant van het katern
vormt.
Het tweede deel, het Geraardsbergse handschrift, omvat de folia 103-183. Het
bestaat uit zes katernen, oorspronkelijk alle septenionen. Tussen f.rio en iii
zijn echter drie bladen weggesneden, waarschijnlijk alle drie met tekst." Het
handschrift opent op f.io3r met een serie raadsels en eindigt op f.183v met het
gedicht Vanden ix besten. Deze laatste tekst breekt onderaan de pagina onvolledig af. Hieruit mag echter niet zondermeer worden afgeleid dat het handschrift achteraan defect is. Aangezien de tekst onderaan een regel extra heeft,
bevatte ook de legger misschien niet meer tekst, en heeft de kopiist voor het
laatste vers geen nieuw blad meer willen toevoegen. 14 In tegenstelling tot het
eerste deel van het convoluut zijn de katernen van het Geraardsbergse handschrift geheel samengesteld uit papieren bifolia.
De papieren bladen zijn foliobladen. F.1-i83 zijn 286-287 mm hoog en ca. 212
mm breed. Zo meet bif.64 / 77 287 X 21 e +210 mm, bif.io3/i13 287 x 214+208 mm
en bif.i34/135 286 x 212 +211 mm. De perkamenten bladen in het eerste deel zijn
iets kleiner, maar dit kan door krimpen zijn veroorzaakt. De vier papieren
schutbladen voorin de band zijn 285 mm hoog en hebben thans een breedte
van 200-203 mm.
2.

Watermerken

Bij elk van de papieren bifolia is in het midden van het voor- of achterblad tussen
twee verticaal lopende kettinglijnen een watermerk zichtbaar. Afgezien van de
vier papieren schutbladen voorin de band, die pas later zijn toegevoegd, zijn naar
de vorm van de draadfiguur vijf verschillende watermerken te onderscheiden:

133Op de
zijn
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g
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I. twee parallel geplaatste, gedeeltelijk over elkaar geschoven sleutels: enige watermerk in katern 1-3 van het eerste deel (deze katernen beslaan Li-48). Daarbuiten
komt het niet meer voor. Er zijn twee vrijwel identieke varianten te onderscheiden, die wel uit een `tweeling'-schepvorm afkomstig moeten zijn: a (afstand tussen de kettinglijnen 40 mm) bifa/ro, ls 6/11, 5/12, 4/13,2/15; 23/26, 22/27, 21/28,
20/29 1 9 /3 0 ;38/43,35 / 46 ; b (38 mm) bif 3/14; 18/31;39/4z,37/44, 36/45,34/47.
Er bestaat een sterke gelijkenis met afbeelding 382o in het watermerkenrepertorium van Briquet 1968 (geattesteerd in 1462-1467) en met de nrs. III 43 en 45 in Piccard 1961-1987, Findbuch VIII (beide geattesteerd in 1465 en 1466).
2.anker met kruis: alleen in drie van de vijf papieren bifolia van katern 4 van
het eerste deel (f.49-60). Ook ditmaal betre ft het twee vrijwel identieke watermerken, die om dezelfde reden wel een paar zullen vormen: a (43 mm)
bif 52/ 59, 5o/61; b (ca. 40 mm) bif.5i/6o. In beide gevallen zijn op de kettinglijnen schuine dwarsstreepjes zichtbaar. Er is een frapp an te gelijkenis met Briquet 392, een watermerk dat geattesteerd is in Geraardsbergen, 1463.16
3.bisschopsstaf: ook hier twee vrijwel identieke varianten, die beide zowel in
het eerste als tweede deel van het convoluut voorkomen, in het eerste deel in
de twee overige papieren bifolia van katern 4 en in twee van de drie papieren
bifolia van katern 7 (f.95-1o2), in het tweede deel als enige in katern q. (f.142-155)
en, op het buitenste dubbelblad na, in alle bifolia van katern 6 (f.i7o-i83): a (40
mm) bif.54 / 57 , 98/99; 148/149, 147/15o, 146/151, 145/152, 14.4/1S3; 176/177,
175/178, 173/180; b (38 mm) bif. S3/58; 96/i0i; 143/154 , 142/155 ; 174/179, 72/181,
i71/182. Er is een sterke gelijkenis met Briquet 5799 (146i)•
4. letter Y met kruis. In het eerste deel komt dit watermerk als enige voor in
katern S en 6 (f.63-94), en verder in een van de drie papieren bifolia van katern
7. Er zijn drie varianten te onderscheiden: a (4z mm) bif.69/72, 68/73> b (42
mm) bif.67/74 , 65/76, 64/77; 85/88, 82/91; c ( 4z mm) bif.66/75; 84/89, 83/9o,
81/92, 80/93 ; 97/zoo. In het tweede deel, het Geraardsbergse handschrift, ko-

men zes andere varianten van dit watermerk voor, te weten in alle bifolia van
katern 1-3 (f.io3-i4i) en in de vijf binnenste dubbelbladen van katern S (f.i56169): d (4o-4r mm) bl{.I09hI0; I20/I2I, I19/I21, 114/I27; 132/137, 731/138,
13 0/139; 1 59 166; e (4o mm) bif.io8/-; f (4z mm) b1f.IOf/III, 104/112, 103/113; g
(3g-39 mm) blf.II8h23, 117/124, 116/125, 115/126; 133/136; 162/163, róo/róf,
I 5 8/167; h (37-4 o mm) bif.r34/135; 161/164; i (40-41 mm) bif.r29/r 4o, 128/141. De
verschillende varianten staan het dichtst bij Briquet 9181 en 9186, beide geattesteerd inr4 64.
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S. toren met het

opschrift NAY. Evenals het anker komt dit watermerk slechts
driemaal voor, namelijk in de twee buitenste bifolia van katern s en in het buitenste bifolium van katern 6 van het Geraardsbergse handschrift. De drie watermerken zijn identiek, dus afkomstig uit dezelfde schepvorm (afstand tussen
de kettinglijnen 40 mm): bif.r56/i69, rS7 /t68; 170/183. Het watermerk komt
overeen met Piccard Findbuch III, II 602 (behorend tot de groep 601-604 , die
geattesteerd is in 1461-1466), en met Briquet 15•894 (1459). Als variant van de
groep 15•894'I5•896 vermeldt Briquet onder meer Geraardsbergen, 1465.1'
Schematisch voorgesteld zijn de verschillende watermerken over de twee delen van het convoluut verdeeld als in tabel I (zie p. 16).
Het onderzoek naar de watermerken laat in de eerste plaats zien dat voor elk
van beide delen van het convoluut nogal wat papiersoorten zijn gebruikt.
Voor de eerste drie katernen had of nam de kopiist een redelijke hoeveelheid
van hetzelfde papier in voorraad. Daarna werkte hij vrijwel zonder uitzondering met kleinere hoeveelheden, soms maar enkele ve ll en. Misschien mogen
we hieruit afleiden dat de kopiist niet onmiddellijk over voldoende papier beschikte om de hele Wereldk ro niek van heraut Beyeren af te schrijven. Hoewel
papier goedkoper was dan perkament, was het toch nog een kostbaar materiaal. De kopiist kan het daarom geleidelijk hebben aangekocht. Het is echter
ook mogelijk dat hij voor beide handschri ften over een of meer mengpa rt ijen

papier beschikte.
Opmerkelijk is verder dat de twee vormvarianten van het watermerk bisschopsstaf zowel in het eerste als tweede handschri ft voorkomen. Gezien de
positie van de katernen waarin ze voorkomen, mogen wij hieruit wellicht opmaken dat de kopiist voor kortere of langere tijd aan beide delen tegelijk heeft
gewerkt.' 8
Een derde interessant gegeven is dat een van de twee varianten van het watermerk anker met kruis, die we aantreffen in f. 5 2 en 61, identiek lijkt aan papier
dat door Briquet wordt gesignaleerd in een document dat in 1 463 gebruikt is
in Geraardsbergen. Daarnaast maakt het watermerk toren met opschrift
NAY, zoals dat voorkomt in f.isó, 1 S7 en 1 7 0 van het Geraardsbergse handschrift, volgens hetzelfde repertorium deel uit van een groep waa rt oe ook papier behoort dat in 1465 in Geraardsbergen is gelokaliseerd.
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Tabel I: Overzicht van de watermerken per katern

Bibliografische formule van de katernenopbouw: 2°. Papier en perk. Eerste gedeelte:
1-3 16 [1-481 4" [49-62], 5-6 16 [63-94], 78 [95-1021 tweede gedeelte: 1" min drie na 8 (103113], 2-6" [114-183].
'gzijn
achterperkamenten
a en in
deelI cter
In dehiernavolgende ooPpsomming
lz de
Pe a. enten dubbelbladen
we gg
op
naar debeschrijvingvan
o^
o verwijzen
e gelaten.
e aten De nummers volgend
^
P de bifolia
de watermerken.
I-1

2/15
3/14
4/13
5/12
6/11
7/10

la
lb
la
la
la
la

18/31
19/30
20/29
21/28
22/27
23/26

lb
la
la
la
la
la

34/47
35/46
36/45
37/44
38/43
39/42

lb
la
lb
lb
la
lb

50/61
51/60
52/59
53/58
54/57

2a
2b
2a
3b

64/77
65/76
66/75
67/74
68/73
69/72

4b
4a
4c
4b
4a
4a

1-6

80/93
81/92
82/91
83/90
84/89
85/88

4c
4c
4a
4c
4c
4a

1-7

96/101
97/100
98/99

3b
4c
3a

I-2

1-3

1-4

1-5

II-1

103/113
104/112
105/111
106/—
107/—
108/—
109/110

4f
4f
4f

II - 2

114/127
115/126
116/125
117/124
118/123
119/122
120/121

4d
4g
4g
4g
4g
4d
4d

II-3

128/141
129/140
130/139
131/138
132/137
133/136
134/135

4i
4i

II - 4

142/155
143/154
144/153
145/152
146/151
147/150
148/149

3b
3b
3a
3a
3a
3a
3a

11 - 5

156/169
157/168
158/167
159/166
160/165
161/164
162/163

5
5
4g
4d
4g
4h
4g

II - 6

170/183
171/182
172/181
173/180
174/179
175/178
176/177

5
3b
3b
3a
3b
3a
3a

3a

4e
4d

4d
4d
4d
4g
4h
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3. Bladsignaturen

17

en custoden

Uit het verschil in samenstelling van de katernen blijkt reeds dat het eerste en
tweede deel van het convoluut niet op elkaar waren afgestemd. Dat ze als twee
afzonderlijke eenheden zijn gepland, wordt bevestigd door de bladsignaturen
die nog gedeeltelijk zijn overgeleverd.
Deze signaturen werden vermoedelijk door de kopiist aangebracht rechtsonder op de rectozijde van het voorste blad van ieder bifolium. Ze bestaan uit
een combinatie van een letter voor het katern en een Romeins cijfer voor de
volgorde van de bifolia daarbinnen. Slechts enkele zijn volledig bewaard, maar
we kunnen hieruit wel opmaken dat de twee handschriften elk een zelfstandige katernnummering hebben gehad. Het betre ft de volgende signaturen: d v
en d vi op de rectozijde van f.S3 en S4 (vijfde en zesde blad van katern 4 van
het eerste deel), en c vii en f i op de rectozijde van f.134 en 170 (zevende blad
van katern 3 en eerste blad van katern 7 van het tweede deel). Sporen van bladsignaturen komen voor onderaan op de rectozijde van f. 55, 83, 130, 156, 157, ióo,
iót en 172-176.
Verder is een kruisje ter aanduiding van het binnenste bifolium van het katern nog te zien rechtsonder op f.135r en 177r, en is rechts onderaan op f.141V,
de laatste bladzijde van katern 3 van het Geraardsbergse handschri ft , een custode bewaard: het woord forma, van de hand van de kopiist. Restjes van zo'n
custode zijn ook te vinden op f.ii3v, de laatste bladzijde van het eerste katern.
4. Opmaak

Beide delen van de codex zijn afgelijnd voor één kolom per bladzijde. Het eerste handschri ft , met de Wereldkroniek van heraut Begeren en de kroniek van
de Chronogrammist, is gelinieerd voor 33 regels, het Geraardsbergse handschrift voor 28 regels, waaruit ook weer het verschil in opzet tussen de twee
handschri ften blijkt. De aflijning en liniëring zijn aangebracht met een loodstift die zowel grijze als lichtbruine lijnen afgeeft, maar soms lijken enkel groeven (`blinde' lijnen) te zijn getrokken.
Boven- en onderaan en in de buitenrand van de bladen zijn meestal nog de
gaatjes aanwezig die per katern voor de aflijning en liniëring werden geprikt:
twee gaatjes voor de linker- en rechterkantlijn, en in het eerste deel 34, in het
tweede 29 gaatjes, loodrecht onder elkaar, voor de horizontale lijnen. Alleen
de eerste en laatste horizontale lijn zijn over de gehele breedte van de weer
opengevouwen dubbelbladen doorgetrokken. Om op de onderste van deze
twee doorlopers te attenderen zijn in de buitenrand van de bladen twee gaatjes
geprikt.19

I9Zie voor dit verschijnsel
Gumbert
J

I 974 155-156.

IH

HET GERAARDSBERGSE HANDSCHRIFT

De afmetingen van de schriftspiegel zijn per afzonderlijk deel vrij consistent. Wat het eerste deel betre ft zijn de breedte en hoogte plus marges (gemeten
is van links naar rechts en van boven naar beneden) op í.37r 22 < 141 > 46 x
29 <192 > 66 mm en op f.56r 18 < 141 > St x 31 < 193 > 65 mm. De hoogte per tien
regels bedraagt op deze pagina's bovenaan 6o, in het midden S9 en onderaan
56 mm. In het Geraardsbergse h an dschrift zijn de afmetingen van de schriftspiegel, gemeten op f.riór 27 <118 > 65 x 33 <185> 68 mm, en op f.i34r
3 2 < ii8 > 62 x 29 < 187 > 7o mm, terwijl de hoogte van tien regels ligt tussen
de 66 en 67 mm.
5. Schrift
De teksten in beide delen van het convoluut zijn in bruine inkt geschreven
door een en dezelfde hand. Alleen schrijft de kopiist in het Geraardsbergse
handschrift, dat voor 28 in plaats van 33 regels is gelinieerd, wat groter.
Het schrift zou men een gestileerde litters cursiva kunnen noemen, ofschoon Strubbes term `cursiefbastaardschrift'ook in aanmerking zou kunnen
komen. 20 De lussen aan de stokken zijn niet gesloten en in bepaalde posities
zelfs achterwege gelaten, zoals bij ll en lk, waarvan de toppen door een dun
haarlijntje worden verbonden. De hellende, scherp afgepunte lange s en f tonen aan dat de kopiist is beïnvloed door het stijlprincipe van de Franse en daarmee verwante Bourgondische bátarde.
Een ander trekje dat aan dit schrifttype zou kunnen zijn ontleend, is het gebruik van de majuskelvorm van de r wanneer deze letter aan het begin van het
woord voorkomt, ongeacht de betekenis of positie daarvan.21
Opmerkelijk is verder dat de pootjes van m n u en i doorgaans gelijk gevormd zijn, behalve aan het woordeinde. In deze positie is de laatste schacht
van de m en n verlengd, zoals bij dubbele i de tweede letter steeds een staartje
krijgt. Ook de i in mi wordt door de kopiist wel verlengd. Aan het woordbegin
heeft de i, evenals de r, bijna zonder uitzondering een majuskelvorm.
6. Tekstgeleding en rubricering

Voor de Wereldkroniek van heraut Begeren beschikte de kopiist zonder twijfel
over een complete legger, met een duidelijke structurering van de tekst. In zijn
afschri ft laat hij ruimte open voor initialen (waarvoor hij represent anten zet),
opschriften en, in de lopende tekst, voor paragraaftekens, die alle naderhand
met rode inkt werden aangebracht. Met rood werden ook de majuskels a an
het begin van een zin opgehoogd, de tussen isoleringspunten geplaatste Romeinse cijfers geaccentueerd en de Latijnse citaten onderstreept.

20

Zie Strubbe 1964, I, II6-I17.
afb. XIX, 43.

21 Vgl.Strubbe 1964, II,
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Bij de kroniek van de Chronogrammist, op f.92r-ioir, komt de structuur van
de tekst veel minder duidelijk uit de verf, zoals blijkt uit de wijze waarop de
jaargedichtjes op f.97v kriskras over de bladzijde zijn verdeeld. Het gebruik
van witregels lijkt inconsequent. Wat in het oog springt, zijn de grote, in de
vrije ruimte aangebrachte hoofdletters op f.99v-ioir. 22 Deze beginletters, die
in principe niet over de regel heen steken, werden door de kopiist tijdens het
schrijven direct aangebracht.
In het Geraardsbergse handschrift zijn de teksten uniform maar zonder duidelijke hiërarchie na elkaar opgeschreven. Wel kunnen, zoals hierboven reeds is
betoogd, duidelijk groepen van teksten worden aangewezen. Dat het proces
van afschrijven niet continu is geweest en de kopiist aan beide delen van het
convoluut tegelijke rt ijd heeft gewerkt, mag misschien worden aangenomen
op grond van het papieronderzoek.
Voor de overgang naar een nieuwe tekst of naar een nieuw tekstgedeelte maakt
de kopiist gebruik van witregels, zij het dat hij dit niet consequent doet. Verder
hebben de meeste teksten een opschri ft , dat kan variëren van een of enkele tre fwoorden tot uitgebreide tituli. Deze opschriften zijn geschreven in gewone
tekstinkt en springen meestal in. Ook hier is het gebruik van witregels slordig:
soms zijn de opschriften direct onder de voorafgaande tekst geplaatst en andere
keren is tussen het opschrift en de bijbehorende tekst geen regel opengelaten.
Hetzelfde type grotere hoofdletters dat we aantreffen aan het eind van de
kroniek van de Chronogrammist, is normaal voor het Geraardsbergse handschrift. Ze komen voor aan het begin van een nieuwe tekst of een nieuw tekstgedeelte, of als eerste letter op een nieuwe pagina, maar zijn niet altijd consequent aangebracht en ook de uitvoering e rvan is niet overal gelijk.23
Om enige ordening in het handschri ft aan te brengen hee ft de kopiist in de
kantlijn rode paragraaftekens geplaatst bij het begin van een nieuwe tekst of
van een nieuw tekstgedeelte. 24 Ook dit is echter niet systematisch gebeurd. Rode inkt is verder gebruikt voor het ophogen van de beginletters van een vers,
titel of zin, en voor het markeren van Romeinse cijfers en van letters in zelf-
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noemfunctie. Ten slotte zijn met rood golvende lijntjes gezet om een lege
ruimte aan het eind van een prozastuk op te vullen, zoals ook in het eerste deel
wel te zien is.
Door het onevenwichtig gebruik van witregels en groot uitgewerkte beginletters in tekstinkt en het nadien tamelijk willekeurig aanb re ngen van rode paragraaftekens in margine draagt het Geraardsbergse handschrift een sterk particulier karakter. Een aanwijzing dat de kopiist mogelijk ook voor de compilatie
verantwoordelijk is, vormt diens neiging iets lange re teksten op een nieuwe
bladzijde te laten beginnen en de ontstane ruimte op de voorafgaande bladzijde
zo nodig met korte tekstjes op te vullen. 25 Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de
overg an g van f.I2or naar izov. Op f.i2ov begint het Exempel om twee parsoene,
en onderaan f.isor waren nog p recies vijf regels vrij voor de tekst Dit mach elc
mensche segghen van hem seluen. Zeer opmerkelijk is de spreuk van Gregorius
de Grote (in de editie tekst 49), die de laatste zes regels van f.ii7r beslaat, en daarmee een groep van drie teksten over de mis (nrs. 47, 48 en So) onderbreekt.26
Dat de kopiist voor het Geraardsbergse handschrift over combinaties van
teksten beschikte, blijkt uit de vergissing die hij maakt op f.to9r (zie foto). Hij
slaat op deze pagina abusievelijk de laatste strofe over van het gedicht Van dinghen die selder gheschien. De titel van het volgende gedicht, Vanden ABC vele
abuse der weerelf, is al gezet wanneer de vergissing wordt opgemerkt. Ook het
afschrift van het Exempel om twee parsoene (f.i2or-123v) werpt licht op de werkwijze van de kopiist. Direct nadat de tekst is afgeschreven, vergelijkt hij zijn
afschrift met de legger en bemerkt dat een rijmpaar is overgeslagen. De betreffende verzen voegt de kopiist in wat kleiner en slordiger schrift boven de eerste
regel van het volgende rijmpaar toe. Onder het afschrift noteert hij vervolgens
Ghecolatonneert. Pas daarna begint hij aan de volgende tekst. Een derde aanwijzing ten slotte voor het bestaan van groepen betre ft de tekst Vele wijsheden
die onder deze titel op f.iosr direct wordt gevolgd door zijn tegenpool Vele
daesheden, maar ook op f.ti3r voorkomt als losse tekst, nu onder de titel Van

goeden zeden.27
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7.

2I

Band

De Vreese meldt in zijn beschrijving van het convoluut dat het nog zijn oorspronkelijke band heeft, althans het oorspronkelijke leer, getrokken over
nieuw bordpapier. Dit k al fsleer zou waarschijnlijk maar lichtjes gekleurd zijn
geweest, omdat het wit overal doorschijnt.
De vier schutbladen worden door De Vreese aangeduid met `r quatern jonger papier'. Inderdaad kunnen f. I en IV en f. II en III twee bifolia hebben gevormd, zij het dat de bladen met papieren strookjes dan opnieuw aan elkaar
zijn gezet, waarbij ze aan de rugk an t waarschijnlijk enigszins zijn besnoeid.
In f. I en f. II komt een watermerk voor: een kleine dolfijn met lint waarop C.
NOEL staat. Deze naam staat voor Claude Noël, een papierfabrikant uit
Troyes uit het midden van de zestiende eeuw 28 Aangezien de schutbladen deel
zullen hebben uitgemaakt van de eerste band, waren beide delen van het convoluut ongeveer een eeuw lang afzonderlijk van elkaar bewaard. Dit zou ook
kunnen verklaren waarom de katernen van het tweede deel aan de rugkant zo

vuil zijn geworden.
De huidige, twintigste -eeuwse, halfleren band op houten borden is vervaardigd door de Brusselse boekbinder G. Dubois d'Enghien. Om de katernen in
de platten te hangen werden de oude bindtouwen opnieuw gebruikt. Voor- en
achteraan werd een perkamenten schutblad meegenaaid, dat met een brede
strook tegen de binnenzijde van de platten is gelijmd. Over deze stroken
bracht de binder het leer van de oude boekband aan.
Dat de vorige band twee sloten met klampen heeft gehad, zoals ook De Vreese opmerkt, blijkt uit de afdrukken van twee muiters in het leer dat thans tegen
de binnenzijde van het voorplat is gelijmd. Deze twee sloten vervingen op hun
beurt een oude, versleten riemsluiting, zoals weer blijkt uit een gat midden
in het leer dat tegen het voorplat is gelijmd, en uit reparaties van het leer van
het achterplat. Opmerkelijk is verder dat bovenaan in het leer van het achterplat zes gaatjes zitten, die moeten zijn ontstaan toen de band van een fenestra
werd voorzien. 29 Zo'n titelvenster vormt een indicatie dat de twee handschriften, toen ze werden ingebonden, deel uitmaakten of gingen uitmaken van een
grotere collectie. Daarbij moet misschien eerder aan een institutionele dan aan
een particuliere bezitter worden gedacht.
De versiering van het oude leer bestaat uit een simpel patroon van blinddruklijnen, die op beide platten een dubbel kader vormen, waarbinnen de ruimte
door diagonalen in ongelijke ruiten is opgedeeld. Gaan we af op de bundels
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19^
68 I 69^toevoeging
bijaf b. 5855-5857. D eze
drie watermerken koq
g van
g Stevenson bij
menlobaal
overeen
met
de
watermerken
in
f.
en
II
van
het
convoluut.
t Ze zijn
geattesteerd in
^
lg
1557-1578.
29
2 Zie GnirrepP e.a. I99
2 61.2
5(muiter) en 62.12 (fenestra).
S
^

22

HET GERAARDSBERGSE HANDSCHRIFT

kordeerlijnen in het oude leer, 30 dan wijken de afstanden tussen de vijf ribben
van de eerste band enigszins af van die tussen de ribben van de huidige band.
Wat ten slotte nog opvalt is dat tussen het boekblok en het huidige achterplat
enige ruimte op de bindtouwen over is. Dit zou kunnen betekenen dat achteraan nog een katern heeft gezeten. Opmerkelijk is in dit verband ook dat achterin de band de papieren schutbladen ontbreken, hetgeen ook ten tijde van
De Vreese reeds het geval was.31

8. Eigendomsnotities
Waarschijnlijk uit de tijd dat de twee handschriften nog niet waren samengebonden, dateert de naam SJodocus Croy, bovenaan op f.iosv, de laatste bladzijde van
het eerste deel. Misschien gaat het om een lid van de overwegend Franstalige adellijke familie De Croy, die in de zestiende eeuw door het stadhouderschap verbonden is aan Geraardsbergen. 32 Onder de naam staan van dezelfde hand twee
motto's: Respite finem aensiet dat eynde en Labor improbus omnia vindt.
De naam SJodocus Croy is doorgehaald en de twee motto's zijn op dezelfde
bladzijde gekopieerd tot halverwege de tweede regel. Te oordelen naar het
schrift kan het hier gaan om een penneprobeersel van de andere privé-bezitter
wiens naam we kennen, een zekere Joan) Bap(tis)ts Conincx. Deze zette zijn
handtekening op drie plaatsen in de codex, namelijk op f.IIr met de toevoeging Distensis (`uit Diest'); drie keer op f.ioiv, de eerste keer met het jaartal
1635, en een laatste maal op f.ro2r, met het jaartal 1668. Er blijkt inderdaad een
Jan Baptist(a) Coninc(k)x in Diest te hebben bestaan, die daar burgemeester
is geweest. Zijn naam komt voor in verscheidene zeventiende-eeuwse akten
van het Stadsarchief van Diest."
9. Gebruikerssporen
In de vrijgebleven ruimte onderaan op f.ioir staan twee verstekstjes. Het eerste
luidt aldus:

3 o Zie voor deze term Gnirrep
P e.a.1992, 55•9•
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was
ic wast te zochter
Als leuende gheboren
as Ic
^
v^ a
alyonora
nouember xvj
yo o eendochter
o
De Vreese dateert deze tekst in 1616, maar het schrift is dat van de `slordige'
hand die op f.123r in het Exempel om twee parsoene (f.I20V-123V) interlineair een
overgeslagen rijmpaar toevoegde (zie foto's, p. 24). Deze correctie werd met
vrij grote zekerheid aangebracht door de kopiist, zodat die ook verantwoordelijk moet zijn voor het versje over alyonora. Gezien de persoonlijke strekking
moet hij wel ha ast de bezitter van de twee handschri ften zijn geweest.
Van de kopiist zijn zeer waarschijnlijk ook de ve rt icale streepjes die in een
aantal teksten naderh an d met lichtbruine inkt zijn gezet. Bijzonder interessant is in dit opzicht weer het Exempel om twee parsoene. De streepjes in deze
tekst lijken namelijk te zijn a an gebracht met het oog op de voordracht (zie foto, p. 24). Daarbuiten gaat het hoofdzakelijk om toevoegingen in enkele Latijnse tekstjes.34
Het tweede tekstje op f.iorr is waarschijnlijk van de hand van Conincx:
als gij u lviiij Gleden naer he rt werk niet en wielt
stellen dan Gomt den duijvelen geest dat lichaen
in veendicht queuen dan is hij op sijn profijet
en Boekt Boo menighe liest dat gij voor Bande
gewonnen hebt onmittelijck verguist

Ook van Conincx zijn de drie regels op f.roiv, die onder een reeds eerder toegevoegd refrein zijn geschreven. Daaronder zette hij driemaal zijn naam (zie boven par. 8). In de buitenmarge van f.io4r noteerde Conincx de volgende tekst:
arbeijet loon motmen Betalen
ende dat altijet Bonder falen
ende dat is hert Recht
van die dutsen ende waelen
oft gij moet v. een pert Balen

Op f.iv-i7v werden bij de Wereldkroniek in margine korte inhoudsaanduidingen genoteerd. Van dezelfde hand is ook het vers dat in de ondermarge van
f.ii3v werd toegevoegd aan de 21 spreuken `om ergens op of bij te schrijven'
(f.H3r-H5r), volgens De Vreese uit ca. iSSo:
1E om vp Benen memorieboec oft cladboec te Betten
Datmen hier in sedt moettmen stellen nettere
gheen beter memorie dan de Lettere

34 Bijv.
Bijv. de ^gedichtjes
l op
P f.ii4r (tekst 37) en I2Sr (tekst 6r ^waar de streepjes
P) es een cesuur in de vers reels
g aangeven.
g
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De schutbladen zijn bij uitstek de plaats waar gebruikersnotities voorkomen.
Op f.IIIr staan de meeste, waaronder een afschrift van een tweeregelig vers op
f.125r van het handschrift (in de editie nr. 6o), en enkele, direct weer uitgewiste
notities, die van de hand van Conincx zouden kunnen zijn. Midden op f.IIr
staat alleen diens handtekening. F.IIv en IIIv zijn onbeschreven.
Van het buitenste `dubbelblad' is f.IVv volledig beschreven met een literaire
tekst. Het gaat volgens De Vreese om een gedicht uit de zeventiende eeuw. De
tekst is in zeer bleke inkt en thans haast onleesbaar. 35 Van dezelfde hand is het
onderste van twee tekstjes over `Adams beet' op f. Iv. F. Ir en IVr zijn onbeschreven.
Verder komen in het Geraardsbergse handschrift op enkele plaatsen nog onduidelijke krabbels en notities voor, onder andere in de bovenmarge van f.ro8r
[AJIs meeste[rs] beginne[n] in hun abbachte, in de buitenmarge van f.i4iv Wel leuen doet /genen, en in de buitenmarge van f.169r en i75r resp. Hic inteligit qui
/ Multum legit en Altum et profundum ma.... De laatste twee aantekeningen
zijn van een en dezelfde persoon, mogelijk Conincx. Verder bestaan overeenkomsten tussen de hand van de aantekening op f.io8r en de hand van onder
andere het tweede tekstje over `Adams beet' op f.Iv.
In de jaren dertig van de vorige eeuw was het handschrift in het bezit van de
toenmalige Bourgondische Bibliotheek te Brussel. De eerste vermelding is van
de hand van F.J. Mone, die het handschrift in zijn Ubersicht uit 1838 nog opvoert als Brussels handschrift nr. 319. De huidige signatuur komt uit de inventaris van de handschriften door J. Marchal, die in 1839 werd gepubliceerd. Uit
de periode erna zijn onderaan op f. Iv een verwijzing naar het Belgisch museum
9 (1846), 118-12o (volgens De Vreese van de hand van Matthieu) en verscheidene
marginale literatuurverwijzingen met potlood, die in de gehele codex voorkomen. Dezelfde hand bracht mogelijk ook de foliëring in het handschrift aan.

ro. Datering en lokalisering
De inhoud van het tweede deel bevat aanwijzingen dat de compilatie tot stand
is gekomen in Geraardsbergen. De samensteller van de collectie en de kopiist
zijn mogelijk een en dezelfde persoon. Twee watermerken lijken ook voor te
komen in papier uit Geraardsbergen. Deze kwestie belooft bij nader onderzoek zeker perspectief.
Wat met vrij grote zekerheid op basis van de watermerken kan worden gezegd, is dat de twee handschriften in de loop van de jaren zestig van de vijftien-

e els waarvan de laatste een motto lijkt
lijkt te bevatten. Het incipit
3S De tekst telt
3 9 rregels,
P luidt: Hoort
ons aen ick wil u een clucht vertellen / Hoe dateuel
met
ons
sch
ken
?
hadde
g...
g
^
%
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de eeuw moeten zijn geschreven. 36 Dat de kopiist een Vlaming is, blijkt onder
andere uit kenmerken als de ou-spellingen voor oe (bijvoorbeeld in drouch en
prouuen) en de palatalisering van de vocaal in up en vul. Zuidoostvlaams is misschien de ronding van i tot ii in aprul (bijvoorbeeld f.i6iri3 en 169r1-2).37

BESLUIT

De twee delen die thans hs. Brussel, KB, 837-845 vormen, zijn weliswaar door
een en dezelfde persoon geschreven, maar als twee afzonderlijke handschriften
opgezet. Het tweede deel, het verzamelhandschrift waarvan de teksten hier
worden uitgegeven, wekt sterk de indruk voor particulier gebruik te zijn vervaardigd, onder andere door de slordige wijze van tekstpresentatie. Er zijn aanwijzingen dat degene die de verzameling heeft samengesteld, ook de kopiist
van het handschrift is geweest, die beide delen zeer waarschijnlijk voor eigen
gebruik heeft vervaardigd.
De twee handschriften kwamen tot stand in de jaren zestig van de vijftiende
eeuw, maar werden pas een eeuw later samengebonden. Dat er nog lang gebruik van het boek is gemaakt, blijkt onder andere uit enkele berijmde teksten
die in de zeventiende eeuw kunnen zijn bijgeschreven door de toenmalige bezitter Jan Baptista Conincx uit Diest. In de jaren dertig van de vorige eeuw
bevond het convoluut zich in de toenmalige Bourgondische Bibliotheek te
Brussel.
Het Geraardsbergse handschrift roept nog vele vragen op. Hoe het precies tot
stand is gekomen, verdient nog nader onderzoek. Het is nog onduidelijk in
welke behoefte een dergelijke verzameling van teksten heeft voorzien en in
welke situatie(s) de collectie heeft gefunctioneerd. Het zal verre van eenvoudig
zijn die vragen met enige zekerheid te beantwoorden. Wij hopen dat deze editie de belangstelling voor de vragen zal doen toenemen en behulpzaam zal zijn
bij het beantwoorden ervan.

336 De Vreese ggeeft in art.SS e n 6S van de Bouwstoffen MNW^ to als datering$ ca. 1465, en in art.
28.13 omstreeks i 460. Lieftinck dateert in de Bouwstoffen MNW^ io) art. 914.A.XVI
en XVIII
94
het handschrift ruimer,y tweede helft rSde eeuw. Een foutieve datering
r
dt
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1989,248. Dit jaartal
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van De proP^
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P
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^ Berteloot 9r 4^
Lieftinck (zie vorige
e noot) noemen het dialect van het tweede deel Vlaams; De Vreese karakteriseert in art. S6.4 1 het afschrift van de Wereldkroniek van heraut Beyeren
als `Hollandsche
i^ neeger
eY
mate vervlaamschte tekst'.
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Hieronder volgt een overzicht van de teksten die in het Geraardsbergse handschrift voorkomen. Per tekst worden opschrift (voor zover aanwezig), incipit,
plaats in het handschrift en de belangrijkste edities gegeven.
I Gheraetsel ro3r-io3v
Inc.: xvn bederuen meneghen man
Ed.: BM S (Ió41), 99-Too.
De Pauw 1893'I897, 640-641.
2

Gheraetsel 1o3v
Inc.: In den miserere mei deus staet voorwaer
Ed.: BM S (I841), I00.
De Pauw 1893'I897, 641.

3 Inc.: Fol est qui fol boute io4r
4 Gheraetsel io4r
Inc.: Mijn vader wan mi hier te voren
Ed.: BM S (1 84 1 ), I00-IOI.
De Pauw 1893-I897, 642.
5

Gheraetsel io4r-io4v
Inc.: Merct ende Biet dese figuere
Ed.: BM f (I841), IOI.
De Pauw 1893'1897, 642.

6 Gheraetsel 104v
Inc.: Hoort ghi heeren elc ende elc
Ed.: BM S (I841), IO2.
De Pauw 1893-I897, 643.
7

Gheraetsel 104v-105r
Inc.: Als de M sijt Beker des
Ed.: BM f (1 841 ), IO2.
De Pauw 1893-I897, 643.

8

Vele wijsheden iosr (Zie tekst 24)
Inc.: Scoene Beden Bonder ouermoet
Ed.: De Potter 1892, 359.
De Pauw 1893-1897, 644.
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9

Vele daesheden iosr-iosv
Inc.: Grote houerde ende oeghen moet
Ed.: De Potter 1892, 359.
De Pauw 1893-1897, 64.4-645.

io Virtuut van wine ioSv
Inc.: Den besten dranc die ic kinne
Ed.: De Potter 1892, 360.
De Pauw 1893-I897, 645•
Van Buuren 1991, 36.
II De duecht vanden wine ioSwioór
Inc.: Ic segghe dat goeden wijn zekerlike
Ed.: De Potter 1892, 360-361.
De Pauw 1893-I897, 645-646.
Van Buuren 1991, 38-39.
12

Van eener dosinen verkeertheden io6r
Inc.: Prelate die Bode niet en ontsien
Ed.: De Potter 1892 , 359-360.
De Pauw 1893-1897, 646.

13 De properheden vanden steden van vlaendren io6r-io7v
Inc.: Heeren van ghendt
Ed.: Van Viane 1977, 130-132.
14 Van dinghen die selden gheschien 107v-109r
Inc.: Ic beghinne in mijn ghedicht aldus
Ed.: BM 9 (i846)á II8-I20.
is Vanden ABC vele abuse der weerelt io9r-io9v
Inc.: Aen sief de vrouwen hoe si gaen
Ed.: De Pauw 18 93-1897 648-649•
16 Van den bonten houdeuare 1o9v-iror
Inc.: Ic hoorde segghen in een wile
Ed.: BM 3 (1839), 236•
17 Prouerbien Hor-nov
a Inc.: Diet niet en cost wat macht hem deeren
b Inc.: Vrient werdt langhe ghesocht
c Inc.: Hij es wijs ende wel ghemint
d Inc.: Ramp ende scamp moet hem gheschien
e Inc.: Ic quam ghegaen Baer ic want
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f Inc.: Horen swighen es beede Boet
g Inc.: De leeraers segghen de ghene es wijs
h Inc.: So wie dat waent ende niet en weet
i Inc.: De meneghe vp eenen anderen sprect
Ed.: De Pauw 1893-189 7, 651-652.
18 Regenvent rual riov
Inc.: Twee werf tsiaers laten
19 De properheden vanden perden iur-iuv
Inc.: Schoene van borste ghelijc den vrouwen
20

Inc.: Pour plus sauoir willic my poghen my

21

Van v ghenouchten my
Inc.: Ghenouchte van nieroen baerde duert eenen dach

22

Den wech te roerre IIIV-112V
Inc.: Van parijs te prouins xx tuilen

23 Te scriuene vp der stadt huus 112v-113r
Inc.: Die Bene stadt willen regieren
Ed.: De Potter 1892, 361-362.
De Pauw 1893-1897, 653•
Van Anrooij 1992 152-157.
24 Van goeden zeden ii3r (zie tekst 8)
Inc.: Schoene Beden Bonder ouermoet
25 Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere 113r-113v
Inc.: Tholomeus de astrologies seit dat een groet huus
Ed.: De Pauw 18 93'I897, 654•
26 In een stal te scriuene 113v
Inc.: Sente bernaert in depistle an raymonde seit
27 Vers vanden vier winden 113v
Inc.: Suut nothus nest eurus zephirus west
28 Een vers jeghen gramscip 113v
Inc.: Colera mens mota rarius desentia perfect
29 A mettre aux aisemens An de heimelicheden 113v
Inc.: Non ad latrinam to debes dicere primam

^9
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3o An een drechoir te stellene 113v
Inc.: Bis duo vipa facit mundat dentes acuit quod visum
31 Saint augustijn escript a sa table ii4r
Inc.: Quis quis amat dictis absentum rodere vitam
32 An eenen outhaer ii4r
Inc.: Ex altrari tuo domfine cristum summus in
33 An onser vrouwen beelde 1i4r
Inc.: Hic transire caue nisi primo diaere aue
34 An dlauoir 114r

Inc.: Si uis esse sanus sepe leuato manus
35 An eenen spieghel scrijft ir4r
Inc.: Kent v seluen
36 An de ix beste ti4r
Inc.: Ector alex Julius Josue dauid machabeus
Ed.: De Pauw 1893-I897, 598.
37 An de xi' ghenoete van vranckerike 114r-114v

Inc.: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt duces
38 Neuen thelich sacrament vanden outhare 114v
Inc.: Sacra caro cristi preciosa loco facet jsto
39 Item 114v

Inc.: Hac in clausura panfis remanente figura
4o Neuen sente cristofels beelde 114v
Inc.: Cristofori Sancti speciem quiamquam tuetur jllo nempe
41 An de beelde van sente gillisse ende den coninc karel te scriuene alsoet te
ghent staet te sente veerelden 114v
Inc.: Egidi merito karnli peccata remitto
42 An dwiwater vat te stellene 114v
Inc.: Huius ague tactus fugal omnis demonis actus
43 An tpalais taken staet met guldinen lettren ghescreuen 114v

Inc.: Hic cedes regni transalpes habeatur caput
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om neuen sente cristofels beelde te scriuene iiSr
Inc.: Res grauis a tergo me curuat ad infima eergo

4.4Noch

4 5 Neuen sente Joris beelde te londres staet ghescreuen in de kercke ten augustinen riSr
Inc.: Pestifer afflatu crux dente celerque volatu
46 Van sente armen gheslachte ii5r-116r
Inc.: Anna sobet dici tres concepisse manas quas
Ed.: De Pauw 1893-I897, 655-656•
47 Vander messen nór-uóv
Inc.: Aagustinus ait missa septem tibi confert panem
Ed.: De Pauw 1893-1897, 657•
48 Noch wander messen 116v-117r
Inc.: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
49 Sente

gregoris seit dat elc wijs mensche es schuldich te merckene de vier
dinghen hier naer volgbende i17r
Inc.: Waer hi es jn keytiuicheden

So Vander messen 117v
Inc.: Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
Si Hier naer volghen v vterlike dinghen ende teekene der rechter minnen ii7v
Inc.: Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken lof
52 Inc.: Och heere wat de ghene verliest 117v
Ed.: De Pauw 1893-1897, 658•
53 Vanden tui

principalen duechden gheheeten Cardinale ii8r
Inc.: Voorsienicheit doet wedersegghen tgheent dat deert

54 Van

leenene 1i8r
Inc.: Die leent ne heeft niet weder

55 Vanden

vii wercken van ontfaermicheden 118v i2or
Inc.: Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es

56 Dit

mach elc mensche segghen van hem seluen i2or
Inc.: Ic wille leuen maer ic moe steroen
Ed.: De Pauw 1893-1897, 658.
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57 Hier naer volcht een exempel om twee parsoene deen jeghen dander te lesene deen redene ende dander de broesche
mensche 12ov-123v
Inc.: Als men alle dinc wel ouersiet
Ed.: De Pauw 1893-1897, 659-664.
58 Vanden hopper hoeys 123v-124v
Inc.: De vader god van hemelrijke
Ed.: De Pauw 1893-1897, 665-666.
59 Gheestelike operatien ende vertroeste vulmaect confort 124v-125r
Inc.: Noyt en deerde my ontrouwe van mensche
6o Inc.: Ware wolf ratte mus duuel doet 125r
Ed.: De Pauw 1893-1897, 666.
61 Inc.: Sunt tria que were faciunt me lepe dolore 125r
62 Inc.: Lantloepers scriuers machmen gheloeuen izsr
Ed.: De Pauw 1893-1897, 667.
Van Buuren 1985, 20.
63 Inc.: Die al wilt handen dat hem valt te bande rzsv
Ed.: De Pauw 1893-I897> 667•
64 Inc.: Heden te leuene ende morghen doot iiSv
65 Inc.: By drien jaren duert den thuun 125v
66 Vanden vergiere van zuuerheden 126r-128v
Inc.: In eenen Auent des moetic lyen
Ed.: BM S ( 184 1), 359-362.
67 Hier naer volcht depistele die sente bernaerd sandt eenen rudder vp dbeleet
van eenen huuse 128w131v
Inc.: An graceliken ende zaleghen rudder raimont heere
68 Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eerweerdeghen joncheere gheheeten jan van hulst an herpercheualen wanden noquerstocque priestre te gheeroudsberghe 131v-132v
Inc.: Percheuael broeder lieue gheselle
Ed.: BM 5 ( Ió41), 359-362.
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69 Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc beghinnende vp der vii ghebroederen dach xste dach in hoymaent alle vii jaren 133r-134r
Inc.: Eerst te maestricht thoehtmen drie hemelsche cleedere
Ed.: BM 3(1839), 408-41o.
7o Van scipioene affricanus 134v
Inc.: Cathoen ende tulle recordenen dat scipioen plach te segghene
71 De philosophe platoen 134v
Inc.: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
72 Inc.: Item de coninc cirus Beide tot sinen kindren dat naer dat 134v38
73 Hier naer volcht een verclaers van eener biechten uren walsche in dietsche

ghetranslateert de welke biechte meester jan jarcoen compileerde ende dede
in elke prochie een copie hanghen te parijs 134v-139v
Inc.: So wie hem wilt stellen in state van gratien
74 Hier volghen eenighe notablen verclaerse om te bat te verstaene hoe de

biechte es schuldich ghedaen te sine 139v-141v
Inc.: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
75 Inc.: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis í42r

76 Vermaninghen ende ghebode die de priesters jnden predic stoel te parijs
pleghen te kennen te gheuene vp den paeschdach 142r-144v
Inc.: Ghi goede Tiede Bijt schuldich vp den dach van heden
77 Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghemaect jnt jaer min`

ende xi' om wel ende salechlic te steruene bi meester janne jaersoen Canseillier tonser vrouwen kercke te paris ghetranslateert in dietsche jnt jaer xiin`
ende xxxi 144v-148v
Inc.: Eist dat de warachteghe vrienden van Benen zieken
78 Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoorden hier na volghende
om de ghene die der doot nakende sijn 148v- í49r
Inc.: Men sal spreken toten crancken mensche aldus

duidelijk of771 en772 twee aparte
teksten zijn,
72
duidelij niet
7 duidelijk
338 Het is niet duidelijk
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79 Van gherechter minnen ende de properheit daer of 149w1S3r

Inc.: Ic bidde den heere wander minnen
Ed.: De Pauw 1893'1897, 562-568.
8o Van v lettren dat wijf bediet 1S3r-155v
Inc.: Ic wil in dienste ghestade bliuen
Ed.: De Pauw 1893-1897, 569-572.
81 Bedinghe van onser vrouwen 155v-1S7v
Inc.: Coninghinne vul van ghenaden
Ed.: De Pauw 1893-I897, 573-576.
82 Stabat mater dolorosa etcetera i57v-i58v
Inc.: Beweent ende alle vul van rouwen
Ed.: BM 3 (1839), 45I-453•
Maximilianus 1 957, 47-50•
83 Hier naer volghen de properheden vanden eiere complexien ghedicht bi
pieteren den brant jnt jaer min` ende xxxiii 1S9r-16ov
Inc.: De fleurnatique hi es eerst cout
Ed.: De Pauw 1893-1897, S77-580.
84 Die verboden daghe vanden jare 160v-ióir
Inc.: De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle de quade daghe
85 Vercoren goede daghe dat alle dinghen begonnen Gommen te goeden affecte
ióir
Inc.: Laumaent III xnt Sporcle v xxv mane deerste
86 Van andren diuerschen daghen vintmen ghescreuen 161v-162r
Inc.: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer eist dat een
87 Inc.: Dits deerste dach vanden fare 162w168r
Ed.: BM 6 (í84z), 307-319•
De Pauw 1893-I897, 581-592.
88 Pratique om den kalendier vp de bant te wetene 168v-17or
Inc.: Iaers dach dan verilt
Ed.: BM 6 (í 84z ), 319-322•
De Pauw 1893-I897, 593-595.
89 Hier volghet een Boet dicht vanden ix besten 17ov-183v
Inc.: Om dat ic Nebbe in mine memorie
Ed.: De Pauw 1893-1897, 602-635.
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Verantwoording van de editie

Deze uitgave van het Geraardsbergse handschrift is gebaseerd op de principes
zoals deze in de Algemene richtlijnen voor de uitgave van teksten in de reeks
MVN staan omschreven. Daarbij verdienen de volgende punten een nadere
toelichting:
13. Lijst van opschriften en incipits

13.3 Bij het maken van de registers zijn opschriften en incipits gescheiden.
13.4 De registers zijn onderverdeeld in teksten die in het Middelnederlands,
in het Middelnederlands en het Oudfrans, in het Middelnederlands en Middellatijn, in het Oudfrans en in het Middellatijn zijn geschreven.
If.

Transcriptie

15.3 Overeenkomstig de richtlijnen is de verlengde i bij dubbele i getranscribeerd met j. De majuskel-vorm i aan het begin van een woord is eveneens weergegeven met een j.
Bij de letters m en n heeft de kopiist enkele malen een pootje te veel geschreven. Zie bijvoorbeeld io5v12 onminne (zie foto); 114v23 omnium; 115v23 salonra
en 1S3r2i reynicheit. In de transcriptie is dit genegeerd, omdat niet altijd duidelijk is waar de verschrijving precies heeft plaatsgevonden. In het geval van saloma kunnen we saloima, maar ook salomia lezen.

i8. Interpunctie
De betekenis die in dit handschrift aan de punt moet worden gegeven, is onduidelijk; de kopiist plaatst punten voor, na en precies tussen de woorden in.
Daarom wordt in de transcriptie van dit handschrift voor en na de punt een
spatie gegeven.
20.

Regel; kolom- en bladzijdeverdeling

In berijmde teksten zijn de tussenkopjes bij de regelnummering-per-tekst niet
meegeteld. In prozateksten zijn de tussenkopjes daarentegen wel meegeteld.
In tekst 88: Pratique om den kalendier vp de ha pt te wetene (168v-17or) gebruikt de kopiist voor iedere versregel twee regels in het handschrift: een regel
voor de zondagsletters (A-g), waarbij elke letter met een lettergreep uit het vers
correspondeert (in het handschrift heeft de kopiist deze letters niet altijd op
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de juiste plaats geschreven; in de transcriptie is dit aangepast), en een voor de
versregel. Voor de telling in de linkermarge is de regelverdeling van het handschrift gehandhaafd; voor de regeltelling in de rechtermarge zijn alleen de versnummers geteld.
21.

Tekstgeleding

In de transcriptie worden de afzonderlijke teksten door twee witregels gescheiden. Tussen een opschrift en het begin van een tekst is, evenals voor en na tussenkopjes, een witregel gegeven. Wanneer teksten en tussenkopjes in het handschrift niet door witregels worden gescheiden, is de geleding aangepast. Het
betreft de volgende plaatsen: io 4r2o-21; 105r4-5; io6r24-25; 1o9r17-18; 109r19-20;
I09V25-26i IIOIII-I2; IIOII2-I3s IIOVI7-I$; IIIV7-8; IIIV8-9; ii4r6-7; i147-8; I14P8-9;
114r9-io; 114r12-13; 114r15-16; 114v2-3; 114v3-4; 114v4-5; 114v5-6; 114v8-9; 114v13-14;
í14V2í-22, ri7r5-6; I17fI8-19; II7Y20-2I; í171713-14; í20T20-2I; í20r2í-22; í20Ví6-17;
121r3-4; 121r15-16; 123r23-24; 133v11-12; 133v21-22; 134r5-6; 134v12-13; 135r12-13; 135r1314; 136r13-14; 136r14-15; 136v4-5; 136v5-6; 137r7-8; 137r8-9; 138r2-3; 138r3-4; 138v6-7;
138v7-8; 139v1-2; 146r12-13; 146r13-14; 146r17-18; 146r18-19; 146v15-16; 146v16-17;
147TII-I2; i47ri7-r8; r48v23-24; i48v25-26; i7tr17-t8, 171PI8-19; 172V17-IS; 174r1819; 177r2t-22; r77r22-23; i787-8; r78r8-9; I8IV22-23; r8rv23-24; 182 N710-11 en I82VIII2.

In de interne tekstgeleding is niets aangepast. Zie bijvoorbeeld tekst 66: Vanden vergiere van zuuerheden (126r-128v), waar de kopiist twee acht-regelige strofen door 26 vier-regelige strofen laat volgen. Waar het einde van een strofe met
de grens van een folio samenvalt, is wel een witregel gegeven en de aanpassing
in een noot verantwoord.

Afkortingen

Hieronder volgt een overzicht van de afkortingen die in het Geraardsbergse
handschrift voorkomen. Van elk afkortingsteken wordt een voorbeeld gegeven. Dit voorbeeld betreft telkens de eerste plaats in het handschrift.
I. Apostrof
Voor er inhe'e(12or14)eere
00.,
propter
propt'
oPter
het Mi e atIl nseP
P (142r1o) P
aer in w't (116v25) waert
a rtin ste enoven
e a eenapostrof
aostro
mgloriam(ri6ri8)et
Het is
o a0
is niet ui e ll o in
^g
wel een superscripte
suP e scrlPte o is.
2.

Bovengeplaatste
horizontale streep
8

Voor m
n
de

in comen(1o4r23)commen
in het Mi e atilS
nse sumus(II4r)summus
in mene
gmeneghe
é (103r17) mene en
oo nn
e
ln et u ranse
(1o4r8)
in en (1o3v19) ende
inl ' s 44
I v'
esus
4 jhesu

esu
•
in xP
s IO
4 vI
4cristus
aen(t) in braechfrit (161r21) enoY m (161r22) raec maent enhoymaen
o maent
3.

door middel
van een bovengeplaatste
horizontale streep in M' e atinse
1'
8

tekst
spiritu
iritus
Voor int in spijs
P (142r5)S
in ois (114v16) omnis
ni in
mima (115r4)minima
nm
omi indrie (149r22) domme
u
in
in sbito
(116r19) u ito
ss

4. Streep door de
as
arna as
Voor a
ar in na(115v17)

5. Streepdoor de
Voor er in
parsoe
arsoen 12 vI 6o
n ^persoen
so en (I3Irij)ersoen 000
het
1 9Ppenance
et Oudfranse
0
anse ^ ia nce (112r9)
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6. Streep door de q
Voor uam in het Mi e ati'nse(Iijr4)uam
lq
7. Streep door de v

Voor
V

er

virtuut 16 4 7
in vmaen 122v2I vermaen(ookv2

8. Krul door de p
Voor ro in ppost (141v1) propost
9. Krul aan de lange s
Voor eide in voorli (í19V2í) voorseide
Lc,. Superscripte a (golvend lijntje

Voor an in euuageliste (í68r28) euuangeliste
erera in het Middellatijnse *c; (iS7v22) etcetera
II.u

sr
ct^ tei

^ ._
.
ut in acqacquitanie
tanie(114r19)ac uttanien
Voor ui
Superscripte t

i in
^ gg
i`(129r16)u
uscsic eit
Voor et
13.
3 Hoofdletter S met apostrof
p

Voor ente in S'16S v26 Sente
14.
4 Eenpunt

.,
Voor
0o ces
e in et M i e ati nl e sdu.(114r16) uces
(114r17)ont ree t na co een unt.
co mites
In het Middellatijnse
i e
^
sepunt
Het 3 -teken

Voor et in m3 (147v15) met
iet in n3 (129v8) niet
Voor ue in het Middellatijnse q3 (113v16) que
et in het Middellatijnse sob3 (iijri6) sobet
16. Het9 te en
conin
n 9ine
9ine(1o9v22)conine
artur(n4r14)arturus
Voor
o us in et Mi e ati^nse
)
9

AFKORTINGEN

r7. Het

41

-te en

Voor
oor en e Io9v2I en het Mi e ati nse
) et(114r14)
cetera
cet
'(I'v22)
V00r et in et Mi e ati^ nse ,
18. Titel

Zie voor de afkortingstekens van titel in het abecedarium f.io9v23 en f.io9v2 4 (foto op
blz. 52).
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FOLIO I03R-I03V, TEKST

103r

I

43

Gheraetsel [z]
xvn bederuen meneghen man
Die hem te tide niet wachten can

8

I2

16

20

24

103V

4

sijn van hoeghen prijsen
doen den meneghen . risen
doen den meneghen minnen
doen den meneghen ontsinnen
vinden meneghen list
stichten meneghen twist
maken den meneghen rike
slaen den meneghen swike
sijn van hoeghen state
sijn van cleener bate
houden een dinc verholen
doen den meneghen dolen
sijn van groten ghelucke
houden den meneghen in drucke
sijn vrisch van manieren
connen hem niet wel bestieren
sijn van groten moede
verflullen meneghe vroede
helpen eter noet
bringhen den meneghen ter doet
sijn schoene van ansiene
sijn subtijl van engiene
sijn den meneghen ghetrouwe
bringhen den meneghen in rouwe
doen den meneghen peinsen
connen hem wel veinsen
maken den meneghen vro
legghen den meneghen jnt stro
Sonder xvii Bonder w
Mach de weerelt niet langhe st

Io3 ri 4

4

8

I2

16

20

24

28

aen
32

De kopiist
heeft voor xvii een teken in de vorm van een ogeschreven
reven waarvan de betekenis niet duideP8

lijk
1 is.
103116-7
Boven aen heeft hij1 aen uitgewist
en onder
3 7Voor w heeft de kopiist
p waen ter correctie doorgehaald.
g
^
103v7 heeft hi1 ' ter hoogte
g van aen een ageschreven.
8
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8

Doet telkin xvii een F ende een s
So weet ghi wat dit dicht es
Diet can gheraden hoet mach sijn
Rekenic voor Benen gheselle fijn

Gheraetsel [i]

12

J
T

16

20

24

36

a

v

In den miserere mei deus staet voorwaer
Een woont dat beteekent claer
xx beesten met xi oeghen
Die vp txxx voete loepen moghen
Si hebben ic bediet v wel
xi oeren ende tande fel
Si hebben xx rocke die sijn weert
Si hebben jolijt in haren steent
Si dooden den meneghen diere om crit
Nu gharaet wat woonde es dit
c

S

ij

8

12

boute

104r

4

[3]

ne doubte

4

8

Fol est qui fol

attrayt
se fait
castie
manie

I Et encore est plus fol
Qui sa fille donne au fol

4

8

Gheraetsel [4]

I2

16

Mijn vader wan mi hier te voren
Eer hi ghewonnen was of gheboren
So dede mijn moeder Bijt seker das
Drouch mi eer soe ghedreghen was
Ic ben oec de selue man
Die mier ouder moeder maeghdom nam
Oec ben ic die niet en verdrouch
Die tvierendeel wander weerelt verslouch

4

8
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Nu vraghic eiken die dit aensiet
Of hi tuinen name mach weten yet

20

24

104V

4

8

I2

Gheraetsel [S]
Merct ende Biet dese figuere
So sprect van eenre creatuere
Die tweewad jn de weerelt es Gommen
Ende lijf ontfinc te onser vromen
Dese creatuere gheloues mie
Die heeft namen meer dan drie
In sine joncheit was hi besneden
Dat was te onser nuttelicheden
Te payene was hi harde Boet
Al sijn leuen ghinc hi baruoet
Selden dranc hi eeneghen wijn
Gheloeft ghedanct moetti sijn
Hi liet hem passien toter dool
Door ons sturte hi sijn bioel roet
Die papen nutten metten wine
So doen die leeke by termine
Of ghi hiel weet wie es dese heere
So doet hem waerdicheit ende eere
Die meneghe mochte wanen dat cristus ware
Die cristus riede hi ried onnare

16

Gheraetsel [6]

20

Hoort ghi heeren elc ende elc
Dalmen bolre bloeme eyer melc
Met drie letteren can ghespellen
Dats een eerscip van ghesellen

Gheraetsel [7]
Als de M Bijt seker des
In een N verwandelt es
2 4Ende de z es vut ghedaen
1 So dat de v jnde stede comt staen
io5 r
Metter v so comt de r
Die ghemint es voor de G

4

8

I2

16

20
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4

Vele wijsheden [8]
Scoene Beden ronder ouermoet
Selden spreken dat selue goer
Te pointe connen nemen ende gheuen
Wel ende redelike leuen
Vremder dinc niet onderwinden
Ghiericheit verre wech Binden
Onrecht vromelic weder staen
Metten goeden vroeden gheerne gaen
Te pointe connen verdraghen
Ende jn redenen hulpen den maghen
Die dele pointe houden can
Mach wel heeten een wijs man

8

I2

16

Vele daesheden [9]
it
20

24

iosv

4

Grote houerde ende oeghen moet
Vele talen die onbehoet
Alle dinc wreken niet verdraghen
Vele verlaten vp grote maghen
Lettel winnen ende vele verteeren
Niet connen ende niet willen leeren
Vp leuende lieden zeere hopen
Niet betalen ende vele toepen
Van vremden dinghen vele bedriuen
Ende vele wercken by quaden wiuen
Lettel goers ende vele kindere
Brinct den meneghen jnden jndre

Virtuut van wine [to]

I2

Den besten dranc die ic kinne
Verblijt den gheest vuerdert de minne
Dats wijn diepe drinct te maten
Therte hi verhuecht ende scerpt de sippe
Ghewondde leden brinct hi te saten
Maer wies te vele wilt nemen jnne
Daer vrienscip es maect hi onminne

io^I2

onminne:

8

pootje
De kopiist
heeft in minn eenp
1 te veelggeschreven.
p

FOLIO I0 S5R-106R, TEKST 8-I2

De Tiede spotten vp de strate

47

8

De duecht vanden wine [u]

16

20

24
io6r

4

8

Ic segghe dat goeden wijn zekerlike
Brinct de ziele in hemelrike
Dat willic prouuen wil diere sin an legghen
Want meesters van natueren segghen
Dat goeden wijn maect goet bloet
Ende goet bloet maect de complexie goet
Ende goede complexie maect goeden sin
Ende goeden sin brinct wijsheit jn
Ende wijsheit doet gode minnen mede
Ende gods kennesse maect salichede
Ende zalichede des Bijt wijs
Brinct de ziele jnt paradijs
Om datwi hier hebben onlanghe tsine
So laet ons drincken vanden besten wine
Garnaetse maleuiseie saint pour Bain beane
So moghen wy hopen met gode te Bane
In sijn hemelrike daer bouen
Daerne dinglen met sanghe Jouen

4

8

I2

16

Van eener dosinen verkeertheden [z2]

12

16

20

1 Prelate die gode niet en ontsien
Priesters die haer kercke olien
Lantsheeren onghenadich
Schoen vrouwen onghestadich
Rechters die lieghen leeren
Scepenen die trecht verkeeren
Een ridder die sijn lapt vercoept
Een joncwijf die vele te mattenera Toept
Een gheordent man die vele rijt
Een out man die vele vrijt
Een arem man die wel wijn kent
Een scolier die tijlic vrouwen mint
Kindre wildijs mi lijden
Dats een dossine die Belden bediden

4

8

I2
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24

De properheden wanden steden van vlaendren [13]

1 Heeren van ghendt
Poerters van brugghe
io6v
Kindre van ypere
Darinc herders van den vrien
Speerbrekers van rijsele
4
Ledechganghers van oudenaerde
Pasteiheters van corterike
Scutters van douay
8
Schip heeren vander sluus
Cupers van den damure
Hudevetters van gheroudsberghe
Wit voete van aelst
Vechters van cassele
12
Slapers van veurne
Vacht ploters van poperinghen
Raepheters van waes
Mackelheters van dendermonde
16
Pelsmakers van menene
Wafelheters van bethunen
Soutsieders van bieruliet
Drinckers van berghene
20
Vtrechtse vlaminghe van vierambachten
Mostaertheters van ostenden
Rocheters van muenkereede
24Salhem heters van mechlen
Boter heters van dixmude
Commijn heters van duunkercke
Cabelliau heters vander nieupoort
28
Verwaten Tiede van werueke
107r
Trapeniers van convene
Volders van caprike
Strijpgarenmakers van oudenborch
4
Garen coepers van deynse
Noot crakers van orchies
Wachters van greueninghe
Boffers van thorout
8
Loghenaers van eerdenborch
Stocvischmakers van oestborch

Io6v6
Io6VI 3

Pasteiheters: De a heeft de kopiist
p boven de regel
g tussen

de P en de s geschreven.
8
Waarschijnlijk hee de ko
kopiist
veurne
gecorrigeerd
uit
vaurne.
^
g
8

FOLIO 106R-107V,
7^ TEKST I3-I4

Lijnwaders van thielt
Cokermakers van ruuslede
Kermeshouders van roesselaer
12
Forentiers van neuele
Peperloec heters van eecke
Roetbierdrinckers van harelbeke
Tichelbackers vanden stekene
16
Capoen heters van meessene
Saymakers van hontscoten
Platte ghesellen van sleedinghen
Dansers van euerghem
20
Caesmakers van belle
Osteliers van vrsele
Ouermoedeghe van ronse
24Wannemakers van singhem
Gansdriuers van laerne
Vlasbokers van zele
Tuusschers van theemseke
Hekelers van hostaden
28
Toolneers van repelmonde
107v
Dus hebben wij vlaendren jnt ronde

49

40

44

48

52

56

Van dinghen die selden gheschien [z4]
4

8

I2

16

20

1

Ic beghinne in mijn ghedicht aldus
De Taro contingentibus
Dats van dinghen diet wille besien
Die harde selden ghescien
Papen sietmen selden melde
Ende die rijke es van ghelde
Sietmen selden Borghen
Armen man dienren wille borghen
Hem mach selden yet ontdieren
Oeuerdich arm man van manieren
Bedfijt selden dats sijn recht
Ende een onghewillich knecht
Doet selden dats gheen spel
Sijns meesters orbore wel
Maalende molen sonder dief
Ende eene beghine sonder lief
Eens backers huus sonder vier
Eenen dobbeleere met putier
Ende Benen dobbeleere wel ghecleet

4

8

I2

16

50
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Eenen lecker die hem soe beleer
24Dat hi niement sculdich en si
Dit vintmen selden gheloues mi
io8r

4

8

12

16

Subtijle meesters van ambachte
Staen selden langhe in een ghedachte
Die dorper dits sonder saghe
Viert selden selden alle die heleghe daghen
Ende een rechter es oec mede
Ghemint van alle die vander stede
Die man die selue speelt ouerspel
Betrout selden sinen wiue wel
Wiue die dickent den man antien
Sijn selden selue sonder vryen
Selden eist oec dat soudic wane
Dat een quaet wijf betert met slave
Ghi soutmi selden eene goede stat toeven
Daer jnghelsche niet niet in en wonen
Ic wane men noyt jaermaerct vant
Sonder vrouwen vander bant

Goeden wijn sonder coep
Rybauts himde sonder cnoep
Den questere sonder lieghen
Coepliede die niement bedrieghen
20
Den smeeker sonder barset
Den samecoeper sonder Toesen raet
Den taelman warachtich al te male
Ende
dat
langhe te Bader wale
24
Draghen jonghe Tiede ende oudde
Dats darmen selden vinden Boude
io8v

4

I07V25
Io8r26

Scoene vrouwen sonder minnen
Ende den barbier wroet van sinne
Den maerte sonder vorst
Den cok sonder dorst
Den putier goedertiere
Den nayere sonder moy maniere
Den vlaminc sonder zweeren

Het einde van folio en strofe vallen hier samen.
Het einde van folio en strofe vallen hier samen.

20

24

28

32

36

40

44

48

52

8

12

16

20

24

109r

4

8

12

16

1097
97
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51

De smesse sonder niercare
Ende quade wiue sonder scelden
Dese dinghen vintmen selden

56

Lancman onghemate vroet
Cleene liede sonder oeghen moet
Witte liede coene te male
Manne met wijfachtegher tale
Goet vruchtich sonder veisen
Vossachteghe liede sonder quaet peinsen
Stamelare sonder haestichede
Haesteghe liede met vrienthout mede
Sonder luxurie caluwen man
Dits datmen selden vinden can
Fransoise sonder ouermoet
Aelmanne sonder zweerde goet
Lombaerde sonder strijt
Biddende oerdene sonder Wijt
Vulle scueren sonder muse
Vele wercken sonder confuse
Minne ende vier verborghen langhe
Ende wijf goet bliuen by bedwanghe
Oude liede sonder vrechede
Ionghe kinder van sulker rede
Datsi gheerne ter scholen gaen
Dit vintmen selden sonder waen
Suuer maeghde ghestade wiue
Vulmaecte kercke nonnen riue
Heleghe lombaerde . de dieue onuersaecht
Inghelsche ghetrouwe . outwijf maecht
Ionghe kinder milde . hasen tam
Dese vant ic selden daer ic quam
Ende dit sijn alsic versta
Raro contingentia
Niet si en moghen wel gheschien
Maer al te selden sijn si ghesien

60

64

68

72

76

8o

84

88

De kopiist
ds de titel van de volgende
tekst ggeschreven en ter correctie doorgeg reeds
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p heet boven deze regel
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Vanden ABC vele abuse der weerelt [15]
Hier moeghdi vinden de waerhe
Elc lettre gheuerst by ABC
20

24

io9v

4

8

I2

16

20

24

109V18
9
109V23-24

Aen siet de vrouwen hoe si gaen
Besiet haer tuten hoe si staen
Claer si kiemlieden blancketten
De cleeder so lane dalsi hem letten
Ende slepen hem vp de eerde
Fy wander vuler houerde
Ghi vrouwen en scaemdu niet
Het es schande datment siet
Ic sie dies mi verwondert zeere
Knechten gaen jonchers ghelijc den heeren
Laghen si som te bedde drie daghen
Men soutse jnt gasthuus moeten draghen
Nu merel noch meer jnden lande
Ouerspel en es gheen schande
Priesters de scriftuere vut gheuen
Qualic si selue daer naer leuen
Rechtuerdicheit wert zeere vergheten
Recht wert dicwile qualic ghemeten
Sulc gaet jaer ende Bach
So eer hem recht ghebueren mach
Trouwe ende waerheit es eten lande
Valschede es menegherande
Wy moghen sien marcken ende horen
Xps name werdt die versworen
Yoetmoedicheit licht onder voet
Ziet oeuerde draecht hoeghen moet
Ende werdt vervult in vele Baken
Conine weet men wanden scape wat maken
Titel in v seluen ende besiet
Titel eist niet aldus dat mi gheschiet

4

8

I2

16

20

24

28

32

omdat zij als onderdeel van het abecedarium
Xps, de afkorting voor cristus, is hier gehandhaafd,
functioneert.
Titel: Zowel vs.3I als 32 begint met een afkorting voor titel. Deze afkorting is in het laatste vers overtollig: het eerste woord van het vers luidde oorspronkelijk est(niet eist). Met dank aan drs. H. Mulder,
die eenublikatie
over abc-gedichten
voorbereidt.
p
S
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Van den bonten houdeuare [r6]

nor

4

8

12

Ic hoorde segghen in een wile
Maer ic hilt al ouer ghile
Van eenen bonten houdeuare
Daer naer quam ic in een lapt
Daer ic eenen meester vant
Die mi seide trecht ende tware
Welt een recht bont houdeuare ware
Een man die een schoen wijf heeft
Ende by eer quader lodigghen leeft
Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt
Stille of openbare of ouer Tuut
So dat ter kennessen court jnt Clare
Dats een recht bont houdeuare

4

8

I2

Prouerbien [r7]
Diet niet en cost wat macht hem deeren [a]
Dat goede ghesellen haer ghelt vertheeren

16

Vrient werdt langhe ghesocht [b]
Selden vonden saen verwrocht
Hij es wijs ende wel ghemint [c]
Die alle dinc laet also hijt vint

20

24
iiov

4

Ramp ende scamp moet hem gheschien [d]
Die argher segghen dan si sien
Het es den meneghen zeere ghepijnt
Dat de Bonne jnt water schijnt

4

Ic quam ghegaen daer ic vant [e]
Met trite ghescreuen an de want
De ghuene die niet wel en woude
Hi ne leest niet diene regieren Boude

4

Horen swighen es beede Boet [f]
Verdraghen es dat beste
So wie can dwinghen sinen moet
Ende alle dinc met sladen doet
Verwint altnes jnt leste

4

9

FOLIO IO V-IIIR
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8

TEKST

16-19
16-I

SS

¶ De leeraers segghen de ghene es wijs [g]

Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet

t
I2

1
16

So wie dat waent ende niet en weet [h]
Van Baken die hi spreken wille
De waerheit es hem onghereet
Het ware veel beter sweghi stille

4

De meneghe vp Benen anderen sprect [i]
Gheuroeddi wat dat hem ghebrect
Ende wat hem voermaels ware ghesciet
Hi zweghe en sprake vp anderen niet

4

Regenvent rual

[z8]

20

1 Twee werf

tsiaers laten
de maent sconen
de weke met vrouwen
sdaechs heten

Hu

De properheden vanden perden [z91

ghelijc den vrouwen

4

Schoene van borste
grof van benden
sachte van vpsittene
Snel van loepe
groot van spronghe
art van keere

als de base

8

i

IIOvi8
111r
111r7

4

i Cleene van hoefde

schoene van hare
groot van steerte

I2

4

Vast van hoeuen
sterc van rugghe
Boet van peistringhen

als de vos

8

als de ezel
I2

Het is onduideli1 k o de kopiist
p rual o r iial heeft geschreven.
g
Abusievelijk
In
1 heeft de kopiist
p sachte van vpsittene
P
ggeschreven en niet ter correctie doorgehaald.
r%
de linkermarge
g heeft hij1j ter correctie zeer klein art van keereBgeschreven.
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Scerp van luchte
gaue van beenen
goet jnden buuc
sachte van draue

16

1 Lanc
20

li Cort
4

I
8

hals
Beene
seughe
steert

16

breet

buuc
rugghe
mont
nesen

20

muulkin
rugghe
hoeren
steert niet van hare maer van beene ende vleessche

24

plus s

my p
[20]
^auoir willic < >oghen
^ mieulx
ghed

Van v ghenouchten [21]

Ghenouchte van
I2

als de wolf

niewen baerde
niewen cleede
niewen perde
niewen wiue
schoenen huuse

duert

Benen dach
een weke
een maent
een iaen
altoes

4

Den weck te roerre [22]

i6

20

IIIV9

Van parijs te prouins xx milen
te troyen xvi milen
te mussi leuesque x milen
ter pertieren xiii milen
te digoen x milen
Van daer te aussonne vii milen

4

Abusievelijk
Hierdoor
1 heeft de kopiist
p eenen dach ter hoogte
g van Van v gghenouchtengeschreven.
g
staan een weke, een maent en een iaer eveneens op
ti1 dsaan duil
p de verkeerde regel. Altoes,^ de laatste
ding,heeft
de kopiist
esch.
Tussen een iaer
geschreven.
i en altoes hebben
wedan een on beS^
p opPde1juiste reg g
schreven reSel.
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24

112r

4

8

I2

16

20

ir

te Balins xii milen
te beauchastel )(ti milen
te losarme mill milen
cite
te orcheses xvii milen
te saint remi ix milen
cite
Van daer
te oste iiii milen
te chambert xi' milen
Somme ctvi milen
Hier beghinnen de lombaertse milen
te saint pion vi milen
te berie viii milen
te vingofre u milen
te montgos vn milen
te periance v milen
te labence mi milen
te borrez xi' milen
te greansain xv milen
te melanen xv milen
te merignen x milen
te lode x milen
te plaisance xx milen
Van daer
te florenchen xii milen
te lente denijs weghe viii milen
te fourneuf xii milen
te breseul xx milen
te pont a tresmon xii milen
te belles xii milen

8

12

16

20

24
cite
cite
cite

28

32

te stophe v milen

28
II2V

cite

4

II2rf
II2V2

la blanche x milen
te prestre Sainte x milen
te pile xx milen
te saint mignant xx milen
te florentijn VII milen
te longue bonne x milen
te saint la vieille xii milen
te bon courant vin milen
te saint triquen vr milen
te brigole vi milen
te radigose vii milen
te aigue pendant xi milen
te

24

Voor vi heeft de kopiist
p x ter correctie doorgehaald.
g
Tussen la en vieille heeft de kopiist
p viel ter correctie doorgehaald.
r8

36
cite

40
cite
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3 R, TEKST 22-24

8

12

1 Van daer

cite
cite

te saint Toureins v milen
te montflascon ix milen
te viterbe viii milen
te soustre 'in milen
te mout rose ntt milen
te zenson yin tuilen
te roerre xi' milen

S9
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Somme tit` IIII" lombaertse milen

16

20

24
113r

4

Te scriuene vp der stadt huus [23]
Die eene stadt willen regieren
Sullen dese pointe anthieren
Eendrachtich sijn met trouwen
Ende ghemeenen oerboor anschouwen
De stadt beuelen den vroeden
Ende ghemeene goet nauwe hoeden
Ende bekeerent te meester baten
Te vriende houden de ommesaten
Hare vryheit niet laten breken
Om ghemeenen oerboer dicke spreken
Trecht altoes houden ghelike
Also wel den armen als den rijken
Vaste houden hare statute
De quade werpen altoes vte

4

8

I2

te sine haren heere
Dat es der oudder wijser leere

16

Waer si yet ghebrect van desen
Daer so slael de stadt in vreesen
Ende elc bepeinse hem wat hi doet
Want hi emmer steruen moet

20

Ghetrouwe

8

12

Van goeden zeden [z4]
1 Schoene seden sonder ouermoet
Selden spreken dat selue goet
Te pointe connen nemen ende gheuen

II2V8

Voor v

1134
34

Voor statute

heeft de kopiist x ter correctie doorgehaald.
heeft de kopiist
g
p stute ter correctie doorgehaald.
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16

Wel ende redelike lenen
Vremder dinc niet onderwinden
Ghiericheit verre weck Benden
Onrecht vromelic wederstaen
Metten goeden vroeden gheerne gaen
20
Te pointe connen verdraghen
Ende in redenen helpen den maghen
Die dese pointen houden can
24Mach wel heeten een wijs man

Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere [25]
113v

1

Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus
stelt sinen meester in groter merancolien

In een stal te scriuene [26]
4

i

Sente bernaert in depistle an raymonde seit
besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen
segghen haer ghebrec.

Vers vanden vier winden [27]
8

If Suut nothus oest eurus zephirus west
flat boreas noen

Een vers jeghen gramscip [28]
Colera mens mots rarius desentia perfert

12

A mettre aux aisemens An de heimelicheden [z9]
1 Non ad latrinam . to debes dicere primam
Corpus purgo ureum . sed tarnen oro deum

An een drechoir te stellene [30]
16

¶ Bis duo eipa facit mundat dentes acuit que visum
defectum supplet minuil quod habundat.

4

8

I2

FOLIO
R TEKST
oI, 0II3 R-II4,

114r

24 37

Saint augustijn escript a sa table [31]
fi Quis quis amat dictis absentum rodere vitam
hanc mensam vetram nouerit esse sibi

4

An eenen outhaer [32]
1 Ex altrari tuo domfine cristum summus in
quern Cor et Caro vestra exultent

An onser vrouwen heelde [33]
8

Hic transire caue . nisi primo diaere aue

An dlauoir [34]
li Si uis esse sanus sepe leuato manus

¶ An eenen spieghel scrijft . kent v seluen L3s1

12

An de ix beste. [;6]
Ector alex Julius Josue dauid machabeus
Arturus karnlus sunt fortes et godefridus betrandus

An de xi' ghenoete van vranckerike X71
16

20

11.4.r5
4S

If Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt duces
No catha belua tholo Campania flandria sunt comites
Langres riemen loedene de gheestelike ende kerckelike
hertoghen . Normandien acquitanien bourgoingen de
weerelike ende princelike hertoghen.
Noyoen chaalons beauais de gheestelike grauen.

et handschrift heeft xpristum.
P

H
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i14v

1 Thoulousen champanghen ende vlaendren de leeke grauen

Neuen thelich sacrament vanden outhare
4

li

8

[38]

Sacra caro cristi . preciosa loco facet jsto

Item [39]
1 Hac in clausura . panis remanente figura
Est incarnatum verbum de virgine narum

8

Neuen sente cristofels beelde [40]
1 Cristofori Sancti speciem quiamque tuetur jllo nempe
die non morte mala morietur nulle languore grau

An de beelde van sente gillisse ende den coninc [4z]
karel te scriuene alsoet te ghent staet te
sente veerelden

12

1 Egidi merito karnli peccata remitto

An dwiwater vat te stellene [42]
16

114v1
4

i

Huius ague tactus fugat omnis demonis actus
cor mundat . fugat accidiam . vemala tollit
luget opem remouet hostem fantasmata pellit
hanc ergo capite sepius in capite

4

champanghen: Tussen de n en deg hee de kopiist
geknoeid,^ waardoor o ok hcmaP
ana
h kan worp%
g en
dengelezen.
114v1
Voor ende heeft de kopiist
de lee ter correctie doorgehaald.
4
g
p
114.v9
p
49Het handschri heeft xpristofori.
II4VI 7
Na t ollit heeft de kopiist
luget
p
g ter correctie doorgehaald.
%
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37-46

1 An tpalais taken staet met [43]

guldinen lettren ghescreuen
Hic Bedes regni transalpes habeatur caput
omnium ciuitatum et prouinciarum gallie

iiSr

Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene

4

Res grauis a tergo me curuat ad infima eergo
In limphis pengo . labor est meus amplior ergo
Minor nes minima quam sit me flectit ad yma

Neuen sente Joris beelde te londres staet ghescreuen in de kercke ten augustinen
Ir

8

I2

Pestifer afflatu crux dente celerque volatu
vrbis vicina fuerat draco causa ruine
deficiente gregis . scauro quam filia regis
debuit exponi fors contulit esta draconi
sanctus ac absque mora sua Sena georgis ora
sic vi compressit quam salua puella recessit
sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
martin sancte dei fen opem nos dans requiei

Van sente annen gheslachte [46]
16

20

II4v23
rtsrT7

Ir Anna sobet dici tres concepisse marias quas
Genuere viri Joachim cleophas salom
Nu merct elc ende leere
Hoe na si waren onsen heere
Vanden twaelf apostelen de viue
Anna drouch in haren liue
Bi drie mannen dochtren drie
Bi Joachim seitmen mie
Hadsi marien onsen vrouwen
Ende dien gaf si in ondertrouwen

omnium: De kopiist
8
p heeft een pootje te veel geschreven.
Voor cleophas
heeft de kopiist
g
P
p ch ter correctie doorgehaald.
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4

Ioseph die haer neue was
Ioachim starf ende na das
Soe nam onser vrouwen moeder
Cleophas Josephs broeder
Een dochter creghen si te samen
Die maria hiet bi namen
Ghelijker wijs als die eerste dede
Ende deser marien gaf si mede
Eenen hiet alpheus te wiue
Vier Bonen drouch Boe in haren liue
Iacop den minder die van kinde
Altoes gode diende ende minde
Ende simoen ende . iudas
Ende josep die men hiet barnabas
Die de apostelen met mathien
Coren in harer partien
In des onsalechs judas stede

8

12

16

20

Cleophas starf ende anna dede
Derdewerf huwelic als ic versta
Ende nam eenen hiet Baloma
24Een dochter creghen si te samen
Die oec maria hiet bi namen
Aldus hadde anna drie marien
iiór
Zebedeus hoeren wy so lyen
Was deser marien man
Iacop den groten ende jehan
4
Dese twee kindre wan hi an hare
Dit scrijft jeronimus openbare
Die eerste maria droecher eenen
Ihesum kerst des wi meenen
8
Dat wi kersten heeten naer
Die ander maria dats waer
Droucher by alpheus eiere
Als ic voor gheuisiere
12
Die derde maria droucher twee
Aldus so vindic min no mee
Die Gommen sijn wanden drie marien
Moeten ons van Bonden vryen

II5V23
IIórI

I2

16

20
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saloma: De kopiist
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Vander messen [47]

16

1 Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
20

24

ii

IIÓV

4

8

I2

16

Nu hoort alle dese woon
Soe wie dat gheerne messe hoort
Sente augustijn doet ons verstaen
Dat hi vii duechden sal ontfaen
Deerste es dat hem god gheuet
Daghelicx broet daer hi bi leuet
Dander es so went hem verlaten
Ydele redenen buten maten
Vander derder willic niet zwighen
Verghetenheit doet soe verdriuen
De vierde es dat hi vp dien dach
Sijn lucht niet verliesen en mach
De vijfste willic daer vp keruen
Onuersien mach hi niet steruen
De Beste volghef hier naer saen
Gheestelic heeft hi gode ontfaen
De seuenste es van groter ghewelt
Sine voetstappen worden ghetelt
Vanden jnghelen van hemelrike
Nu laet ons alle vriendelike
Bidden onsen lieuen heere
Dat hi ons dinc ten besten keere

4

8

I2

16

20

24

Noch vander messen [48]

20

Ir Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
mede verlaten de sonden vanden leuenden ende vanden
dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
als de Boot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe verdienten cleuen an de messe.
Deerste verdiepte es dat al waert dat sake dat de mensche
gaue om de minne van gode al flapt daer hi ouer gaet
te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
meer jnt hoeren vander messen

24

117r
Ir

Dander es soe wie dat messe hoort vp den Benen dach

4
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ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
daghelicxse sonden vanden andren daghe werden hem
vergheuen.
De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach
dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier natueren dan ofti niet en hoorde messe.

I2

16

De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
niet en oudt van ghedaenten

I2

De vijfste es dat de bedinghe vander messen es vele
edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
dan dander lede.

20

16

De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen smenschen leuene dan dusentich messen daer naer
want jnt leuen heeft Boe macht de sonden te minderne om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene
jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen

24

ii

20

Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul- [49]
dich te merckene de vier dinghen hier naer volghende

li Waer hi
24

117v

4

8

I2

es
niet en es
was
sijn sal

keytiuicheden

glorien
Bonden
tvonnesse

4

Vander messen [so]

Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
dat vp den dach datmen siet den lichame cristus thelich sacrament vanden outhare so verleent god den mensche
sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer
door . de oeghen vanden lichame worden verclaert . Also
langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct hi niet noch en oudt van ghedaenten . Alle sijn
screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
jnglen ende van Bode gheloent . daensien vanden heleghen
sacramente houdt kerstin Tiede in haer gheloeue . die
sterft vp dien dach es wel weert datmen graue vp
tghewijde

4

I2

C)ó

HET GERAARDSBERGSE HANDSCHRIFT

Hier naer volghen v vterlike dinghen [si]
ende teekene der rechter minnen.
16

20

ir

Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken
lof . jtem datmen soberlike verblijf ende bedrouft . jtem dat
men hem seluen corrigiere eer dan Benen anderen . jtem
datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende
medoeghen . jtem datment patient ende ghedoechsam
sy in de beieghentheden naer den exemple van job

4

Och heere wat de ghene verliest [52]
Die den fijt voor deeuwicheit kiest

ii8r

Vanden int principalen duechden gheheeten [53]
Cardinale
11 Voorsienicheit

4

Ghetempertheit
doet
Staercheit /
8

Iusticie

wedersegghen tgheent dat deert
ende dat helpt of baet kiesen
al ghedoeghen dat toeGommen mach
groote sake anueerden ende
perseuereren in duechden
stellen in rechten state
ende gheeft elcken tsine

voersieneghe
I2

continent _ \
verwaert
vrome //
16

juuste

ii8r 3

tgheent:
De kopiist
heeft
g
p
g u it h gecorrigeerd.
%
%

,dat de redene niet en
werde bedroghen
dat de minne niet en
werde ghecorrumpeert
dat de duecht niet en
werde verwonnen
elcken sijn recht datmen
hem schuldich es.

4

8

12

16

FOLIO I17V-I19R, TEKST 51-55

69

Van leenene [S4]
20

Die
24

Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es
datmen cleede de naecte . tderde datmen leene vanden sinen
den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere
Tvijfste es datmen vertrooste de gheuanghene ende uren
vanghenesse helpe . Tseste es datmen herberghe de pelgrine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
hebben . Tseuenste es datmen de doode doe ter erde.

4

8

li

16

20

ne heeft niet

weder
sulc
haestelic
al
danc

4

Vanden vii wercken van ontfaermicheden [SS]

IIóV

I2

leent
weder heeft
sulc
saen
al

Deerste vanden gheesteliken es datmen gheue goeden
raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van
gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander
es datmen wel leere de ghene dienren onder hem heeft
ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
disciplen ende de vader ende moeder haer kindre

Ir Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert
toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren

4

8

I2

16

Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn
van herten ende vereeseen met goeden Boeten spraken dat
si niet en vallen in wanhopen
Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen
euenkersten om de minne van gode.

20

119r

Tseste datmen hebbe deeren vp de zondaren ende vanden ghenen
die in aermoeden sijn ende in tribulatien

118v19
9
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70

Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande
4

1

Dit sijn de wercken dienren es sculdich te doene elc na sijn
macht die vele eermach dat hi vele doe die lettel macht
heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
Want sente jeronimus seit dat hi noyt en want dat yement qualec starf die gherne dede de wercken van ontfarmicheden

8

24

28

Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
dancke sinen mantel
Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde als den armen tetene gaf

i2

32

a Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
gratie om dese wercken

16

Ir Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
van gode om de almoesene die hi dede

1

Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
van caritaten al soemen leest jnden bible

li Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
I19V

4

8

I2

36

40

gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
ghescreuen staet jnden guldinen bouc
Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
wercken van karitaten was tsiere doot verlost van der vianden handen . also tulpin bescrijft
1 Item sisimonde was twee warf beschudt wander doot eens te
lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor wanden historien
Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
nemmermeer en Boude hebben breke van brode tote den vsten
lede also men leest in de croniken van vranckerike

44

48

52
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20

24

i2or
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I2

16

20
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Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
hoe dat deuuangelie maect mentioen dat onse heere
loent honden dobble tghuent datmen om de minne
van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf
sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
alse dese coe quam eter veeeden so brachte met haer gheleet thuuswaert c coye toe beboerende den voorseide curet
also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman dit aensiende ontfinc alle de beesten peinsende datse
hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
ghelijc datmen leest in den bouc van Bonden ende duechden
Vele exemple vintmen hier toe dienende die lanc waren
te scriuene . maer het es goer dat elc doe in hem seluen
tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen
es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods

4

8

TEKST

i

Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal
de ghene die de wercken van ontfaermicheden ghedaen
sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
tghuent datmen den aermen heeft ghedaen dat heeftmen
onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
versteken in de eeuweghe verdommenesse
Saint augustin ou vi` chapitre du x` liure de ciuitate
dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghescreuen . hebt deerenesse ende ontfaermicheit vp huwe
ziele ghi die gode ghenouchelic sijt

7I

56

60

64

68

72

76

80

84

Dit mach elc mensche segghen van hem seluen [S6]

24

Ic wille leuen maer ic moe steroen
Wes ic hebbe moet ic deruen
Wille moet ic ouer gheuen
Doe ic wel so mach ic leuen

119v15
also si ter correctie doorgehaald.
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Hier naer volcht een exempel om twee parsoene [S7]
deen jeghen dander te lesene deen redene ende dander
de broesche mensche
Redene spreect eerst

4
ii

8

I2

16

20

24

121r

Als men alle dinc wel ouersiet
Beghin ende hende ghemict te samen
Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
Dan al een schijn van groter biamen
De weerelf vul doernen ende braemen
Ende caritate gheleit vpt velt
Voorwaer wi moghen ons wel schamen
Die hier als menschen sijn ghetelt
Ende metter doot sijn Naest gheuelt
Van hem die hemel maecte ende helle
Sich omme vreeseloes gheselle

4

8

De weerelike parsoen

Dat en doe ic niet hets noch te vrouch
Die mi dat riet die Nebbe ondanc
Die jonchede moet hebben haer gheuouch
Wie lief of leef eist con of lanc
Maer als de natuere valt so cranc
So eist van ommesiene fijt
Niet eer door vreese noch door bedwanc
So en houdic mi voor ghecastijt
Het es so lanc eer juecht ghelijt
Ende my de doot grijpt in haer lomme
Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme

I2

16

20

Redene
Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen
Dat met vernoye staet ghedriecht
Siele ende lijf in sonden gheuen

24

I20v6hemict:
Tussen de i en de c heeft de kopiist
? in lichtere inkt een jl%
geschreven en boven het woord
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Omme deertsche weelde die ons liecht
Als een stof jnden winde vliecht
Gheen leuen en esser om profijt
Als es de joncheit daer jn ghewiecht
So lijc alle dinc heeft sinen rijt
So wel hem die hem van Bonden vrijt
Eer hem de door grijpt biden veile
Sich omme vreeseloes gheselle

28

32

De mensche
Ghi zecht wel constict verstaen
Maer ja ende neen sijn si twee
Der weelder Gracht doedy vermaen
Recht als een niet eer min dan mee
Waert so so ware alle dinc ghewee
20
Darmen bekent si groot of cleen
Ende Boude versmelten ghelijc den snee
Dat en louic niet jc segghe neen
24Ic sta so starc vp juechden been
Du spreecs te my als een domme
Secht dat ghi wilt jn Bie niet omme
16

I2IV

4

8

12

36

40

44

Redene
Ay lacen neen dats Beker scade
Ende ghi weet dat ghi steroen moet
In tijts te treckene uren bade
Hers doen der ghenre die sijn wroet
Ruumt haestelic hier wast de vloer
Eer v de baren ouer slaen
Al waerdi langher Benen voet
Ghi en Bouts ghegronden nerghens na
Hier bi thuwer conscientien ga
Ende wilt verstaen dat ic v telle
Sich omme vreeseloes gheselle

48

52

De mensche

16

Ter conscientien wat es dat
Dats mi ende den meneghen oncont
Ic hebbe weelde ende groten scat
Ende oec bennic vrolic ende ghesont
V meeninghe heeft so diepen grom

56

6o
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In weet te segghene bu noch bau
Eist dat ghit niet en seght Boet ront
20
Ic zwijghe al stille ende snau
Want jnt verstaen ben ic so flau
V redenen vallen zeere vp tcromme
24Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
í22r

4

8

12

75

64

Redene
Ic telle ghi hadt der weerelt scat
In dijn bestier naer dijn gheuouch
In gansen state gheuroet wel dat
Also waerlic mensche es dat ghenouch
Ghemerct si hoe dat omme slouch
Alexanders macht so saen
Nochtan maecti dat zeere avouch
Want hem de weerelt was onderdaen
Der doot en consti niet ontgaen
Haer vanghen es voor clocke of schelle
Sich omme vreeseloes gheselle

68

72

76

De mensche
Want al steruen moet dats Beker waer
Maer elc ghebruuct dat hem god an
Maer
mijn gheloeue so weetic claer
16
Dat my de doot niet doen en can
Maer namaels als ic roerde man
Cranc van oudden ende al versleten
Als dien rijt court moet icker an
20
Niet eer dat es wel mijn weten
De doot en sal my niet vergheten
Als my gherekent avert mijn Bomure
24Ians my dan god so sie ic omme
í22v

Redene

4

Du veeets sampsoen was meer van machte
Dan eenich mensche in dit leuen
Maer hoe groet wonder dat hi verachte

I221I S
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An hem en es el niet beseuen
Als dende comt so moet al beuen
Wat es dats gode cont alleene
Hebben wy ons capkin wel ghedreghen
Dat baet ons elc weet wat ic meene
Hier by es hi wijs groot of cleene
Die sinen sin ter doghet stelle
Sich omme vreeseloes gheselle

92

96

De mensche
Ghi spreect van sampsoene den stercken
Die spieghel eracht was van natueren
16
Nochtan ghebruucti naer mijn mercken
Den tijt die hem god liet ghebueren
Soudic dan voer steruen trueren
Ic die jnt bioyen ben ghestaen
Neen ic niet het sijn al leuren
20
Maer doch en scaedt niet dat vermaen
Ic veeets v danc ghi hebt vuldaen
V sprake bewijst mi aerme stomme
24Alst gode ghelieft Boe Bie ic omme
i23r

3a
3b
4

8

I00

104

IOó

Redene
Och dincken wilt vp salemoene
Wiens wijsheit was sonder ghenoot
Ende dies ghelike van absoloene
Wiens sconeyt was sonder ghenoot
Besiet dan wat dat hem besloet
Haer grote gratie bouen al
Eist niet al eens als comt de Boot
Iaet diet wel jugieren sal
Het esser duere sonder ghetal
Dat gheen tonghe de Bomure en telle
Sich omme vreeseloes gheselle
De mensche

12

Ic doe lacen hets meer dan tijt
Naer dat salemoen de wijse

i233
r a-3b
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16

20

Der door en hadde gheen respijt
Noch abselon die schoene van prijse
Ghemerct dat al si wormen spise
Dat by natueren mensche si
Dies consentie by auise
Vierich wercken beghint jn my
Ic Tide verwonnen jc blijfs v by
Gode jc te ghenaden comme
Hers meer dan rijt nu sie ic omme

77

124

I28

132

Redene
24
123v

4

8

Gods gratie si ghebenedit
Dat ghi doch redene hebt ontfaen
Noch mochti omme Bien in tijts
Wildi selue ghi went ontfaen
Van hem dien minlic heeft ontdaen
Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf
Wilt tot hem in sijn pinen gaen
Hy wilt al hoeren man ende wijf
Van sier gratien en was noyt blijf
Sijn grote ghenade moete gheschien
Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
Ghecolatonneert

12

16

20

136

140

I44

Vanden hopper hoeys [58]
De vader god van hemelrijke
Heeft dit eerdsche goer ghegheuen
Recht Benen hopper hoeys ghelike
Dat wy daer vp souden leuen
Alle ende niement vut ghescreuen
Maer het maect te vele vernoys
Dat hi onghedeelt es bleuen
Desen goeden hopper boys

Vut siner groter miltheden
Gaf hi den hoppen al gheheel
Om ons te nutten met minnelicheden
24Sonder kijf ofte crackeel
Maer elc wils een groot partseel
í24r
Vlaminc duutsche ende franchoeys

4

8

I2
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Elc hadde gheerne tmeeste deel
Van den goeden hopper hoys

16

Alexander de heere groot
Den hopper hiet algader sijn
Dies den Bulken zeere verdroet
Die hem drincken gaf venijn
Hy hadde ghedaen meneghe pijn
Omme den opper ende vele vernoeys
Doe moesti steruen dat was aasschijn
Ende laten den goeden opper hoeys

8

12

Maer al hiet den opper sijn te male
Ic wane hi maer een paert en reet
Met eens mans spise ghededi wale
Ende also met eens mans cleet
Daer toe baddi meerder leet
Dan sulc die cume heeft een tornoys
So doetti oec die altnes steet
Na toechste wanden opper hoys

16

20

Daer by radic elcken man
Dat hi doe vrouch ende spade
Eenen anderen so hi naest can
Als hi woude datmen hem dade
Hy en name niet so grote scade
Verlore by vlaendren ende artoeys
Of hi verlore de gods ghenade
Om desen saleghen opper hoeis
Hy doet den meneghen vele vernoys

24
124V

4

20

24

28

32

36

40

Gheestelike operatien ende vertroeste vulmaect confort LS9]
Ir

8

Noyt en deerde my ontrouwe van mensche
Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe Nebbe ghesijn

1 Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
arem in Gommen ende vutuaren van eerderike
Ij Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic
besach dat my maer gheleent en was

12

1 Noyt en begheerdic eere wander weerelt

4

SO
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Als ic besach dat soe vergankelic was
1[ Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
datment sonder sonde niet antieren en mach
16

li Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
mercte dat ic ben in de moghende hande gods

8

12

Ir Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
gods ghenade
i25r

4

Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
gherechticheit.
Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
den loep diere af court
Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
voerbode es der dool . daer sonder dat ic ten eeuweliken leuene niet gheraken en can

8

12

16

20

125v

16

Ware wolf ratte mus duuel d
^^ net [60]
So en ware bont pape noch catte n

Sunt tria que vere faciunt me sepe dolore
[6t]
Est primum durum quia nosco me moriturum
Secundum timen quia tempus nescio quanto
Inde magis flebo quia nescio quo remanebo

Lantloepers scriuers machmen gheloeuen [62]
Lettel bedriechs so connen sy
Te rechte eert mense in allen houen
Selden scalcheit es hem by
Gherechticheit si antieren
Niet loghenachtich sy sijn
Wat si segghen jn allen manieren
Dat beuint men jnden fijn

Die al wilt handen dat hem valt te hande [63]
Hy mindert sijn haue ende meerel schande

20

I
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Heden te leuene ende morghen Boot [64]
Heb wy dat voor oghen dats wijsheit groot

1. By drien

I2

126r

8

12

I2 SAS

jaren

den thuun [6s]

thunen

de bont

honden

tpaert

paerden

de mensche

menschen • uert

de vischs

visschen

de crane

Granen

de hert

herten

de zwane

zwanen

de kemel

kernels

de weerelt

4

8

Vanden vergiere van zuuerheden [66]
In Benen Auent des moetic lyen
So dachtic in dat herte mijn
Hoe jhesus jnder maghet marien
Woude Ix maent ghesloten sijn
Doe dochte my goet dat ic sochte
Eenen boemgaert naer mijn verstaen
Daer hem dat kindekin mochte
Vroylic in vermeyen gaen
Den boemgaert willic hier beghinnen
Met vii boemen dat dinct my goet
Dat icse in my mochte ghewinnen
Des jonne mi god doer sijn netmoet

4

8

I2
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Van vii bloemen die wy vinden
So sal vp eiken boem eene staen
Hoe ic haer duechde wille ontbinden
Dat suldi hoeren harde saen

16

Vp elcken boem so sal oec rusten
Een ooghel lieflic ende fijn
So sal jhesus des boemgaerts lusten
Ende moeter jn gheuanghen sijn

20

Deerste boem die ic hier Bette
Dats doliue boem jn dit dal
24Dats datmen een milt ghenadich herte
Tot allen menschen draghen sal
126v

24

4

Hier vp sal berrende minne staen
Dats de rode roese schoene
Want gods minne sonder waen
Es van allen duechden Groene

28

8

Een nachtegale sal hier singhen
Haer sanc die es den mensche weert
Dats datmen haestelic sal volbringhen
Darmen weet dat god begheert

32

12

De palmboem schoene ende groene ghedaen
Hi volcht hier naer des sijt wijs
De alle aenuechten conste wederstaen
Met rechte droughe hi dat palme rijs

36

16

Hier vp sal wassen een lelye wit
Dats een reyne herte fijn
Die dat wilt houden onbesmit
God wil te male sijn eyghin sijn

40

20

Hier vp sal vlieghen de edel aer
Die hoeghe anstarct der Bonnen licht
Dats dat der zielen oeghen claer
Altoes sta in gods ghericht

44

i27r

Die edel balsem moet hier staen
Dats willich aermoede sijt Beker des
Want cristus leert mi sonder waen
Dat den hemel haer eyghen es

48
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83

De goudbloeme es wel mijn gherief
Haer schoenheft verchiert den boemgaert al
Dats datmen dat minlic eenich lief
Altoes in therte draghen sal
Hier vp moet rusten een ooghel schoen
Fenix de edelste diemen vint
Dats datmen niet en diepe om loep
Maer hem theeren diemen mint

56

In desen boemgaert dinct mi dat soude
De cedrus sijn were hoeghe verheuen
Dats datmen met blijder herten soude
Alle liden gode vp gheuen

6o

De vyolette moet hier vp staen
Die ter erden bughet haer hoeft
Dats gherechte oersaemheit sonder waen
Die cristus leuerde in de doot

64

Een tortelduue sonderlinghe
Sal sijn des boems gheweldich al
Dats datmen eenvuldeghe meeninghe
In allen duechden hebben sal

68

Cypressus es hier naer de hoechste
Sijn roke duergaet den boemgaert al
Dats dat de mensche van eerdschen troeste
Sijn herte te male af keeren sal

72

Een blaeu blomme slael daer vp
Daermen stadicheit by verstaet
Want die ghestadich blijft in god
Die eist die den loep ontfaet

76

De edel paeu dat dinct mi goet
Dat hier vp dese bloeme sal bliuen
Wat duechden dat de mensche doet
Dat hi gode de eere an sal scriuen

8o
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12

Eens eglentiers dinct my hier noet
Scarpeit so bediet hi al
Dats datmen gods ordeel ende doot
Altoes voor oeghen hebben sal

84

De acoleye wiper ons vp leeren
Die vijf vout es onderslaghen
Dats datmen de vijf wonden ons heeren
Met minnen jnt herte altnes sal draghen

88

Des pellicaens trouue die niet ne es cleene
Dinct mi dat hier van rechte vp gheet
Dats datti therte Nebbe alleene
Die so zware doot daer omme leer

92

4

De leste boem die hier staen sal
Dats de vijch boem zoete ende goer
So wat hem eenich mensche mesdoet
Dat es datmen vergheuen sal

96

8

Een kers Boude na mijn versinnen
Dinct mi dat hier wel vp staet
Dats jnnich ghebet met berrender minnen
Dat den hemel snellic duergaet

I00

12

De edel leewercke hout haer hier bouen
Danckelic dowse ons verstaen
Die hier Bode sijnder minnen Jouen
Sal hi hier naer by hem ontfaen

104

16

Ghers moet in desen boemgaert staen
Dats diep netmoet Bijt Beker des
Want oetmoedicheit sonder waen
Een wortel van allen duechden es

IOó

20

Desen boemgaert moet met Benen muere
Starkelic sijn besloten al
Dats dat de mensche sine natuere
Altoes onder houden sal

II2

128v

In desen boemgaert sonder ghebreken
Wilt god sonder middel sijn
Met ouergheuender herten spreken
Ic mijn lief ende mijn lief my

iró

16

20
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If Ic biddeur die gods minne draghen
Datsi haren boemgaert dickent ommgaen
Ende dat Bijt Bode met herten claghen
Ne vinden sine niet aldus ghedaen

óS

I20

Hier naer volcht depistele die sente bernaerd [67]
sandt eenen rudder vp dbeleet van eenen huuse
8

I2

i

An graceliken ende zaleghen rudder . raimont heere
van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt
mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
daer in te draghene waer vp wy v antiwoorden dat al
eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren ende onder fortunen . Niet men ne esmen niet
schuldich te latene de regie ende leeringhe van leuene

Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten
euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallenden huuse . wat es roukeloesheit van regenrente van
20
huus dat es vier te ontfunckene vp thuus . de dwase
disputeert neerstelic . de ghene die aerm werf ende noch
niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
24bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.

4

8

16

rzyr

4

t Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen om sijn vriende es redelic . Coste ghedaen om softe
milde es verloren
Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten
want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen

8

I2

T Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
soutien sy haren aert laten of veranderen voor haer
doof . de gulsicheit des menschen onreine ende rouckeloes es vortheit ende verdwijntheit . de ghulsegheit
vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes
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Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert
welcs aduocaet ghi weren relt of wat sententien dat
ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
vseert van orconden begheerlic ende niet warachtich de
borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne
moechdi niet wel ghewijsen

1 Wat es vrecheit . manslacht van hem seluen . ducht van
aermoeden ende altoer in aermoeden te sine . gherechtelic
leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
24rijcheden maer al wachtende die om andre want
beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
129v
Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
ware manslacht der aerme vercoep v graen alst vele
weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
gheuet betren toep huwen ghebuers dan huwen vrienden . want niet altoes metten zweerde maer somtijts
met dienste verwintmen sinen viant

4

8

I2

16

20

24

Ir

Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit van huwen viant ne si v gheene sekerheit van
payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant
ghi steltvin vreesen
Van wijfs die van quader (amen sijn . begheert lieuer niet te wetene wat si doen dan dat te wetene . want
als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue weten sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
ghenesen werden v zeericheit van huwen quaden wiue
sal seere versneten als ghi sult hoeren de mesdaet van
anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
niet des wijfs ghi sult bet Gastien tquade wijfs met
lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghedoeghen mochte

13or

Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
te seere voerbarich en derbaer vernoyen saen den ghebuers studeert meer te ghelieuene met duechden dan

4

met cleedinghen.
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Hout te vrienden den ghenen die v meeste vrient es
ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghenen die hem seluen presenteert . Met spraken sijn vele vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst
in v presentie

72

Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
doene want van quader toecomst van rade volcht
vele eer ondanc dan van goedertoecomst van rade ne
volgkt te hebbene lof of danc
Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
de jongleur quaet segghende draeght den moet ende begheerte van manslachte

Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet
want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
van boeghen moede steect uren huus als huwen viant
den cnape die flateen veriaecht maer den cnape die
Z4hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde

76

80

84
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8

12

I30VI

88

Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
wille de begheerte van huusene verhaest tvercoepen vanden huusen

92

Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachter v te
vercoepene an meerderen dan ghi Bijt gheuet lieuer betren coep mindren dan ghi huwe haue vercoept den
ghenen die meest daer af gheeft

96

Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie te vercoepene maer beter waert vercocht dan darmen
onderdanich maecte van woukere
Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse
wine dronkenscap ne doet niet te rechte dan datse dat
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doet vallen in de modere die eerlast es van wine es
schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene te slapene meer dan te sprekene het voucht qualic den jonghen man dat hi wel wijn kent
Vliet droncken medecin schuwet den medecin die an
v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen
Boude van sulker siecheit
Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghinnen jachonde costen meer dan si profiten honden die
thuus wachten sijn batelic

131r
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20

Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
Wildi segghen dat dauentuere contrarie es ende dat v
niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren maer lettel beclagher hem of de ghene die
houden regie van leuene . lettel machmen te gader
voughen neerensticheit ende mesual maer qualiker
soudemen moeghen verscheeden ongheual ende ledicheit
de traghe die verheit de hulpe van gode die hem ghebiedt te wakene waect dan ende vergadert de lichticheit
vanden costen ter zwaerheit vander winninghen
Als ghi oudt Wert voucht v meer te gode dan te huwen
Bone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen
persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
ziele minnen wildi maken testament so doet voor v
ziecheit
De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer Brae
verdeeles . Eist dat de kinder wercliede sijn so doen dat
si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
si vp den anderen

24De moeder ter auontueren begheert te herhuwene
13iv
maer beter ware datse haer sondes beweende so begheert
te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al ver-

LI 130V-132R, TEKST 6^-68
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teert sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke
den nap van droufheden in haer onsaleghe oudheit

ó9

140

8

Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer- [68]
weerdeghen joncheere gheheeten jan van hulst an
herpercheualen wanden noquerstocque priestre te
gheeroudsberghe.

12

Percheuael broeder lieue gheselle
Bi sinte Jacob van compestelle
Ic einde de weerelt sulc van ghequelle
Soe maect mi varinc al in ghestelle

4

16

Die van vrienden begheert verlaet
Claghe dat hem nauwe staet
Doe dat si der ghelike Bien
Si sullen stappans van di olien

8

20

En rade niet dat liede claghen
Men macher vriende met veriaghen
Vraecht eenighe die in lijden sijn
Secht bijt oec niet verwitet mi

I2

r32r

Als de waghene effene gaet
Sit vp dat es der weerelt staet of raet
Maer helty teenegher sijden yet
Sprinct of ende steectene jn de vliet

16

Sint dat elc peinsde binnen mijn
Soe moesten dinne vrienden sijn
Hets al ghesellekin Bich voor di
Mescomt v biet so vliet van mi

20

Ic sach eens in een bispel
Mi ghedinckes noch harde wel
Eenen man hebben eenen bont
Die versolaestene tsomenegher stont

24

Eenen orient baddi oec tier tijt
Die dicwile liet sijns selfs profijt
Om te verblidene den seluen man
Nu hort lieue wat gheuiel hier van

28
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De hont wart eens onmate siec
Die men van rouwen daer omme wiec
Ay lacen sprac hi mijn lieue heeste
Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
Hi claechde den hont ende sochte raet
Hi brochtene in Benen ghesonden staet
De honde weepsteerte weder als honden souden
Doe waren onse costen al behouden
Die vrient die desen man oec plach
Te versolasene vp meneghen dach
Wart oec van herten onghesont
Ende claechdet den man ende niet den hont

4

Die man die wart van deser claghe
Die goeden vrient van daghe te daghe
Scuwende ende lietene in de noet
Maer waert een hont hi gaue hem broet

8

Svriens versolaessen van te voren
Dat was vergheten ende al verloren
Maer tversolaessen vanden hont
Dat dedene weder sijn ghesont

12

Die hont es oec vroet hi mint de lieden
Die hem goet doen ende vrienscap bieden
Die tsonts vrient wilde beraden thoren
Hi Bouder de tande bieden voren

16

Waren de liede oec also
So waric nu van herten vro
Moetic oec beiden tot si sulc sijn
So duchtic te truerene lanc termijn

133r

Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc [69]
beghinnende vp der vii ghebroederen dach xste
dach in hoymaent alle vii jaren

4
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deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
was vp sente seruaes aenschijn Ende een roet cleet vp
sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
dan ini` ende L jaer
Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
graf doen hi verheuen wart met vele diuerse figuren
niet met menschen handen ghemaect
Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
in onser vrouwen kercke van heyden longhere . daer met
dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele lieden hebben ghenesen gheweest van diuerschen
ziecheden de welke fonteine slael by maestricht
Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen
Baer met dede.
Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
cristael dat sente Lucas ewangeliste maecte . dwelc deerste
was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
drouch dat ons vrouwe tusschen haren ghebenediden borsten
toter tijt dat so te hemel voer
Item alsmen de voorseide helichdome toecht . de vorseide
xv daghe lanc so vierdient men daer viii` jaer ende
VIII` carinen afflaets
Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende te slutene ende te onslutene
Item Benen nap die hem dinghel brachte daer men
met gheeft drincken groten lieden
Item sijn tombe daer de Tiede vp ligghen metten ansichte ende biechten haer Bonden

133ri3
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Tonser vrouwen taken
If Daer toechtmen onser vrouwen kimde . jtem Josephs
cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
Grebbe daer mede gheleit

i33r25
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Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen
heere doe hi an tcruce ghedaen was
Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
Item een cleet daer sente jan Baptiste vp onthoeft was
Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen
Bonden ten rijt voorscreuen gheduerende

93

40

44

Te sente cornillis

24
ier

4

Daer toechtmen drie cleedere deerste daer met dat onse
heere sinen jongheren haer voete met droechde vp
den witten donderdach
Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
bloede
Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht

48

SZ

Te guldinen domme te coelne

8

12

16

20

Daer rusten de reliquen vanden drie coninghen weerdelic
Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
Item reliken vanden heleghen xi- maeghden ende vele
andere helichdomme ende sonderlinghe weerde dinghen vele
ende es een rikelike stede
Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
ghemaect jnt jaer min' ende xri van daer vaertmen
te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
Te ludeke maecte men een brugghe van VIII aerken
daer of dat tusschen eiker aerken dwater es breedt ix
voete jnt jaer min` ende xxxni
Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
te Beaufort verbrandt Sampsoens casteel vp roche.
Bosch van palmboeme ende anderen boute . yser mine
Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
casteel ghebroken marbay ou est giber nomme flesche
de diuerse facon

Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
24ende dan te gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt.
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Van scipioene affricanus [70]

ir Galhoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te seg4

8

ghene dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
was noch men alleene dan als hi alleene was om de
redene dat hi doe peinsde ende verslont te weereliken regemente hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac niement anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
hi sprac ende examinerde de Baken by hem seluen

De philosophe platoen [7z]

I2

In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
dit leuen den hemel te ghebrukene

16

Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat [7i]
sijn lichame soude dool sijn sijn ziele soude vele moghender sijn hemlieden te Nulpene dan hi hadde gheweest
in sijn leuen

20

Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
X731
walsche in dietsche ghetranslateert de welke biechte
meester jan jarcoen compileerde ende Bede in elke prochie
een copie hanghen te parijs

i35r

4

8

12

So wie hem wilt stellen in state van gratien
ende van zalicheden . ende dat sijn ghewercke
ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens
by sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mils der
hulpen van Bode ende om de biechte vulmaectelic te doene
men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdinckene haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
van vii dootsonden . Te wetene houerdicheit nidicheit
gramscep vrecheit traecheit oncuuscheit ende gulsicheit
men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
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Van houerden

16

Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
schoenheft van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde
of om goet van gratien als leeringhe Gonst kennesse of
deuotie
Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
om eenich ghebrec van dat voorwit es
Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof wander
weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
dan ghi ne Bijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheuene
Of ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
ende van religione want daer of Gommen onghelouicheden
touerien ende Botte gheloeuen

20

24

28

32

Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
om datmen v houden Boude voor oetmoedich ende deuoet

36

Of ghi v verblijt hebt in theme ofte met spraken van
dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement bedroghen hadt ofte versmaedt ofte van dat ghi
de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen

40

Of ghi mespresen hebt v opperste ende ouerhoerich specialic huwen vaders weerlic ende gheestelic
Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat
ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen

44

Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
segghende dat v ghesellen hadden doen huwe sonde
doen doen kiemlieden de schult daer of gheuende.
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136r

Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten hebt gheweest . ofte dat ghi ghewandelt hebt
met verwaten lieden al te lichtelic

S2

Of ghi v versvoren hebt voor wet of eldre van schaemten
de waerheit te segghene
4

8

Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene om den Botten clap vanden lieden

56

Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
onwetende versmaet hebt of de onuermoghen of de
zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
van kiemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt

6o

Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien
12

Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen gheanveert meer dan v macht of wijsheit vermochte

64

Van nidicheden

16

20

13 6v

4

Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat
menne blameerde ofte dat hi arm went ofte datmen
ne persequeerde
Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen
tgoede van yemene met quaden woorden van hem
te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of
sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade
Van Bramschepen
1 Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen
yemene begheerende wrake om hem te ynderne by

136r16
3

68

arm: Door de kopiist
mogelijk gecorrigeerd
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v of by anderen by woorden of ghewercken

8o

12

Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
verliesen ende of de ghene es clerc of priester

84

Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
v onderlaten niet en waren
16

Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene

88

Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene
Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
20

Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
hatie den ghenen die v oetmoedelic vergheffenessen ghebeden hebben

í37r

Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins

4

8

Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
B ramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbene
Of ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
ofte maghe

16

96

I00

Van vrecheden

Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
sonder sijn weten

12

92

Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of wander kercken
goede
Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
andren
Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
ende te sinen dienste

104

IOó

II2

98

HET GERAARDSBERGSE HANDSCHRIFT

20

Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic verteert om v selfs usage ofte om huwe maghe

24

Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
of werclieden
Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
manieren

116

137vOf ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre

4

8

Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren

I20

Of ghi v verzworen hebt om winninghe
Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen die ghi schuldich waert te doene bi testamente
of daer toe dat ghi ghestelt hebt gheweest

124

Of ghi de wercken van ontfaermicheden hebt ghelaten
te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
ende offrande
Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene

12

16

20

Of ghi hier ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
of dat ghi v goedinghen onredelic verteert hebt ofte der
ander liede
Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
winnen sour ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken waren.

128

132

136

Of ghi dieren rijt begheert hebt of ander liede door
specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
Of ghi yemene hebt doen verzweeren

138r

Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
ander Baken om de liede te becoerne in sonden

140

Van traecheden
4

Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe verbonden ende ghehouden waert

I44
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Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden hebt ghelaten te hoorne den dienst vander
kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten

148

Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van ydelheden ende gheenen proffite ofte in sonden ende specialic belettende den dienst vander kercken met clappene

I52

Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
langhe te bedde te sine
16

20

138v

4

Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
door ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goer
ghedaen hebben lenende of doode ende wel te regerene
de ghene die ghi in v beleer hebt
Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
ende te biechtene
Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
wat saken
Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien vander kercken ghelijc theleghe sacrament vanden
outare te ontfane ofte dat ghijt Bonder vulmaecte
biechte ontfaen hebt

156

ióo

164

168

Van oncuuscheden
8

1 Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden

vleessche ende daer in grote ghenouchte ghenomen

12

i6

Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake
niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene gheschuwet maer hebt die begheert ende ghedoecht
Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen consent der sonden van oncuuscheden ende haddet
ghedaen baddi gheconnen of ghedorret

I72

176
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Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
onheerelike streekinghe vp v schamelheden tot den
vulcommene vander vulhen vleesscheliker ghenouchten
ende in wat manieren

Ió0

Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
24ofte bi vulen beelden of ghescriften

184

20

í39r

Of ghi slapende gheuoelt hebt dese yule ghenouchte

4

Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
of die ghesacreert was of van religioene of van priester
of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
v selfs state ende in wat manieren

8

iz

Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert heeft of contrarie der heerbaerheden behoerende ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
van welker Baken men bet besoucken mach in biechtene dan claerder of te scriuene
Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
in ghewijde steden

16

192

196

200

Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
nauwe cledinghen
Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenhen
contenantie vut nemende cleedinghe blanketten dansene of reyene of lonckelec aensiene

20

Of ghi in huwelike wedersen hebt de schuit te huwen
wiue sonder causen van siecheden of ander redene

139v

Van ghulsicheit
1 Of ghi hebt ghebroken de vastende daghe gheboden
ter kercken sonder cause redelike of excusatie van

139v1
39

Ióó

g
gghulsicheit: De tweede i heeft de kopiist
p boven het woord geschreven.
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siecheden of ander crancheden
Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
ghescille of in ziecheden van huwen lichame

8

IOI

Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe

2I2

216

Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
te vele te verteerne met hetene ende met drinckene

12

16

20

t4or

4

8

I2

139v11
39

Hier volghen eenighe notablen verclaerse
[74]
om te bat te verstaene hoe de biechte es schuldich ghedaen te sine
Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
voorscreuen vanden voorleiden vii doet Bonden Boe
machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in
de v linnen in de x gheboden . In de vii wercken
van ontfaermicheden ende jn de xi' articlen vanden
kerstinen gheloeue Ende en es niet van noede andersens
Baer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
ende adiousteren wilde
Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen ten minsten eenwad tsiaers te paesschen . ende
alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende
alsmen es ter jeghenwoordicheit vanden ghuenen die
macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
den staet vanden persoene ten eiere principalen feesten
vanden fare of alle maende of alle weke . of telken
messe daghe
ii Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare plaetsen so dat elc moghe Bien ende aenschouwen te
dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene
vander heimelicheden te makene quade teekene ende

Voor het eerste te heeft de kopiist
vele ter correctie doorgehaald.
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16

quade wercke vp decsele van deuotien ende dat de biecht
heere niet en Bie in daensichte wanden ghenen die
hem biecht.

20

24

140V

4

8

I2

16

20

Voort so es te wetene dat vele sonden sijn wanden
welken een simpel priester niet en mach absolueren
hi en hadde dies speciale macht wanden prelaet of dat
hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
In deerste toeuernie die men doet met ghesacreerden
dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden ende andre sonden by den welken datmen te
banne es naer de rechte . jtem manslacht . jtem vier stichten
Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet
openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen Gracht
by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
vrouwen van religioene of van sinen gheslachte specialec tot den vierden grade . jtem belofte breken . jtem
quetsinghe van kindren by qualec te bewaerne jtem
de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen natuere die es ghereserueert eist dat die ghedaen
sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
van sier sexen . ofte in andren steden wanden lichame
dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren dan met menschen de welke sonden sijn quader ende vreeseliker dan vleesch te etene vp den goeden
vrindach daer omme moet men hem daer af biechten
neerstelic ende claerlic vp de peyne van verdommenessen
Voort es te wetene dat de persoen dief hem biecht es schuldich wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer
sijn macht.
Item esmen schuldich den biechtheere te andwoordene de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseerne of te excuseerne

24

28

32

36

40

44

48

52

Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
24ne ware datmen anders niet en conste vertrecken
sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie

56

141r
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Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
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biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
heeft ende biechten hem wanden andren sonden
Item ne esmen niet schuldich penitentie te ontfane
men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren
ende jn gheuen
Item eist datmen moet restoer doen van groten dinghen
ende men niet en weet an Wien ofte datmen noel hebbe
belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
rade van sinen prelate of van den ghenen dies van
hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters

Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
16 men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
x vrancken Benen aermen man die last hadde van
wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
20
Beide namelk ic hebbe ghenomen ander liede goet
Ende der ghelijc van andren Baken so verre ende so vele
als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghe24dincken mach Bonder te vertreckene dinghen die niet
en dienen ter zwaerheit vanden sonden.
í41V

4

8

i2

i6

IOj

Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
doen en wilt naer datmen eermach ofte datmen niet
laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
min eist goet dat sulke lieden altnes dbeste doen dat sy
moghen ten bende datse ons heere bekerre in duechden
Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden van andren specialic van jonghen kindren sonen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe daer af esmen sculdich special berouwen te hebbene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen te goeden weghe ende gherechter leeringhe
ende daer in leit haer principael penitentie
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I04

eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene sijn sonden eist datmen niet en can ghehebben memorie van eenighen sonden daer omme ne
20
sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels
memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
24te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende
lastelic
Item

í42r

Forma absolutionis sufficiens et requisite pro pecca- [7S]
tis de quibus confessor jntendit et potest absoluere confitentem.
Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
filij et spiritus sancti Amen

4

104

IOó

4

Et si confessio fiat de excominicatione tantum modo dicatur sic
8

Ir Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
patris et filij et spiritus sancti Amen
Et cum hoc fiat absolucio de peccato propten quod lita
est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones quedam alie condicionales aut involute tutius dimittantur

i2

1

1427
142rII

I2

Vermaninghen ende ghebode die de priesters [76]
jnden predic stoel te parijs pleghen te kennen te gheuene vp den paeschdach

i6

20

8

Ghi goede liede Bijt schuldich vp den Bach van heden
te ontfane dat helich sacrament vanden outare dien
precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
die gheboren went wander salegher maghet marien
vp den kerstdach de welke ontfinc de door ende passie
jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons son-

dicatur: De i is nauwelijks
1 als een i te onderscheiden.
addatur: De kopiist
heeft
waarschijnlijk de u over een egeschreven.
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daren vander pinen vander hellen vp den goeden vrindach
de welke verrees wander doot als vp den dach van heden
clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal cornmen ten vtersten ordeelen doemen lenende . ende doode
die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat
ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ontfaen weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behoudenesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen
heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
wanden quade ende dat quade van den goeden ende sijn
si sculdich te hebbene warachtich herouwe ende ghebiecht
te sine van al haren doot Bonden naer haerlieder
macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
verlaten alle onrechte die in voorleden tijden hemlieden hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebeden vergheffenesse allen anderen menschen die sy
moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
dalsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
ende vaste meeninghe dat si hemlieden vergheffenesse bidden in toecommende tijden vp dat rise connen
vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
wanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse te ontfane want hi ne es niet in state van
gratien toter tijt dat hi lij gheabsolueert . Ende daer
omme verbiedic hem de tafele ons heeren
Item so verbiedic vp de sententie van verwatenessen
dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte
van sinen ouersten . jtem verbiedic allen tuinen
prochianen vp de sententie van verwatenesse dat
niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken sonder van mi orlof te hebbene want een yeghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn
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16

groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
van Benen religieux sonder te hebbene orlof souden
si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
ii
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24
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Item so ghebiedic vp de sententie van verwatenessen
dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
dies macht heeft van dit te doene
Item verbiedic vp de sententie van verwatenesse dat niement van wat state hi si ne comme ter taffen ons heeren
vp dat hi in Natien es van sinen euenkersten ofte
dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
ende soude hi vallen in donweerdichede van gode
Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
heere en si dat hi hebbe ghehoort Bene gheheele messe
ende niement en es hem schuldich te haestene van
te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
nieroen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen hebt huwen behouder wachten helechlic weerdelic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
van gode die vp den dach van heden es willen sijn gheherbercht ende ontfaen in huwe herberghe in v huur
ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
dit heleghe sacrament daer omme sidi schuldich desen behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
sidine niet schuldich te stekene buut v lieden
Oec ghi goede liede die hebt in v regenvent kindre
ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
te hebbe ende te wachtene van sonden
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Ende oec ghi goede Tiede om te beroerne die herten
24vanden creatueren ter groter deuotien . om eenighe
verlatenesse van den daghelixen sonden ende om tie
144 r
minderrie die pinen die wi met sonden hebben verdient
ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
vp den dach van heden in de kercke een ghemeene
4
absolutie
Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
dat met deser ghemeender biechte werf verlaten eenighe dootsonde daer men of heeft eenighe ghedincken
8
en ware datmen ware van dier doot sonden ghebiecht
met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen
hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch
ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment
12
doen Boude moghen

IO]

g4

88

92

96

Ende Bidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen behouder om eiere Baken
16

ir

De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
verlossenesse vanden welken de heleghe kercke vp den
Bach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake
es v schuldich te beroerne te deuotien

20

14.4v

4

1 De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
Bach van heden verrees vander doot ende dat met te ontfane sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament
ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus
li

8

r44rii

Deerste sake want ghi Bijter nu schuldich best daer
toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen ende penitentien den welken tijt ghi Bijt schuldich
te hebbene besteet in dese heleghe veertich daghen

De vierste sake es om dat sacrament vanden outare
was gheordineert van onsen behoudene jhesus cristus bi desen
daghe
Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
suldy segghen naer mi.

een (?) geschreven
die hij 1niet ter correctie heeft doorgehaald.
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IOH

Ic biechte nu in Bode
Ende seitmen dan
de naer biechte

12

li

Regenvent oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe- [77]
maect jnt jaer )(um` ende xi' om wel ende salechlic te
steruene bi meester janne jaersoen Canseillier tonser vrouwen kercke te Paris ghetranslateert in dietsche
jnt jaer )(Hit ende xxxi.

a

Eist dat de warachteghe vrienden van eenen zieken
doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic leuen ofte ghesonde de welke henden moet . god ende
minne of caritate begheeren ende versoucken dat si
sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic leuen ende eewelic duerich want te deser vterster
voet sietmen wie es warachtich orient ende ne gheen
werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende
profiteliker . het es dicwile van meerder verdienten
dant ten ware te doene eenen lichameliken dienst
ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
een zeere carte maniere om te vermanene sonderlike de ghuene die sijn jnt article van harer doot
ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
partien dats te wetene vermaninghe vraghinghe
bedinghen wachtinghen of voorsienicheden

16

20

i¢Sr

4

8

I2

Deerste pantie hout vier vermaninghen

16

20

i4S ri

if Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de bant van
onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
glorie wanden hemele met wel te leuene ende om te
schuwene de vreeselike pinen wander hellen
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24
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li
4

8

I2

16

li

20

24

146r

Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet
steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel
te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee met allen te sijnder ontfaermicheit ende te heesschene vergheffenesse
Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder
ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
van huwer zielen ende ter verlatenesse van huwen
Bonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
weerelt want ghi Bijt bet schuldich te begherne te sine
ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat
ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
berouwenesse ghi Belt maken van nootsaken duecht
ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden so mochti vallen in de eeweghe verdomnesse
Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
toe Gommen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen v niet en sullen trecken hute der hellen vp
dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
Bonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
bidden voor v
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De tweeste partie hout vi vraghen
Vrient ofte vriendinne vuildi steruen ende leuen in
dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst
als een ghetrouwich ende warachtich kint vander
helegher kercken
Verandworde jaic

60

64
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8

Versoucti vergheffenesse gode allen santen ende
santinnen van huwen sonden ende ghebreckelicheden
ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen
jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
Verandwoorde jays

12

i6

20

i4óv

4

8

12

16

Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
ghi court te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
niet te vallene weder in sonden
Verandwoorde jayc
Hebdi gheene kennesse van eenegher dootsonden daer
of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene offer yet es noch te biechtene om daer of te hebbene vergheffenesse ende of ghijt lout gheerne biechten
Verandworde jayc
Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren van dien heere vanden welken ghi ontbeit vergheffenesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct vergheffenesse ende oec heeschti vergheffenesse van alien
menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden of met daden
Verandworde jayc
Wildi vp dat ghi biet hebt van ander lieden goede
dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer
in ghehouden sijt ende in also vele als hem v Boet sal
connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi verloechent v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch
ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse
van gode ende den menschen
Verandwoorde jayc
De derde pantie es van bedinghen

20

Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
herten . vader ic beuele tuinen gheest in huwe bande
vader van ontfaermicheden ontfaeremt van vuwer
armer creaturen heere helpt mi te deler vterster noot
heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse

FOLIO i46x-i47v,

TEKST 77

niet en si ghenomen verslondt vanden honden wander
24hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die Gracht
i47r
van huwer salegher passien mijn warachtich behouder ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van
huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
4
wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
duchte van huwer passien met der welker ghi hebt
8
gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en cals
niet zijn te nauwere
12

16

Secht onser vrouwen
Coninghinne vanden hemele ende moeder van ontfaermicheden ende toeuerlaet der sondaren vermaent
mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
huwe minne mi wille alle mine Bonden vergheuen
ende mi ontfaen jn gratien.

III

104

IOó

II2

I16

I20

Secht den jnghelen

20

1 Saleghe jnghele vanden hemele Bijt te mijnder dool
ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe ghi mijn goet jnghel ende wachte

124

Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
24deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie
147V

0 glorieux sant of santinne jc Nebbe ghehadt
betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
mi te Nulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
Bijt te mijnder hulpen.

I28

132

De vierde pantie oudt x voorsienicheden
Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste
sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy
hem geuraecht of hijt wilt

136

II2
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li
I2

16

20

Item waert also dat in die vraghinghe voergheseit
men eername met sinen andwoordene eenich beletsel
men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode
of met te doene den zieken hem biechten of metten
sacramente vanden outare of met den olysele of met
te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort met het-ten ghuent datmen hem vraecht
van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende
dat hi hem wille Betten in state inden welkin een Boet
kersten es schuldich te steruene.

r4o

I44

148

Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
stellen ter ordinantien wander helegher kercke om
Baer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
148r Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien
daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
4
deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen eenighe van desen leeringhen

8

i2

Item vp dat de zieke heeft verloren sine sprake
maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen ghebruken ende besegghen vanden voorleiden
vraghinghen ende bedinghen ende dat hi verandworde
met teekene of in sijn herre ende het sal Bode ghenouch sijn
Voort salmen voor hem bringhen dat heleghe cruce
ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi
meest deuotien in hadde in sine ghesonde

16

20

r48rí8

Item vp datmen moet Gorten tghuent dat es voorseit
so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe
de ghuene die toe behoort jhesus cristus
Item datmen Bette ten minsten datmen moghe
voor den zieken die leit om steruen sine vlesschelike
vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden

Het handschrift heeft xpristus.
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4

8

I13

Bonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
de behoudenesse van den zieken vp datment in
ander manieren niet doen en mach.

24

148v

77-78

Ir Voort en Balmen niet gheuen den zieken alte grote
hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt
dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene
men doet den zieken vallen in zekerer verdommenesse
men es schuldich te segghene den zieken dat met
dat hi hem stelle in goeden state te Bode waert ende om
sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame ende dat hijs sal sijn te Beker ende te meer in paise

176

I80

184

r Item om dese selue sake ende om dat de ziechede wanden
I2

16

20

lichame court dicwile vander ziechede vander zielen
so ghebiedt de paus Benen yegheliken medecijn dat
hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi
te hem rouge den alder voorst den medecin der zielen
Bats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect een ordinantie Batmen gheenen zieken en
ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten Bach
biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den
priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
jnt godhuus van parijs
Explicit

Ióó

192

196

2 4Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor- [78]
den hier na volghende om de ghene die der Boot nakende sijn
11 Men sal spreken toten crancken mensche aldus.
í49r

149r2-3
49 3

1 Vrient of vriendinne Sidi blide
dat ghi sterft jnt kerntin gheloue
Andworde jayc

4
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Hebdi wille v leuen te beterne
Of ghi de spatie hadt . jayc
Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
schuldich hadt gheweest te leuene . jayc

8

i2

16

20

14.9v

4

8

12

149ri;

8

Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods Bone om
v starf . jayc
Doet van de wile dat de ziele jnden lichame es dat ghi
al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders gheene hope maer dect v ende omwipt in dese zoete
doot ende wilt v onse
heere god doemen so segghet aldus

I2

16

Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
hebbic verdient verdoemt te sine daer omme stellic de doot van
onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loep 20
van sire doot ouer de verdiepte die ic ware schuldich te hebbene ende diere ic gheene en Nebbe heere de doot van onsen heere
jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
drie wart . jn manus tuas domfine commendo spiritum ureum redemisti 24

Van gherechter minnen [79]
ende de properheit daer of
1 Ic bidde den heere wander minnen
Dat hi mine herte verclare binnen
Met Bijre gratien in alder stopt
So dat mi minne mach veesen cont
Ic mach weten wat si minne
Ende commen toter waerheit binnen
Daer ic mi seluen in mach besien
Ende weder toter minnen olien
Daer en mach niercent commen en si met goeden wercken
Daer in so moete mi ghestarken
Die selue es warachteghe minne
Ende verlichte mine v sippe

4

8

I2

Voor ende heeft de kopiist
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20

Dat ic mach weten hoe ic moghe
Scuwen altnes dat mi niet en doghe
Sal ic mijn vernoy verwinnen
Dat sal veesen bider minnen
Soe es die mi mach gheuen raet
Na dat met mi gheschepen suet

Ay edele minne court tote my
Ende maker mine herre vry
Van allen zaken die mi deeren
Ende laet mi minne begheeren
24
Die vulmaect es hier bouen
Dats minne die alle heleghe Jouen
Die vloyet eter triniteyt
isor
Ende es hem allen ghereit
Diese soucken met oetmoede
So veruultse van allen goede
4
So es die alle dinc eermach
So es claerder dan den dach
So verlicht al hemelrike
8
Gheene duecht es haer ghelike
So verchiert al den troene
Minne es so edel ende so schone
Minne es moghende voor Bode
Bedy so es te haren ghebode
12
So brochtene van cijns vaders rike
Hier beneden in eerderike
Hy dedene menschelike vorme ontfaen
16 Dit heeft die minne al ghedaen
Hy wart gheboren als een kint
Also men bescreuen wint
In arme douken was hi ghewonden
Ende als een ander kint ghebonden
20
Tusschen twee dieren in eene Grebbe
Vonden die III coninghen ligghen
Die coninc alre coninghen heere
24Leede sijn lijf met groten zeere
Hi doechde pine menichfout
Hongher durst hitte ende Gout
Daer na nam hi de scharpe door
Der minne bedwanc was harde groot
28
Want so was diene brochte neder
isov
Daer na voerde sone weder
In hemelrike te sinen vader
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Dit de minne al te Bader
Dat icse prise dats wel recht
So mach den heere maken knecht
So mach den knape oec maken heere
Hets wel recht datmense heere
Na dien dat god haer es onderdaen
Hoe mach hare de mensche ontgaen
My wondert were dat yement leuet
Die der minnen niet en pleghet
Want minne es so Boete bouen maten
Minne en heuet ne gheen ontlaten
So mach den cruepel maken recht
Ende den blenden gheuen lecht
Soe mach den dommen maken wijs
En es clerc in al parijs
Die hem ter minnen niet en keert
Hine bliuet ongheleert
Want minne es meester ouer al
God gheue mi te hare Boet gheual
Met rechte segghic der minnen lof
So es moghende in des conincx hof
Daer soe wille mach so gaen
Dat so ghebiet het es ghedaen
Allen duechden gaet so te bouen
So es huter herten gods gheboren
Want minne es god ende god es minne
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56
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72

76
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Diese draecht es wroet van sinne
Minne es van alien duechden rike
Hets wel recht datmen haer wike
Dat minne al vulmaect es
Des sidy Beker ende ghewes
Men machse niet ghenouch gheprisen
8 Het Boude ontuechten allen wijsen
Nochtan al prisic minne dus zeere
So helpe mi god onse heere
Dat ic van minnen niet en weet
Noch gheuoele dats mi leet
12
Dat ic wander minnen spreke
Ic bidde hare dat soet niet en wreke
Want so mine herre binnen ziet
Dat het der minne niet en pliet
16
Twy aywi waer mach ic gaen
Ic Nebbe jeghen de minne mesdaen
Mine mesdaden dincken mi so groot
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Ic moet jeghen de minne sijn bloot
Ic vreese datso mi es onthout
Des doghic pine menichfaut
Also helpe mi god onse heere
My wondert eter maten zeere
Hoet noyt quam in mijn ghedochte
Dat ic de minne verwercken mochte
0 wy aerme ende echter aerme.
Met groten rechte machic wel carmen
Dat ic noit was so coene
Ieghen der minnen raet te doene
0 wy ay mi ende echt ay my
Machic segghen ende al bedt'
Drouchic eenighe dorpers minne
Ende icken kende ghestade van sinne
Ende mi dan ware cont
Dat hi mi minde in alre stont
Ic soude hem noede veesen onghetrouwe
Dies machic wel hebben rouwe
Die joncheere die mi mint
Hine es dorper noch dorpers kint
Maer sconincx sone van hemelrike
Hine heeft gheene ghelike
Hi es scone rike ende wel ghemaect
Ende vroet ende al vulmaect
Sine rijcheit sal ghedueren
Emmermeer van vren te vren
Hi es coninc alre coninghen heere
Dies machic mi beclaghen seere
Dat ic minnen niet en mach
Ende roupen jammerlike o roach
Dat ic van herten bin so bunt
Dat ic so nder hebbe ghemint
Soudic te vergheefs minnen
So machic wel bi redenen kinnen
Dat god best weerdich ware
Beede lude ende openbare
Wildic oec minnen om "weder minnen
Soe machic prouuen wel met Binnen
Hy minde my meer dan yement doet
Hi storte dor mi sijn edel bloet
Tusschen twee dieuen vul van sonden
Hi wilde openbare orconden
Dat sine minne was so groot
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Doe hi ghesmaecte die bitter doot
Waren mine lede elc een herte
Ende si consten peinsen om de smerte
12
Die god ghedoochde ouer my
Ic mochte verteeren met rechte bedy
Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
So eist onrecht dat icse hem ontsegghe
Dien edelen heere ende dien finen
16
Als my ghdinct der groter pinen
Die hi door tuinen wille leer
Als van hem liep bebloedich zweet
Het en es niement die nu leeft
20
Die so grote trouwe te mi waert heeft
Eer hi sinen vingher liete of slaen
Hine liete de trouwe eer gaen
24Hier by prouuic wel met sinne
Dat god es die ghetrouwe minne
Hine gaf sinen vingher niet alleene
Maer sine lede al ghemeene
Ende sine herte toter doot
28
152v
Omme my te lossene vter noet
Soe hebbic dan meere recht
Den heere te minnene dan den knecht
4
Dat doe ic dusentich waruen mee
Des moetic Boeghen menich wee
Want ic te broken hebbe dat recht
Ende dickent ghemint mee den knecht
Dan den heere der schoenre minnen
8
Hoe sal ic dit vernoy verwinnen
Ende mine stade die es so groot
Ay en es so jammerlike doot
12
Ic en wilse daer omme lijden
Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
Ay of mijn herte ware een aet
Ende al mijn bloet ware moraet
16
Ende ic voeden moeste daer mede
Die mi die caritate dede
Dat hi van hemelrike quam
Ende mine menscheit ane nam
20 Ende ghedoechde menich left
Als ic te voren hebbe gheseit
Ende die jammerlike doot
Brat sijn herte mijn rouwe es groot
0 wy dat ic noyt sonde dede
24

I44

148

I52

156

i6o

164

i68

172

176

I80

184

FOLIO I 2R—I
Va`TEKST
S3
S

79 —80

Daer ic hem verwrochte mede
Dats mi de pijnlicste Bach
Die jc ye met oeghen Bach.
Ic bidde hem allen die minne draghen
Datsi der minnen mijns ghewaghen
Ende si bidden ouer my
Dat so mijns ghenadich si
Ic wille betren mine mesdaden
Ende wercken voort by haren rade
Ic hope al hebbic vele mesdaden
Soe sals beteringhe ontfaen
Ic kenne wel ic hebs verdient
Dat so mi heeft gheweest onurient
Te hare willic weder keeren
So machmi alle doghet leeren
Daer toe moet hi mijn hulpe sijn
AMEN
Die god es ende broeder mijn.

iS3r

4

8

12

119

i88

192

196

200

204

Van v lettren dat wijf bediet [8o]
16

20

24

1S3v

4

8

153r21
S3

if

Ic wil in dienste ghestade bliuen
Met trouwen allen reynen wiuen
Daer jn leit alle soetheit
Salich wijf ic wille di scriuen
Wilen in boegher aert vp cliuen
Houti in rechter reynicheit
Wiuelic wijf buut goeder aert
Duer god dijns selfs eere verwaert
So machtu smaken de edele fresen
Na dat ons scriftuere openbaert
So wer Beker jn dy verclaert
Dat weerde goddelike veesen
Ghi vrouwen dat sprekic gheestelic
Niet dat god natuerelike
Anderwerf veert gheboren
Maer binnen vuuer zielen wike
Sal hem god gheuen minnelike
Naer de leeringhe wanden auctoren
Salich wijf wiltu sijn verheuen
In hogher name hier jn dit leuen

reynicheit:
De kopiist
heeft bi1^ de letters ni eenpootje
te veelgeschreven.
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So hout dy van vlecken pure
Wiuelike name die es ghescreuen
Met v lettren die vte gheuen
Vele duechden jnder natueren

Deerste lettre willic prisen
Dats I v die vut haer doet risen
Een woon van groter edelbeden
16
Hoort na mi jc wilt v wisen
Soe beteekent na tuinen auise
Virginitas dats zuuerhede
Si sullen alle Bode Bien
20
In dewangelie vermeticx mien
Die daer zijn van herten reyne
Salich wijf voucht v in dien
24V sal Beker Boet gheschien
Ghi sult besitten themelsche pleyne
Want I reyn wijf onbesmit
Dats I tempel die besit
Die heleghe drieuoudicheit algader
í54r
Salemoen scrijft ons in Biere wet
Ende by marien prouuic dit
4
Die twoord ontfinc den eeweghen vader

8

12

16

20

IS4r3

Hoort vander andre lettre Clare
Dats I v die openbare
I reyne wijf maect hoghe ghehacht
Wat vrouwen diese heeft in hare
So beteekent weet voorware
Virtus dats in dietsche Gracht
Ghi sult met crachte wederstaen
Die smeekende tonghe tvalsche spaen
Ende sijn altoes vp v hoede
So moechdi smaken dien edelen traen
Daer soetheit in es beuaen
Ende leuen altoes met vryen moede
Och mi dinct dat ic verdwine
Dat eenich man toecht jnden schine
Minne maer hets al gheloghen
Hoet v vrouwen voorden venine

prouuic:
P
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Ghi moechter met Gommen in zwarer pinen
Daer es menich wijf bi bedroghen

24

i54v

4

8

12

Die derde lettre si v bekent
Dats een j vut hare so went
Een woort ende heet justicia
Dats een harde edel present
Na dat mi mijn sin toe sent
Eist gherechticheit als ic versta
Salich wijf volcht tuinen raden
Wildi wandelen de edele paden
Soe en toeghet niement loesen keere
In woorden in wercken no in daden
Sijt oemoedich simpil ende ghestade
Soe moechdi bliuen in vuuer eere
Hier biddic v in gherechter minnen
Hebdit niet jnt herte binnen
Sone toecht niement schoen ghelaet
In mercker gheene wijsheit jnne
Ghi moghet v eere daer met dinnen
Ende oec mindren huwen staet

De vierde lettre bediet een i
Ende bediet dies vermetic my
16
Iubilatio in haer bediet
Vele duechden jc segghe v twy
Merckic daer in want Bonder si
Eist bliscap ende anders niet
20
Goud seluer ende steine
Es niet te prisene voor eene reyne
Wijf daer es in alle weelde
24
Want alle vruechden die es cleyne
Die de weerelf heeft ghemeine
Sonder in een wiuelike heelde
Ic dart openbaer wel rueren
r
Dat
god
ons heere jnder natueren
ISS
Nie ghesciep meer soeticheit
Dan in een wiuelike figuere
4
Die haer hout vlecken puere
Daer jn leit alle bequamelicheit

8

De vijfste lettre naer dat wi lesen
Es een eene F ende in haer veesen
Bediet ons felicitas
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I22

Dat woort mach wel sijn ghepresen
Het court vut goeder aert gheresen
Hets salicheit naer dat ic las
En es gheene salegher dinc
12
Inden weerelf omme rinc
Dan een wijf vut goeder aert
Want de hemelsche coninc
In een wijf natuere ontfinc
16
Na dat ons de scrifture verclaert
Die edele wiuelike minne ontsaecte
Also ysaias voersmaecte
Vte des vaders herte I goddelic woort
20
Die afgrondeloese wel gheraecte
Marie die therte gods duer aecte
Ende bleef in Bode met hem begord
24Hier omme so willic minnen meest
Want natuere dat in haer heescht
Een reine wijf daer duecht was jnne
Dats de aldre soetste keest
rssv
Want vader Bone helich gheest
Vercoes selue de weerde minne

I00

104

IOó

II2

IIó

I20

Bedinghe van onsen vrouwen [8z]

20

Coninghinne vul van ghenaden
Den meneghen hebdi ontladen
Vter noot ende van zwaren Bonden
Also warelike alsmen v heeft vonden
Menich warf Boet ende ghetrouwe
Soe moefti an ons edele vrouwe
Vwe ghenaden laten schinen
Ende eerden vander helscher pinen
Die eeuwelike ghedueren sal
In uwe ghenaden keere jct al
Mine herte tuinen sin
Siele ende lijf waer dat ic bin
Maria dat in v hoede sy
Nv hoort vrouwe de bede van my
Doer huwe grote oetmoedichede
Moeten wi Gommen in v gheleede
So waren wy quite van allen vare

iSSvlo

wy
hoven de regel
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Y heet de kopiist
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Ay god die so salich ware
Dat hi der duecht hadde verdient
Dat maria ware sign orient
4
Met
rechte
mochte hi welen blide
2
Hi leuet in eenen zwaren stride
Die jn dese weerelt leuen moet
iSór
Met rechte souden wy hebben spoet
Hi leuet in eenen zwaren stride
Die in desen weerelt leuen moet
4
Ieghen de quaethede die ons taent
Vander duecht ende ontspaent
Wy waren alle met marien wel
Maer de sonden die sijn so fel
Ende so na radich in alder maniere
8
Ende die duecht es altoes goedertiere
Duecht ende quaetheit sijn twee dinghen
Die altoes striden onderlinghe
Hoe si den mensche moghen ghewinnen
12
Ende sullen wy de quaetheit leeren kinnen
Ende wachten ons van haren hulden
Want so toocht den mensche de dinc guldin
Die vele argher sijn dan loot
16
Ende so begheeft den mensche ter noot
Wanneer hi voor den rechtere steef
Die duecht ende archede weet
Ende loon gheeft van desen beeden
20
Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden

1233

20

24

28
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40

44

Hine houde hem vaste an de duecht
Want maria es wel metten vuecht

24Die de quaethede wille laten
Ende scuwen ende haten
Alle nemmermeer te commene daer jn
Al heeft de mensche ghekeert sinen sin
An die sonden hi roupe ghenade.
28
rSóv
An marien vrouch ende spade
So es altoes jndien ghereet
Elken mensche tontfane eist hem leef
4
Die jnt de quaethede es ghesperret
Diene altoes vander duecht oernet
Want de heere es haer lone
Die keyser es vanden hoghen trone
8
Diet al heeft in Biere ghewout
Hets wel onsen traecheden scout
Bliuen wy jn de sonden verloren

48

52

56
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Want daer by so wart god geboren
Vander schoenre maghet marien
12
Dat wy an hare souden sien
Ende so wie marien eere doet
Al ware ons heere gram ghemoet
De mensche Boude ghenade vinden
16
Want hi vercochte hem om de Bonden
Die de mensche hadde mesdaen
Ende liet hem an een cruce slaen
Niet dat hi dies hadde verdient
20
Dus moghen wi alle veesen orient
Der scoenre marien in hemelrike
Die desen heere drouch menschelike
24Die ons allen heeft verlost
Dat es ons emmer een schone troost
Dat ons heere wart so hart
Den mensche eer hi mensche wen
Ende weder so seere minde
28
Den mensche doe hi mensche kinde
iS7r
Hi hadde te voren eene maniere
Dat men ons leest van Benen diere
Ende es gheheeten vnicoren
4
Wat diere so hem court te voren
Het blijft doot dat hem ghenaect
Maer dat dier es so ghemaect
Darment met I maghet veer
8
Die alder edelste dienren weet
Teerst dat dadt dier de maghet Biet
Sone wilt langher letten niet
12
Het knielt het slaept in haren schoot
Dus so slaet die jagher doot
Aldus blijft vnicoren gheuaen
Dese exemple doet ons verstaen
Eer ons heere van marien wart gheboren
16
Dat hi was gheheeten vnicoren
So vreeselic ende so vereer
Ende van wraken so ghereet
Wanneer dat de mensche sonde dede
20
Wrac bijt stappans vp de stede
Maer doe hi marien sach
Ende de duecht die jn haer lach
24
Ende hare grote vulmaecthede
Ende marien zuuerhede
Sone consti niet langher ghesparen
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28
1S7v

4

8

12

16

20

Hine quam in eerterike gheuaren
Ende ontfinc menschelichede an hare
Doe wart men alder eerst gheware
Oetmoedichede an onsen heere
Te voren rechti al te zeere
Ende was eens vnicorens ghenoet
Maer doe hi in marien schoot
Ruste ende in de menschelichede quam
Daer wartri sachter dan een lam
Doe hem de joden jaghen
Ende leiden om hem nauwe laghen
So langhe dat sine vinghen
Ende an dat cruce hinghen
Daer hi ons allen verloste met
Ende ganste wander joden wet
Daer wi alle in waren verstoruen
Naer dat wy hebben verworuen
Dit kerstin leuen bi marien onser vrouwen
So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
Ende alle de ghuene die hebben ghehoort
Dichten dese warachteghe woort
De maghet marie moet hem gheuen
Bliscap ende een salich leuen AMEN

I25

IOó

II2

IIÓ

I20

124

I28

Stabat mater dolorosa. etcetera [82]

24

158r

4

IST'
I3

iS7^i7
-iS8ri

Beweent ende alle vul van rouwen
Stoet de moeder doe doornouwen
Haer kint anden cruce hinc
Welke ziele ende herte
Om sine ouer grote smerte
Tsweert van rouwen dor ghinc
Laes hoe seerich was van sinne
Die saleghe coninghinne
Moederskints dat eenich es
Ay hare ontginc dat herte al gheheel

4

8
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Doe soe sach dat zware ordeel
Haers edels soens sifts ghewes
Wie eist Nine moeste weenen
Die cristus moeder so verdwenen
Saghe ende troests so bloet
Hoe mochte yement tseer ghelaten
12
Dat so dreef seer buten maten
Om haers liefs kints groten noot
Om tmesdoen van sinen lieden
Soch so jhesum sonder mieden
16
Gheeselen sijn vleesch oec gheteest
Soe sach oec lacen haer soete kint
Dat voor haer an de cruce hinc
Steruen als hi gaf den gheest
20
Ay moeder der minnen fonteyne
Doe mi beseffen dijnre weyne
Cracht dat ic met v verhueghe
24Doe in cristus minne ontsteken
Therte mijn sonder af breken
Dat ic hem ghenouchen mueghe
Heleghe moeder wilt bestaen
158v Ende dtorment dore doen gaen
Vanden ghecruusten mijn herte
Wilt mi oec deelachtich maken
4
An dat v Bone wilde smaken
Ouer mi die zware smerte
Doe mi waerlic met v weenen
Den ghecruusten stel mijn meenen
Drouuende tote in mijn bende
8
Biden cruce oec met v staen
Ay doet mi dat jnt herte gaen
Dat ics mijn begheeren einde
Ay maghet alre maeghden fijn
12
Nu wilt mi goedertiere sijn
Ende met v doen verbliden
Doe mi ghedincken cristus doot
Dats sine passie sine noot
16
Mine herte al door sniden
Doe dat mijn herte si ghewont
Met sinen wonden talre stont
20
Laes men noint zware sach
Wilt mi ontsteken ende gloeden
An sijn torment ende verhoeden
Alsi court de doemsdach
8

I27
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24Met cristus cruce oec met siere doof
Bescremt mi van tsviants noot
Hier neder in eerderike
Als hi sterft mijn lichame
Impetreert mier zielen ane
28
De bliscap van hemelrike.
AMEN

iS9r
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Hier naer volghen de properheden vanden
[8;]
viere complexien ghedicht bi pieteren den Brant
jnt Baer xtni` ende xxxiii
De fleurnatique hi es eerst cout
Ende biden water ghecompareert
Tuier heeft tswaters gheen ghewout
Het stoet te verre alsmen ons leert
Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert
Midts dat bider lucht dan si
Soe werf die properheit ghemeert
In swinters saisoen verstaet na mi
Eerst es de flumatique cout hier bi
Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe
Verbeidende in Baken slapende es by
Ledich lecker ende traghe
Sins vreesende bi nachte ende bi daghe
Scamel es hi oec bi maten
Practiseren staet sinen behaghe
Ende vredelic leuen werringhe laten
Den slaep en wilt hi niet verhaten
Want hi slaept langhe vele ende wel
Seere ghevleescht es hi in maten
Leftel gheerende der minnen spel
Om sijn coutheit ende niet el
Ende wel vermoghende om sijn natheit
Dus doet hem dit te min ghequel
Mits siere complexien hier voorseit
Dits sijn natuere ter waerheit
De colerique naer mijn versinnen
Es ghecompareer biden viere
Bouen andre elemente naer mijn bekinnen
Eerst heet ende droeghe diet wel versiere
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Na den sourer es sijn maniere
Eerst droeghe na heet hoerdic verclaren
Dus volghen hem propriteiten schiere
Seere hittich blakende sietmenne baren
Vreeseloes gods noch niercent sparen
Maer doet naer sijns selues lief
Wies men hem vleut hoet sonde mesvaren
Hine Nacht vp wasdom noch vp verlies
Gheen verdincken verstaet wel dies
Vele gram wreef in onghetrouwen
Dickent stridende van sinne ries
Discoom maken nijt behouwen
Stout magher ghehaert mach menne schouwen
Onthoudende dat hi van leeringhe ontfaet
Scerp van sinne in erghen rouwen
Hongherich ende scalc so es sijn roet
Tpel der minnen begheerende hoet gaet
Om sijn hitte sijt dies ghewes
Maer niet vermoghende Nets hem quaet
Mits dien dat si so droghe dan es
Dits sijn natuere sijt dies ghewes
De sanguin properlic in sin natuere
Es eerst versch ende nat des Beker sijt
Ghecompareert bider lucht seit de scrijftuere
Mede volgbende na den lentijt
De lucht eerst nat maer hittich si blijf
By redenen moetse hittich sijn
Om datse neuen tuier doet lijf
Aldus eist metten sangwijn
Eerst nat verstaet die redene mijn
Ende tweestewarf so es hi heet
Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn
In hem lust redene ende bescheet
Hoeschs goets moets naer ende breet
Staen naer ghenouchten sijn maniere
Niet sparende hoet met hem vergheet
Gracelic milde ende goedertiere
Ghenouch gheuleescht wat men visiere
Van alder ghenouchten es hi mede
Lieuer doende x dan eiere
Hopelic milde es sine Bede
Tspel der minnen teller stede
Begheerende om sijn hitte voorwaer
Ende wel vermoghende oec mede
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Om sijn natheit eersint dit claer
Dits sanguins natuere een paer
1 De melancolin die es eerst droghe
24Ghecompareert bider eerden claer
Ende biden erfst als ic betoeghe
Want deerde es eerst droeghe voorwaer
Om dies de lucht suet verre van daer
Es
si eerst droeghe sijt dies vroet
28
Ende daer na cout dit vindi waer
i6ov
Om datsi bider water sijn moet
Te desen bedie vray ende goet
Es die melancolin by rechter schout
4
Als ons scriftuere te wetene doet
Eerst warf droeghe ende anderwerf cout
Siere ghesonden dickent onghewout
Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
8
Ypocrijt ende een bedrieghere stout
Sijn kiste te vullen roert hi niet moe
Dickent hine weet wat noe hoe
Hi es magher ende seere bleet
12
Vrec peinsende ende drouue van moe
In gods dienste es hi weet
Om tijdelic goet es hi niet leec
Der minnen spel hem niet en behaecht
16
Want droechte noch coelte dit eerschee ic
Gheen begheerte daer toe en draecht
Dits sijn natuere wie daer na vraecht
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I00

Die verboden daghe vanden jare [84]

1 De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle
de quade daghe ende die vreeselixste die jnt jaer sijn
maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich
24van desen daghen dat niet langhe en soude moghen
leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
Boude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
tóir
sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden
4
scheeden in torten tijden deen vanden anderen of langhe in groter becommerthede leuen . Ende wat dinghen
dat een mensche begonste daer hief an hinghe het
soude hem Gommen teenen quaden bende

4

8
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8

Van desen daghen sijn xtittt jnt jaer
Loumaent heefter zeuene dats te wetene deerste dander
de vierde de vijfste de tienste . de neghentienste ende
de xxvste.
Sporcle I III XVI XXVI
Maerte I III XVI XXVIII Aprul x xv xx
Mey III XV XVI xx xxv Braechmaent IIII x
XVI Hoymaent XIII XIX XXII Oexst I xx xxx
Septembre IIII XVII XXI Octobre III VI XXII Nouembre III XVII XXVIII Decembre VI VII xv XXII

I2

16

16

20

Vercoren goede daghe dat alle dinghen [8S]
begonnen Gommen te goeden affecte
Laumaent in xiii Sporcle v xxv matte deerste
xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey ma )(xi' braechmaent
III XX hoymaent II XIII XVI oexst . septembre I VIII XXIII
XXVII Octobre IIII xv Nouembre XIIII xx Decembre VI VII XVII

20

Van andren diuerschen daghen [86]
vintmen ghescreuen

ióty

4

8

1 Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
VI daghen oft emmer binnen xi daghen . Ende werdt
yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
te wetene den achtersten dach van aprulle . den eersten
maendach van oexste ende den achtersten dach van decembre . ende die gansen vleesch heet binnen desen daghen
hi salder of steruen

I
I2

16

4

Soe wie vast drie vrindaghe met goeder meeninghe
hi sal voor Bode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
was ghecruust . dander als sente Pieter ghecruust
was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene den lesten vrindach van maerte den lesten vrindach van wedemaent ende den achtersten vrindach van
septembre.

I Drie maendaghe sijn jnt jaer worde 1 kint ghebo-
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8
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16

FOLIO 161R-162v TEKST 84-87
47

I3I

ren het soude verberren of verdrincken of steruen haestegher doot . jtem beghintmen dan eenighe huuse
si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wemmen
zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet
24begonnen vp dese daghe . Te wetene den eersten maendach van sporcle den achtersten maendach van meye.
162r
Ende den achtersten maendach van septembre

20

ir
4

8

1

12

16

Drie daghe ende ni nachte sijn jnt jaer ware een
kint gheboren of ghewonnen vp eenich van desen
daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel toten doemsdaghe dats te wetene den aatvttt dach
van sporkele den xxviii dach van maerte ende den
eersten dach van oexste.
Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wachtene van te vele tetene ende te drinckene datmen niet
en vane in ziecheden Dats te wetene den eersten dach
van oexste den eersten dach van decembre ende den xcvni
sten dach van sporkele

a

Die hem doet laten den xviisten dach van maerte
jnden rechten aerm . of den xsten dach van aprulle
jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden

li

Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den
vijfsten dach ten huutgane van dier maent jn Been
van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben den curts.

162v

Laumaent [87]

4

A Dits deerste dach vanden fare
b Vp dien nacht so bloit de haselare
c Te ansichten sijn de liede milde
d Dits de dach van sinte verilde
e Dertienauent volcht hier naer

162v3
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verboden dach te xi hueren
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f Dits dertiendach ic segghe v waer
g Tvolc es blide des Beker sift
8
A Ende speellef in desen tijt
b De heleghe kercke hout grote feeste
c Van blischepen dat de heere meeste
d Van marien was gheboren
12
e Die starf om die waren verloren
f Cout es in desen tijt dat weder
g Tvolc Toept vp ende neden
A Ende heeft leftel wercs jnde lede
16
b Cout eist an ende an voete mede
c Siet dits sent anthonis dach
d Die heere es doe ic v ghewach
e Vander plaghen vanden helschen eiere
20
f Daer god onse heere goedertiere
g Ons af bescherme ende van allen tormente
A Dits de dach van sinte vincente
24b Deerste mestdach vanden fare
c Heetmen verre ende nare
d Dits sente pauwels dach mi dinct
verboden dach te vi hueren
e Als hi sine cappe droeghe brinct
f Soe hoepmen der goeder tijt
28
g Tvolc es daer of zeere verblijf
A Ende van Benen goeden oexste in hopen
b Dus moet die tijt voorwaert loepen
c Hier gaet laumaent vut te tijde
32
163r

4

8

12

16

Sporkele
d Deerste dach van sporcle es sente bride
e Dits de dach der moeder ons heeren
f Dat soe haren kercganc dede met Beren
g Inden tempel symoene den blenden
A Sente aechten dach wy hier eenden
b Ende hier den goeden sint amant
c Die bekeerde al dit lant
d Ende destrueerde vele quadien
e In sinen tijt gheloeues mien
f Men sprect vanden vastelauende vele
g Tvolc es vol van dobbelspele
A Ende hebben den dobbel torts jnde lede
b Tot vastelauont sulclangher mede
c Dits de das van sente valentine
d Vp dien dach kiesen de voghelkine

te viii hueren
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20

24

28

163v

e Hare ghenoeten jnden woude
f Die hebben van des winters Goude
g Langhen tijt ghehadt zware plaghen
A De lodder sprinct oec huter haghen
b Ende comt met verberrende schenen
c Dat sonneschijn es nu sijn meenen
d Sinte pieters dach ic nu ghewaghe
e Alst scrickel jaer es doet desen dach ii daghe
f Dits de dach van sente mathijs
g Vp desen dach des sijt wijs
A So comt de soeten lentin jn
b Die es des Somers broederkin
c Dits van sporcle dachterste dach

48

52

56
te

Maerte

d Van maerte doe ic nu ghewach
e Dan Gommen die Tiede van toeuernien
f God moetse vermalendien
4
g Die sulker Baken vele pleghen
A Als maerte es droeghe Bonder reghen
b Dat dinct den lieden veesen goet
8
c Noyt was ghepresen martse vloet
d Maer men prijst waren sonneschijn
e De vrouwen die hebben cleeder fijn
f Roet scharlaken ende groene
12
g De sonne es wel van haren doene
A Si hanghense vut jeghen de motten
b Datsi niet en souden rotten
c Ander vrouwen die dat aensien
d Die gheene hebben gheloeues mien
16
e Wilden wel datse vp de stat
f Den reghen alle maecte nat
g Ende caerden dicken haren man
A Om datse gheene te doene hebben an
20
b Dus voert en voert gaet de tijt
c De hackerman des Beker sijt
d Vaert te velde met sijnder plouch
24e Schoen weder Bats wel sijn gheuouch
f Om te sayene sijn sourer saet

te eenex hueren
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60

64
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72

76
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32

g Dits onser vrouwen dach verstaet
A Dat soe den gods sone sonder smette
b Ontfinc nu spruut de vyolette
c De mettelieuen beghinnen verblyden
d Teerderike roert open te desen tijden
e Ende de lieden hernetten haer boemkin mede
f Ende nayen haer saet te menegher stede

164r

Aprul

28

84

te H hueren

g Dits deerste dach van aprille
A De soete tijt nu Gommen wille
b Tcoren dat bloet heeft ghestaen
4
c Beghint nu groene te werdene saen
d De voghelkine draghen te veste
e Daert hem dinct veesen beste
8
f De leewercke meeret haren sanc
g Ende die nachtegale die lanc
A Ghesweghen heeft beghint te met
b Haren sanc in lanc so bet
c De cockouc die in sine plumen
12
d Gheleghen heeft beghint ander costumen
e Ende roupt cockouc ouer Tuut
f Dies verblijd menich cornut
g Als hi den cockouc roepen hoort
16
A Dus gaet die tijt voort ende voort
b Met elcken verse Benen dach
c Hi dinct mi ruut die niet en mach
d Sinen kalendier aldus verstaen
20
e De quackele hoertmen jnt Goren slaen
f De lijstre de meerle ende de fluteele
g Sijn blijde en in groten riueele
24A Ende alle dinc wide ende side
b Vanden ouer Boeten tide
c Dits sente mercs dach
d Die elc mensche doe ic v ghewach
e Es schuldich te vasten jeghen de plaghen
28
f Groene worden bosschen ende haghen
g De jonghelinghen loepen sonder rouwen
A Om de mey haer tsertse vrouwen

163v29
verblyden:
39
Y

Tussen dey en de e heeft de kopiist
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164v

Mey

32

b Sente philijps ende sent jacops dach
c Dits dander dach daer na ghelach
d Der crucen dach brugghe ommeganc
e Tcoren wert nu zeere lanc
f Ende daer toe met schoenen haren
g De nachtegale hoertmen verclaren
A Haren Banc met luder kelen
b De soete tijt doetse veruelen
c Dits sente macharis de heere groot
d De voer de plaghe toes de doof
e De winter es nu vergaen
f Dat raepsaet sietmen schoene staen
g Bloyen oft guldin ware
A De voghelen singhen hier ende dare
b Ende maken wel groot gheschal
c Teerderike wert open ouer al
d Ende dat coren beghint te bloyen
e Scape paerde ende coyen
f Sietmen nu te velde gaen
g Die jn dat cot hebben ghestaen
A Te winter heten stroe ende hoy
b Werden nu van gherse moy
c Datsi nutten metten dauwen
d In vruechden sijn heeren ende vrouwen
e Sente vrbaens dach gaet de lentin vut
f Dan court die Bomer met sijnre virtuut
g Dat weder beghint te veesen schoene
A De Bonne warm anden trone
b Gheduerde dese soete tijt
c Al diaer dore ic ware verblijf
d Maer neen hi dits dachterste dach van meye

165r

Wedemaent

4

e De nachtegale laet haer lege
f Ende beghint haer jonghen te broeden
g Dat coren beghint hem seluen voeden
A Ende dat ghers wert schoene ende stranc
b De mersche droeghe de daghe lanc
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16
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c Dits sente godewaels dach
d Die boeme die men bloyen sach
8
e Sietmen nu haer bloemen sluten
f Ende schone vrucht daer vte spruten
g Erfeken kersen apelen peeren
A Ander vrucht wat mach hem deeren
12
b Dits de lanxste dach vanden fare
c Sente landolfs dach volcht hier nare
d Dits de dach sente baselis
e Die jnden sourer gheleghen js
16
f Nu werden de Grieken roet
g Die jeghen de Bonne staen al bloet
A Ende dat raepsaet beghint te ripen
b De voghelkine hoerment pipen
20
c De vader ende moeder hebben ghebroet
d De kinder baden jnde vloer
e Dor de hitte die hem pine doet
24f Vigilie dit wel welen mach
g Dits sente jans baptisten dach
A Sente Toys dach hier na Gomt
b Diemen een groot maerschalc nomt
c Nu steken de liede met Boeten crude
28
d Vigilie nomen dit de Jude
e Sente pieters ende sente pauwels dach mi dinct
f Darmen sente lieuene te houtem brinct
i6 Ssv

4

8

12

16

ióo

164

168

172

176

I80

Hoymaent
y
g Dits van hoymaent deerste dach
A Die liede doe ic v ghewach
b Mayen nu met seisenen thoy
c Ende werden van schonen weder moy
d Criecken kersen vintmen nu vele
e Die lieden werden nu vul van spele
f De vrucht beghint te ripene zeere
g Dat doet de Gracht van onsen heere
A Datsi wast al Bonder arghen
b Dits de dach van sente hamelberghen
c Ende dits sente benedictus dach
d Vp dien dach datmen sach
e Den groeten wijch van curterike
f Daer bleef menich heere rijke
g Dits alre apostelen dach
A Sinte bertins daer na ghelach

184

Ióó

192

xi
196
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32

b Dus ga ic eenen dach voort
c Met elcken verse verstaet mijn woon
d Soe ouerloepic eenen dach
e Sente margrieten al hier ghelach
f Die was Bene maghet reene
g Dits maria magdaleene
A Die gode minde met herten fine
b Dits de goede sente kerstfine
c Sente jacops ende cristoffels mede
d Sente annen dach hout hier stede
e Nu es dat oest ghewijt
f Dies menich es verblijt
g Alst vp de boeme es wel gheraect
A De oest ons nu zeere ghenaect
b Want de rorghe es meest vander eerde

íóór

Oexstmaent

20

24

28

24

c Sente pieters dach apostel weerde
d Nu sniden de lieden zeere haer Goren
e Beede hier naer ende daer voren
f Ende sijn zeere besich te velde
g Sy mayen si picken met ghewelde
A De mate Tiede die dit verstaen
b Loepen vutwam wel saen
c Om vanden corene te rapene mede
d Vigilie hout hier stede
e Dits sente lauwereins dach
f Diemen vp eenen roester braden sack
g Dits de dach van sinte claren
A Ende hier volghet naren
b Vigilie de auent onser vrouwen
c Marien dach machmen hier schouwen
d Dat soe vander weerelt schiet
e Dus so eist al bediet
f Datten kalendiere toe behoort
g Met eiken verse eenen dach bet voort
A Dits de dach van sente bernaerde
b De welke was met gode waerde
c Hier so gaet de Bomer buut
d Dan Gomt de herft met siere virtuut

165v26
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32

e Dits sente bertelmeus dach mede
f Die hem villen liet de lede
g Nu eist een vulle tijt
A Van allen goede des seker sijt
b Van appelen peeren noten mede
c Sente jans dach hout hier stede
d Prumen ende alrande oeft
e Des god onse heere si gheloeft

íóóv

Septembre

28

f Siet dits sente gillis dach
g Die heere es doe ic v ghewach
4
A Vander biechten de heleghe man
b Sinte bertins dach volcht hier an
c Nu beghint te ripene die wijn
d Die mi doet mijn gheldekin
e Minderen alsmi sijn smake taent
8
f Dits onser vrouwen dach in spelmaent
g Sinte omaers dach volcht hier nare
A De ackerman went gheware
b Van schoenen weder dats sijn gheuouch
12
c Te velde vaert hi met Biere plouch
d Ende doet den lande sijn proffijt
e Dits der crucen dach seker sijt
16
f Dat te dornike es ommeganc
g Niemen en si dit te lanc
A Sente lambrecht moet hier staen
b Nu sietmen de kinder gaen
c Om braembesien huute waert
20
d Vighelie es al hier verclaert
e Dits sinte matheeus dach
f Sente maurcius daer na ghelach
24g Die boemen die wel stonden gheladen
A Werden naect ende hare bladen
b Beghinnen te hanghen nederwaert
c Vanden winter dits haer aert
28
d Scoene ende bruun staen de haghen
e Dat den kinderen wel mach behaghen
f Dits sente michiels dach mede
g Dachterste dach van spelmaent hout hier stede

236

240

VII

244
XVII

248

252

256

260

264

268

272
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167r

4

8

12

16

20

24

139

Octobre
A Dits sente baefs dach
b Die zieman doe ic v ghewach
c Hoept nu goeden harinc tijt
d Dits Sente fransoys dach Beker sijt
e De scipman ende sijn veynoot
f Werden nu in feesten groot
g Ende ghereeden haer ghetouwe
A Om den harinc poghen si nauwe
b Vp sente denijs dach comt de harinc
c Of daer na wel varinc
d Dickent sietmen Gommen voren
e De ackerman derscht nu sijn Goren
f Ende coept harinc metten ghelde saen
g Sente donaes dach moet hier staen
A Nu sijn de Tiede blide der dinghen
b Die ghehadt hebben goede sourer neeringhe
c Ende versien hem jeghen tswinters Goude
d Sente luucs dach comt hier oude
e Nu beghinnen de merschen te wesene nat
f De tijt vanden fare bewijst hem dat
g Dits der xi"' maechden dach
A De harinc doe ic v ghewach
b Court nu machtich outer zee
c Dweder roert nu Gout in lanc so mee

276

v

2óO

284

288

292

IX

296

d Die nu qualic es ghecleet

32

e Ende leftel ghelts jnt tscrine weet
f Mach drouue sijn vighelie es hier
g Sente simoen ende Sente juden dach volcht hier
A Datmen heet half harinc tijt
b Dies vele heeft Bats sijn prouffijt
c Vighelie ende de dach sente quintin

167v

Nouembre

28

4

16718
7

d Alder heleghen dach moet hier sijn
e Dits alder zielen dach mede
f Nu beghint te magherne de weede
g De beesten heten stroey

300

304

308
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A Coren gherste ende hoy
b Dits de dach van Sente ledenare
8
c Sente wynocs volcht hier nare
d Nu eist Boet voor de colen Bitten
e Ende niet te grot vier van hitten
f Ende drincken vanden duutschen wine
12
g Dits de dach van sinte martine
A Sente lieuins dach volcht hier na
b Dits sente brixis dach als ic versta
c Datmen most biet heetmen nu wijn
d De ghene die hebben gheldekin
16
e Moghens drinken als hem lust
f Alsijns de wijfs qualic gherust
g Dat haer mans de tauerne antieren
A Sente lijsbetten dach volcht hier schiere
20
b Nu beghint te nopene dat Goude
c Die voghelkine jnden woude
d Laten hare vruechden al omtrent
24e Siet hier den goeden sente clement
f Datmen den lesten dach van erfste noemt
g Sente kathelinen dach hier na comt
A Nu Wert de winter een machtich man
b De liede doen meer cleeder an
28
c Om dat hem beghint te nopene tcoude
d Vighelie comt hier oude
e Dits sente andries dach.
168r

4

8

16723
i67vz4

VIII

312

316

320

324

328

332
V

Decembre
f Sente Toys dach loer na ghelach
g De vroukine die dat laken wijden
A Beghinnen om de colen striden
b Dits sente barberen dach
c Diemen viert doe ic v ghewach
d Sente niclaus dach volcht hier naer
e Al eist dan Gout en es gheen vaer
f Dits de dach onser vrouwen
g Ay lacen hem mach wel rouwen
A Die nu vele sijn schuldich
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141

b Ende leftel hebben onuerduldich
c Moghen si wel sijn gheloeues mye
d Sente audeberts ende Sente lucie
e Sente nichasis dach volcht hier nare
f Dits de cortste dach wanden jare
16
g De blutskine metter quader brayen
A Die jnden Bomer sloughen de Jaye
b Maken nu verberrende schenen
c Ten eiere waert es al haer meenep
20
d Daer si in nemen groot solaes
e Dits dapostel sente thomaes
f Die men in vele steden vast
24g Maer hier esmer niet met ghelast
A Vighelie kersauent volcht hier an
b Gods gheborte daer na dan
c Dits de dach van sinte steuin
28
d Sente jan euuangeliste leiter neuen
e Vp der kindren dach sietmen solaes
f Dits van cantelberghe sente thomaes
g Dus moetment al onder soucken
32
A Vp den nieuen auont bactmen koucken

12

168v

348

352

356

360

364

Pratique om den kalendier [88]

vp de hapt te wetene

4

8

12

A b c d e
Iaers dach dan verilt
f g A b c de f
Dertiendach ghi dan stellen silt
gA b cd e fg
Kalenden anthonis faby
A b c d e f g Abc
Vincencis pauwels Julien valerf
d e
fgA
b
Bry licht blasis aecht mant

Loumaent

4

Sporcle
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Ab
c d ef g
Sporcle aubert volght te bant
cd e f g Ab c
16

Valentijn pauche Julien saen
de fg A b c
Pieter mathis moeter staen
de f g Ab cd

8
Maerte

Albijn in maerte victorijn
e
f g
Abc d
Daer naer moet gregoris sign
o f
g
Ab c d e f
24Ka gheertruud ende benedictus
g Ab c d e f
Marien dach hebdi dus

20

169r

4

8

I2

Aprul

gAb c d e f
In aprul ambrosis es
g Abcd e f g
Ende marien volgher des
Ab c de f g
Kalenden tel dan biste
Ab c de fgA
Ioris marc euuangeliste

16

bc de f g
Philips cruce dan jan
A

b c d e f

Mey

gAb

16

Daer naer macharis comt seruaes an
c d e f g Abc
Ka brandaen potentiane
g
Ab
ef
d
cd
Naest vrbaen comt germain ane

20

g A bcd
e
f
Gherstmaent daer naer bonifaes
o f
g Abc
Medarts dan barnabaes

12

20

Wedemaent

168v14
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4
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A b cd
dof g
Baselis volcht daer toe zieter
of
e f g A b cd
24Sente jan boy dan niclaus pieter
169v

4

8

12

16

g A
c d e
b
Hoymaent maes martin naer
f
gA b cde f g
Honts daghe sy benedictus daer
g A
Ab cd
e f
Kalen arnout margriet magda
cd of gA b
b
Crist Jacob slapers volghen na

Hoymaent

cd o f g A be
Pieter steuin jn oexst donaet
g A
d e f
Dan laureins daer staet
b cdef
gA b c
Ka maria bonts daghe benden
d e f g
Abc de
Na bertelmeus suldy jan eenden

Oexst

f g A b
c d e
Gillis pietmaent berthin gheeft
f gA b c d
20
Maria dan dach heeft
e
f gA b
c d
Cruus crisso lambrecht wiel viel
o f
gA b c d e f g
24Matheus apostel jus cosme michiel80
17or

4

24

Abcde
f g A
Bamesse franscoys moeter staen
b e de f A
Denijs venant adriaen
b e d e
f gA be
Kallen luc dach met ellef dusint

28

32

Septembre

36

October
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8
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8

b e
de f gA
Crispin dan symoen met quint

40

d of gA
Al helich settic
e f
bcd
gAb
Ledenaert Baer naer martin bric
cd o f
g
Ab c d
Kalenden slachmaent lijsbetten dan
e f
gAbc d e
Clement katheline met an

Nouember

f g A
b e d e
Loy slachmaent barbre clais dus
f gAb c
d
20
Marie so court lus
ef g A b c d o f g
Nichasis victor hebben thomas mil
A b
c d e f g A
24Dan kerst ste jan kint thomas sil

December

12

16

44

48

Hier volghef een goet dicht [89]
vanden ix besten.

170v

Eerst vanden drie heydenen
4

8

I2

16

20

1

Om dat ic hebbe in mine memorie
Rime fauelen ende vraye ystorie
De biblen auctoren ende croniquen
Die van menegherande riken
De fijt besaten ende de heeren
Die met ridderliker eeren
Dat zweert droughen jnt gheuecht
Bidt met my te Bode dat ic berecht
Na der waerheit wie si waren
Die met rudderliker scharen
Der wapenen met eeren plaghen
Nu en willic my niet verdraghen
Te prisene desen ofte dien
De bertaensche feesten hebbic ghesien
Ende jnghelsche der ghelike
So doe ic oec van vranckerike
Van roemen van grieken van surfen
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16
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Ende oec de feesten van lombardien
Maer die si prisen dese wale
Ne Gonst icker noit eene verhalen
24Als perseuale ende lanceloot
Tristram ende galfoet
Oec hebbic artuers feesten ghelesen
Maer ne vanter gheene van desen
171r
Dies stekic dese buten prise
Ende volghe der feesten die de wijse
4
Hebben bescreuen ouer ware
Ende om dat de bible es so Glare
Hebbicker drie in prise gheset
Die waren jnder heydene wet
Ende drie jn dat jootsche leuen
8
Die auctoren hebben verheuen
Ende drie naer der comst ons heeren
Die kerstfine ridders ware met eeren
Ende die tgheloue metten zweerde
I2
Hilden met wel groter weerde
Nu leert rudders ane desen
Die rudders met eeren willen veesen
Scaemt v der namen ghi bastaerde
16
Die rudders heet Bonder waerde
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Ector
Den besten rudder nomic voren
Die gheprijst es in auctoren
Bouen alle de ghuene die vp deerde
Eere beuochten metten zweerde
Want so ghemate so goedertiere
24So heuesch van allen manieren
So milde ende so ghetrouwe
Noch so ghemint van allen vrouwen
No so vroet van allen saken
Beede in wandelinghen ende in spraken.
28
So gherechtich so wijs van rade
17íV
No die meer haette ouerdade
So coene no so stout ten zweerde
4
No die hem oec min verueerde
Daer hi in wighe was verladen
No die houder dede ghenaden
Die in wighe voor hem weec
So dat hi den leuwe gheleec
8
20
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In alder redeliker manieren
Ne can ic betren niet vysieren
Dan ector was priamus sone
Seere wettachtich de gone
Also sijn heidenschap ghedrouch
Ix coninghe hi verslouch
Voor troyen vp sijns vaders erue
Om dat hi wilde dat niet bederue
Sijns vaders lant ende sine stat
Daer al grieken voren sat

Darijs sprac diene kende
Dat alle weelde was allende
Ende alle ghenouchte dat was pine
Sonder alleene bi ectoren te sine
Dat was omeriusse wel anschine
24Den wisen clerc die van hem screef
Dat sijns ghelike noit ne bleef
In de weerelt na sine doof
No voor hem oec sijns ghenoet
r72r
Want alder redeliker tucht
Ende alder houescheden vrucht
Dat was in ector den wijsen
20

4

20

Die Benen rudder wille prisen
Die moet ectors doghet soucken
Sine materie vuillijs rouken
In omerius die scriuet dan
Dat sijn vader de coninc prian
De doghet mercte vanden sone
Dies de weerelt onghewone
Hadde gheweest voor sinen fijt
Ende badder in so groot delijt
Dat hi reide wel lieue kint
Du en hebs van mi niet een twint
Dese grote vulmaecthede
Dune leeres oec niet dine sede
Van gheenen meester dan van Bode
Ende wander natueren ghebode
Du best van allen duechden so groot
Dattu bat schijns des hemels ghenoot
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Dan eerdsche mensche also du leues
Want du alle vulmaectheit heues
In can ghepeinsen de waerheit
Wanen di court de vulmaectheit
Dit selue spreect oec aristotiles
Van ectoren ende ghewaghet des
Dat bouc brief no lettre mede
Niet ne vulbrochten de vulmaecthede
Noch sprect aristotils meere
Van ectoren den jonghen heere
Dat scade was ende jammer groot
Dat hi so jonc quam ter doot
Want haddi gheleeft sinen tijt
Hi ware heere der weerelt wijt
Met wapenen dedy sinen ende
Voer troyen der stad ghehende
)(II' jaer ende xxx te voren
Eer jhesus cristus was gheboren
Maer al starf hi daer de heere
Sinen name leeft emmermeere
Hier omme es wel dat eere groot
Want so leuet naer de doot
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Alexander
dat was die ander
Dat was de grote alexander
Philips lone van macedone
20
Die in grieken drouch de crone
Want so vromen metter hant
Wanic datmen noit en vant
24So milden hoe gheerne hi gaf
Daer vintmen grote wonder af
Hem quam een arm rudder ane
Om ghifte van hem tontfane
Hy gaf hem eene rike stat
r73r
Die mate sprac wat Boude mi dat
Dese ghifte es mi te diere
4
Neen sprac alexander de fiere
Al dincket v meer dan ghenouch
1 Nu hoort wie
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Hout di altnes jnt gheuouch
Dus wan hi de rike stede
Persen wan hi ende meden mede
Hi wan ytalen grieken ende affrique
Ende voerer dore moghendelike
Vp darisse diere crone jn drouch
Maer wien hi vinc ofte slouch
Met wapenen eerwan ende met miltheden
Met duechden ende me houescheden
Daer hi eens naer darisse Boude rijden
Soude hi ouer eene zee lijden
Die dor tlant ghinc van persfile
Doe droechde god ter seluer wile
De zee voor hem ter comer stopt
Ende hi reet vp den droeghen grom

Dit scrijft josephus ouer waer
Noch gheuiel hem meer daer naer
Doe hi vp de joden was gram
24Ende vp den berch van caspien quam
Vernam hi daer de joodsche scharen
Die jnden wilden berch waren
Om hare dorperlike sonden
Gode bat hi ten seluen stonde
173v
Dat hi de ondadeghe rote
Inden wilden berch Blote
4
Doe ghinghen die berghen tsamen
Daer si noit sindert vut ne quamen
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Noch ne gheen coninc dan hi
Ne besochte tlant van jndi
Die tlant wonnen met ghewelt
Maer alexander want ende helt
Beede met campe ende met prighe
Vp poriusse met groten wighe
Ende alle de landen ende de sladen
Dedi an hem souken ghenaden
Ende sochte dwonder datter in lach
Dat noit coninc dan hi ne Bach
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Hi was ter manen boem ende ter Bonnen
Daer wi niet af vinden en connen
Datter ye coninc quam dan hi
Hem was voorseit lesen wy
Sine doot al Baer ter stede
Waer hi steruen soude mede

Hy was ten eerdschen paradise
Daer gafmen den eere van prise
Eenen
steen
jnder ghebare
24
Al oft theenen cynse ware
In babilonien onder de sine
Was hi vergheuen met venine
i74r
Ende alle de boden ghemeenlike
Van alder weerelt coninc rike
Van allen riken van allen landen
4
Brochten tseins in sine handen

8
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16

xxxii jaer was hi out
Doe hi starf die heere stout
Ende xi' jaer drouch hi Groene
III` jaer nes gheene koene
Ende xix starf hi te voren
Eer jhesus cristus was gheboren
De leerare aristotiles
Seghet ende ghewaghet des
Dat nemmermeer ne Gomt heere
Te so sonderlingher eere
Hine si wijs ende van lettren wroet
Ende hem ne leere een meester goet
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Iulius
li Den derden heiden ic vp heffe
20
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Also als ic in de waerheit beseffe
So moet Julius Gesar veesen
Want wi vinden wel in desen
Dat hi vrome was ten zweerde
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24

Vroet van sterren wijs an deerde
Hi was die vant der manen ghetal
Ende den bisexte vant hi al
Hi conste eter maten wel strijden
Roeme coes in dien tiden
Drie princhen de twee souden vechten
Ende de darde de stat berechten
Crassusse ronden si oue meere
Vp de parsiene met groter gheere
Pompee die bleef jndie stede
Die te houdene in goeden vrede

174v

4

8

Iulius trac ouer rijn in gallen
Dat hi de lande al met allen
Beroerde ouerberch neuen den rine
12
Dat stout volc plach te sine
Al neder toter sourer zee
Daermen hem dickent dede wee
Met storme ende met starcken wighe
16 De zeghe moerti daer ghecrighen
Curtelike stichti daer eene veste
Daer liet hi een deel der beste
De achter hem tlant souden bewaren
Doer meneghe stat quam hi gheuaren
20
Daer maecti eene veste ghenendelike
Ten palen vanden romschen rike
Als of hi sprake elc man goeme
24Dus verre gaet de macht van rome

i75r

4

8

12

Van danen voer hi ende reet
Int lant darmen vlaendren heet
Dat hiet den ouuer van rusen doe
Ter scelde quam hi gheuaren toe
Daer stichti eene veste met ghewelde
Daer de leye valt in de scelde
Daer hi gayusse sinen neue liet
Daer omme hi de stat gaye hiet
Dats nu ghendt in desen daghen
Doe voer hi voort in gallen jaghen
Ende vacht zeghe met groter pine
Te thorout maecti ende de sine
Eenen torre jnt vlaemsche hout
Doe voer hi voort met ghewout
Te cassele ende vacht zeghe altnes
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Maer vele volcx dat hi verloes
Ia een van sinen lieuen maghen
16 Die crassus hiet dat moesti daghen
Hi grouffene vp den berch met Beren
Van desen crassus moghen wi leeren
So heuet cassele de name gheheel
Want hi maecter een casteel
20
Doe voer hi voort den bonen by
Dat hiet de hauene van rutely

Zq.

175v

4

8

Hy lach al ridende neffens de zee
De berghen blicken ghelijc den snee
Doe vraechdi wat lande dat ware
Men Beide hem al openbare
Dat het was bertaengen lapt
Daerwaert voer hi al te bant
Ende wart daer tweewarf verwonnen
So dat hi cume es ontronnen
Doe vant hi in sinen raet
Dat hi den torre die noch staet
Buten boenen maken dede
Daer hi jn verwinterde mede
Doe voer hi weder derde warf
So dat hi bertaengen verwarf
Ende vinc den coninc cassibiliaen
Ende dwanckene an rome saen

In desen horloghe in desen roerre
Worden de romeine erre
Dat hi roerrede bouen v jaren
Want het costume was te waren
Ende ontseiden hem de keere
16
Hier omme wart gram de heere
Ende trac weder te rome waert
Pompee die liet onbewaert
De stad ende vlo ter seluer uren
20
In grieken onder de senatueren
Ende Julius volghde hem naer
Pompee eerwan hi daer
24Die meer volcx hadde vele dan hi
In egipten so vlouwen si
Daer pompee wart verraden
Ende onthoeft Bonder ghenaden
Ende juliusse was thoeft ghesent
176r
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Ende doe wan Julius al ontrent
Beede spaengen ende affrike
In egipten quam hi moghendelike
Daer hi alexanders beelde vant
Doe seidi dit was een wigant
Die meer dede binnen twaelf jaren
Dan wi en doen in al onse jaren
Iulius keerde weder ter vaert
Den rechten weck te rome waert
Ende sat daer keyser ende heere
Deerste keyser seit de leere
Die daer bade ghesijn
Vierhondert jaer hadt ghesijn
Datter gheen keyser en was
Ende xiiu fare Bijt Beker das
Van juliusse quam des keysers name
Want cesar dit wordekin bequame
Es in latine weetmen wale
Ende heet keyser in dietsche tale
Vermort was hi dat was scade
Te rome daer hi stont te rade
Met xiiii wonden was hi dorsteken
Als hi de mordenaers sach Gommen ghestreken
Decti sijn oeghen om dalti woude
De doot ghedoghen als de boude
Menich wonder schoene ende groot
Ghesciede daer voor sine doot
Ende haer mort wart openbare
Dat haer negheen verleefde tiare
xttt jaer waest te voren
Eer jhesus cristus was gheboren
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Volghen de joden eerst Josue

8

12

Naer dat de heydene waren so vrome
Eist wel recht dat icse nome
Van den joden wie si waren
Die met willegher ghebaren
Ende met wetteliker trouwen
Gods vianden dorsten door houwen
Den eersten prisic Josue
Die ghinc ouer de roede see
Met moysesse jndie wostine
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324

328
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xi jaer ende doechde pine
Dat dedi al omme Bode
Want hi stont na sine ghebode
Den coninc van amalach hi eerwan
Ende den coninc basan
Ende den coninc van amoreen
Door sine bede alst wel scheen
Vielen die mueren te jerico

24De fluu jordaen door sinen wille vlo
Ende lieten liden ter seluer stont
í77r
Met siner eracht vp den droeghen grout
Dese brochte gods baroene
Int lant van promissione
Dat was tvolc van Israel
4
Ende deelel wetelic ende wel
Met liuen ende met goeder maten
Ende theidin vole verwaten
8 Cayms gheslachte slouch hi doot
Ende wan hem af de steden groot
Veertiene coninghe ende zeuene
Roefde Josue van den leuene
12
Die alle gader heidin waren
Ende destrueerde hare scaren
Doe sijn starf dach was leden
Was hi beweent na oude zeden
Al starf hi die heere groot
16
Sijn name leeft naer sine doot
Hy starf naer troffen ouerware
Bi na hondert ende mill jaer
Dat was dusentich jaer te voren
20
Eer jhesus cristus was gheboren
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Dauid
Den andren rudder willic prisen
24Die weerdich was in alre wijse
Ende onder tghesinde goet gheselle
In stride vreeselic ende felle
Dat was de coninc dauid
Noit en was in sinen tijt
28
Wilder mater no sachter
177v
Noch die meer haette lachter
Al waest dat hi in Bonden vel
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4

Hi waest altnes te beterne snel

8

12

Ende hi viel jndie bande ons heeren
Ne gheene onschulde en vuildi keeren
Van sinen sonden jeghen gode
Maer hi sprac tons heeren ghebode
Ic waest heere die mesdede
Vp mi ende vp mine lede
Wreket eere dinen euelen moet
Alsoet v seluen dincket goet

Doe hi jonghelinc was ende berde
Ende hi sine beesten verwaerde
Ieghen de leeroen ende jeghen beeren
16 Ende hi se beede slouch in de weren
Oec slouch hi in Benen campe doof
Golffase den ruese groot
Die vt ellen ende een palme was lanc
Meneghen wijch groot ende stranc
20
Verwan hi die noit was verwonnen
Sinen lichame als wi ghemercken connen
Was gherekent jeghen dusent man
24God om onse weluaert dan
Gheloefde hem dat soude comen
Van hem dienren Grist soude nomen
Helich starf hi ende met Beren
So wel dat someghe willen leeren
178r
Dat hi verrees van dode te hue
Met jhesum cristum daer ic af scriue
4
Hi starf naer troffen ouer ware
By na wel driehondert fare
Dats viii` ende xxx jaer te voren
Eer jhesus cristus was gheboren
8

12

17726
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Iudas machabeus
Den derden rudder willic prisen
Die weerdich was in alre wijsen
Dat was machabeus judas
Wel weefmen dat hi vrome was
In sine jaren in sine tijden
Altnes als hi was in striden
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Riep hi emmer hulpe an gode
Ende god troestene in sine node
Menichwaruen dats waerheit bloot
Eens lach hem an met vreesen groot

Van anthiochen epiphane
De lach hem met orloghen ane
Ende Bende in jherusalem
Nichanorre ende met hem
Volcx so vter maten vele
24Dat het ghinc al uren spele
Omme judase selue tontliuene
Ende die gods wet te verdriuene
Ende den tempel te destrueerne
Ende die gods wet te ontdeerne
178v
Of te steruene jnden strijt
Ofte te verwinnene daer ter tijt
4
Inden gheloue gods ons heeren
So wilde hem judas altoes keeren
In sine ghebede altoes hi lach
Ende in sinen droeme snachs sach
Hoe jeremias de prophete
8
Tote hem quam bi gods beheete
Ende gaf hem een guldin zweert
Ende hietene vechten onuerueert
Dies was hi blide dats gheene saghe
12
Ende smorghens metten eersten daghe
Bleef nichanor jnden wighe door
Ende judas wan dorlorghe groot
Ende zuuerde den tempel ons heeren
16
Ende verwidene gode theeren
Ende visierde daer Benen outaer
Noit en hadde dese rudder vaer
Met cleenre menichte hi eerwan
20
Vp meneghen prince ende meneghen man
Meneghen onuerweldeghen strijt
Daer of te telne ware meneghen tijt
4
Hoe
meneghe
borch hoe meneghe stat
2
Hi destrueerde ende besat
In sinen tijden jn sinen daghen
Seidement v het souden v saghen
Ende wonder dincken bi mier wet
28
r79r
Hy was naer de joodsche wet
Dupperste bisscop vanden tempel
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4

Dat plachmen doe jnden exempel
Pause te nomene in dien daghen
Die alsulke ordene draghen

8
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16
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24
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Nu hoer hoe hi dede sinen bende
Die hi dede a sonder schende
Hi Bach de viande Gommen gheuaren
Starc met tween groten scaren
Ende sijn volc was seere verpijnt
Ende ghemindert ende zeere verdwijnt
Si spraken die bi hem waren bleuen
Heere laet ons de vlucht gheuen
Het es beter dan wi vochten
Want wi niet recouureren en mochten
Neen sprac judas laet dat varen
Wi sullen onsen heere te waren
Stoutelike dienen te deser hueren
Wy sullent ons laten besueren
Ende den vianden niet wiken
Maer stoutelike vp hem strijken
Beter es een eerlic steruen
Dan te leuene in sulker bederuen
Want god die beuer al voorsien
Also so moet ons gheschien
Doen gauen Bijt Bode van hemelrike
Ende trocken toe ghenendelike
Ende hebben de staercste scare bestaen
Ende verwonnen ende tonder ghedaen
Doe quam de starcste scare van achtre
Ende sloughene door sonder lachtre
Dat was c ende um jaer te voren
Eer jhesus cristus was gheboren
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Hier naer volcht vanden kerstinen . Artuer
8

12

16

Vanden drie joden laten wy staen
Ende sullen teener ander redenen gaen
Wie die kerstine waren
Die in redelike scaren
Dat zweert droughen met eeren
Ende eeren waren bouen eereen
Wetteghe kerstine ende stout
Die stonden naer der zielen behout
Deerste was artuer van bertaengen
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Die alle die Tiede beisorden spaengen
Al twalsche duutsche al tvriessche marke
Noereweghe zwauen ende denemarke
Vander berghe toter zee
Ia grote ruwen Bats noch mee
Haddi ghedwonghen seit de geeste
Dat hem weken alle de meeste
De yersche dwanc hi ende de scotten
Met hem lietti niemene spotten
Hine keeret metter bant
Rycoene den ruwe den wigant
Die van groter houerden
Hadde ghemaect van conincs baerde
Eeneis roc naer hem ghenende
Ende anden coninc artuer seisde
Dat hi hem sonde sinen baert mede
Hy soudene door sine weerdichede
Bouen allen baerden setten
Dien slouch hi doot sonder letten
In eenen wijch als de deghen
Alse bi hem waren ghesleghen
Ruesen die hem beiden dorsten
Die slouch hi doot sonder vorsten
De neder sassen quam vp hem strijden
Die vriesen heeten nu by tiden
Ende wilden hem bertaengen af winnen
So machtich waren si jnt lant binnen
Datsi sinen oem ende sinen vader
Grote perse daden algader
Die bestont hi met stouten moede
Ende scoffierdese als de die vroede
So dat eene van haren scaren
Vp eenen berch was ghevaren
Die beede steyl was ende hoech
Als volc dat node voor hem boech
Nu hadde artuer als wi horen
Marien der moeder gods vercoren
Ende hadse binnen sinen schilde
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Doen scriuen de heere milde
Ende riepse an tsiere noot
Sijn gheloue was vast ende groot
Si worpen meneghen steen
Vp sijn volc al in een
Artuer warp den schilt vp thoeft
Ende riep alse die gheloeft
Met luder stemmen aue marie
Ende hem volchde sine partie
v` slougher artuer doot
Theeven vp ganghe met Beren groot
Ende heuet vriesen ende sassen ontdaen
So dat si alle de vlucht bestaen
Ende rumden bertaengen tlant
Datmen nu heet jnghelant
Ende worden tslants verdreuen
Doe keerden si ende behilden dleuen
In sinen tiden als ic goeme
Was jnt keyserike te rome
Keyser leeuwe te diere hueren
Die biden rade der senatueren
Sinen bode an artuer Bende
Ende ontboet hem met ghenende
Dat hi den roemschen rike versette
Alle de scade ende de lette
Ende hi den bertaenschen tribuut
Tachterstel betaelt ende streker huut
Ende dat hi weder gheue de lande
Die hi ghetrect heeft in sine hande
Of men salve ten naesten fare
Versoucken met orloghe zware
Artuer Bette hem met ghewelt
In bourgoingen dach ende velt
Doe voer hi voort in amoriken
Dat nu bertaengen het sekerlike
Ende slouch daer Benen ruese doot
Lijf jeghen lijf die zeere was groot
Die Bene joncfrouwe hadde vercracht
Ende ghedoot met siner macht
Voort es hi te parijs gheuaren
Soutelike met siner scaren

528

532

536

540

544

548

552

556

S6o

564

FOLIO 180V-181V TEKST 89

16

Ende want daer Benen romain echt
Die daer ontfinc troemsche recht
Daer vacht hi jeghen ter seluer wile
Eenen camp in

20

24

i8ry

4

8

12

16

20
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568

Bene yle

Ende douchen doot ende eerwan
Felloen biet die selue man
In bourgoengnen voor hi voort
Daer ghesciet grote moort
De romeinen worden hem onderdaen
Ende Lucius die hadde ontfaen
Vanden keyser leeuwe een groot heere
Dat verslouchi jn de moeere
Ende meneghe coninghe ende grauen
Die artuer balsemde met groter hauen
Ende daer naer te houe lende
Ende screef den romeinen teender schende
Sulc tribuut van sulken doene
Hebbic betaelt an huwe baroene
Doe quam hem mare dat mordreit
Sier luster zone hem bertaengen ontseit
Ende dat hi hadde te siner hant
De vriessche sassen jnt lant
Doe keerdi ende slouchene doot
Ende scoffierde dat eere groot
Selue ontfinc hi een doot wonde
Doe gaf hi vp ter seluer stonde
Eenen sinen neue yet Constantijn
Dat lam ende de Groene lijn
Int jaer ons heeren min no mee
v` xi ende twee
Voor hem vantmen kerstin ne gheen
Die sijns ghelike jn duechden scheen

572

576

S8o

584

588

592

596

Karel
24

Den anderen prisic karel den grooten
Ieghen hem willic niercent ghenoten
In vromicheden in heleghen leuene
In mildeliken ghiften te gheuene

181r22
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Voor voor heeft de kopiist
8
p voer hi ter correctie doorgehaald.
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182r In boeghen rade ende in ghetrouwen
Oec consti metten zweerde houwen
Stoutelike alsoet wel scheen
4
De boucke antierdi al in een
So wanner dat hi ledich was
In kercken sant hi ende las
Dies souden hem nu de heeren stamen
Dats si den dienste gods aennamen
8

12

16

Ende tweewarf verwan hi de sassen
Die vp hem waren ghewassen
De danoise dwanc hi ende de vriesen
Den hunen dedy tlijf verliesen
Hare macht nam hi met ghewelt
Die so grote was ghestelt
Hi dwanc grieken en almaengen
Ende driewarf verwan hi spaengen

Hi sochte sinte jacops kercke
Ende stelder in priesters ende clercke
Ten heleghen lande tons heeren graue
Voer hi ende want den heidenen aue
20
Te jherusalem dede hem god vele eeren
Hoe hi jnden tempel ons heeren
Sine besnidenesse voor een present
24Byden jnghel heeft ghesent
Rome wart hem onderdaen
Ende heeftene ouer heere ontfaen
Te roncheuale by sijnder bede
182v
Daer god den dach verlanghen dede
Taken starf hi de grote heere
Helechlike met groter eeren
4
In sijn Lxxxn jaer
Int jaer ons heeren ouer waer
Alsmen streef yin' ende vijftiene
Taken pleechtmen sine case te ziene
8
Betren noch oec sijns ghenoot
Ne vantmen noit naer sine doot

182r26

Voor ouer heeft de kopiist
ofte ter correctie doorgehaald.
S
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604

608

612

6i6

620

624

628

632

636
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Godefroet
12

li Nu willic v den derden nomen

Den hoesschen ende den vromen
Den heleghen kerstin ende ghetrouwen
Hine hadde noit scult van vrouwen
Suuer was hi in al sijn doen
16
Ende van daden harde coen
Want hi vercoende de veruaerde
Die heleghe wise godeuaerde
boutste van sente yden Bonen
20
Vstaes sone sgrauen van boenen
Die men heet godefroet van belioen
Die in wighe was een lyoen
24Ende in wandelinghe als een lam
Daer noit arem man toe en quam
Hine schiet van hem blide ende vro
Ende doe ten tijden waest also
28
Dat dadt lant van ouer meere
Al stont jnder heidene moeere
183r
Niet een dumael vanden lande
En stont jnder heidene bande
Te rome stont oec so aefs
4
Dat de keyser heynric ende de paefs
Diemen biet gregorius hildebrant
Zwaerelike waren anders viant
8
Ende daer naer de paeus dander mede
Vaste bilden de pijnlichede
So dede de paeus alexandre
Die na desen was die andre
Die quam te cleermont in auerne
12
Ende gaf ouer zee te vaerne
Crucen en aflaet van allen sonden
So wie dat de vaert bestonden
Alse om dlant vanden heleghen graue
16
Den heydenen weder te winnene aue
Doe nam dat cruuse menich man
Het scheen dat god sinen ban
In de weerelt hadde ghegheuen
20
Ende dat elc haten Boude sijn leuen
Ende hem seluen werpen ondervoet
Om tlant daer god in sijn bloet
24Sturte om onse zalichede
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Ende tvolc warter al in roere mede
Rudders cnapen wijf ende man
Van kiemlieden wart godeueert dan
Hertoghe van lottrike ende van belioen
Ghemaect hoeftman ende baroen
Ende hi vercochte erue ende lant
Dat noch ludeke es ghenant
Ende van belioen heeft hi den schat
Verdaen in meneghen zwaren pat
De stoute rudder ende vrye
Trac metten sinen door hongherien
Door bulgurie ende grieken mede
Door constantinoble de rike stede
Waest den coninc lief of leet
Ouer sente Joris arm hi leet
I capadotien in sente amante lant
Daer voer hi Bore als een wigant
Ende wan anthiocen de rike stede
Persen wan hi ende meden mede
Daer hi ghedoechde menich last
Eer hijt ghewan het was so vast
Daer slouchi theenep slaghe ontwe
Eenen ruese in bellonc no min no mee

Van danen voer hi ende tvolc met hem
Om te wippene jherusalem
Ende hee ft jherusalem beleghen
24Met meneghen stouten deghen
Dat hi vechtender hapt wan
Datmen ten carteelen in ran
Alst al in liep om winnen
28
Sone wildijs niet beghinnen

684

688

692

696

700

704

708
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1 1 een verschrijving
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Summary

Manuscript 837-845 of the Royal Library Albert r in Brussels consists of two
separate codices. The edition of the second codex is the first of a new series
of editions, Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (Medieval

Miscellanea from the Netherlands).
The second codex contains several indications that point to Geraardsbergen
as its place of origin; the editors therefore named it Het Geraardsbergse hand-

schrift (the Geraardsbergen Manuscript).
According to the watermarks, the two codices were written by one and the
same copyist between 1460 and 1470. The codices were clearly meant to function independently and they were not bound together until a century later.
A number of traces in the manuscript, left by its readers, give evidence that
it was used at least into the seventeenth century.
Het Geraardsbergse handschrift was probably meant for private use. There
are indications that the compiler, the copyist and the first owner of the manuscript were one and the same person.
Most of the texts are written in Middle Dutch, though some are (partly)
composed in Old French or in Medieval Latin. Characteristic of the texts is
their diversity: the manuscript contains, among other things, riddles, (pious)
maxims, satires, moralistic and catechetic writings, a description of a route
from Paris to Rome, an account of a pelgrimage, calendars and the 'historiographical' text Vanden ix Besten (The Nine Worthies).
This variety of texts does not mean, however, that there is no connection
between them: `how to live in a right way' is, upon the whole, the recurring
theme throughout the manuscript.
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Verantwoording

Het is niet eenvoudig richtlijnen te schrijven voor een reeks uitgaven waarvan
nog niet bekend is welke handschriften erin uitgegeven zullen worden. Bij het
werken aan een editie zal de editeur ongetwijfeld verschijnselen tegenkomen
waarin de richtlijnen niet voorzien of waarbij ze onvoldoende houvast bieden.
Als het wenselijk is, zullen deze richtlijnen verderop in de reeks dan ook verder uitgewerkt of zelfs gewijzigd worden. Opmerkingen, kanttekeningen en
suggesties zijn welkom.
Deze richtlijnen worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de
projectcommissie «Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden» van het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele
geschiedenis, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In deze projectcommissie hebben zitting: dr. W.
van Anrooij, drs. J. A. A. M. Bierrans, prof. dr. H. van Dijk, mw. drs. B.Th. Hogenelst, dr. Th. Menens, prof. dr. F.P. van Oostrom, drs. G.H.P. Sonnemans
en dr. P.W.M. Wackers.
Hoofdstuk II werd voorbereid door W. van Anrooij, B.Th. Hogenelst en Th.
Mertens; de overige onderdelen werden voorbereid door Th. Mertens, die ook
de eindredactie van het geheel verzorgde.
De projectcommissie is dr. A.M. Duinhoven, drs. J.G.M. Kienhorst en drs.
H. Mulder erkentelijk voor hun zorgvuldige adviezen betreffende de richtlijnen voor de wijze van uitgeven.

I Het doel van de reeks

Al geruime tijd is in het onderzoek van de oudere literatuur een ontwikkeling
gaande waarbij de traditionele esthetische visie plaatsmaakt voor een historische benadering. Zag de literatuurwetenschap voorheen de literatuur in de
eerste plaats als een vorm van kunst die de taal als uitdrukkingsmiddel gebruikt, nu bekijkt ze de literatuur vooral ook als een cultuurhistorisch verschijnsel. Daardoor gaat de aandacht niet alleen uit naar de tekst zoals de
scheppende kunstenaar hem bedoeld heeft, maar ook naar de tekst zoals die
concreet overgeleverd is en gefunctioneerd heeft. Afzonderlijke teksten worden bestudeerd in het verband waarin ze in de middeleeuwse handschriften
geplaatst zijn. Daarbij komen ook teksten aan bod die uit literair-esthetisch
oogpunt minder groots, fraai of kunstig zijn, zoals artesliteratuur, geestelijk
proza, gebruiksteksten en de kleine vormen in het algemeen. Ook komen zo
spreukenverzamelingen, liedbundels, compilaties en andere vaste verbanden
in het vizier, kortom overleveringsgehelen die het niveau van de afzonderlijke
teksten overstijgen. Deze literaire verschijnselen konden moeilijk geplaatst
worden in de literair-esthetische opvatting van literatuur als oorspronkelijke
schepping van een groot kunstenaar.
De auteur zal met zijn oeuvre altijd een belangrijk uitgangspunt en brandpunt van het letterkundig onderzoek blijven. Er zal dan ook behoefte blijven
aan uitgaven die de oorspronkelijke tekst van de auteur trachten te reconstrueren. De cultuurhistorische visie op literatuur vraagt daarnaast om uitgaven die
de concrete historische vorm weergeven waarin teksten (voor)gelezen en
gebruikt werden. Verzamelhandschriften bieden vele invalshoeken voor dergelijk onderzoek. Deze materieel-tekstuele eenheden stellen het historische
verband van de overlevering in de plaats van tekstkeuzen die gewoonlijk
gebaseerd zijn op moderne, a-historische, vaak literair-esthetische overwegingen. Wanneer de literatuurwetenschap verzamelhandschriften als een van haar
uitgangspunten neemt, verplicht ze zich ook aandacht te schenken aan de
minder fraaie literatuur en aan de concrete context waarin de teksten indertijd
geplaatst werden. Deze overwegingen vormen de motieven voor de uitgave
van middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden)

I Voor de voorgeschiedenis
van de reeks zie: D. Hogenelst & W. van Anrooij,l^ `Pleidooi voor
g
tekstedities van verzamelhandschriften', in: Dokumentaal 20 (1992),6
97; 1De
^ verkennin gscom missie «MVN» 'Discussiedaggover een reeks edities van verzamelhandschriften' in: Dokumentaal 22(1993),89.
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Als verzamelhandschrift geldt in dit verband een codex die van meet af aan
als materiële eenheid bedoeld is en waarin tenminste twee teksten zijn bijeengebracht. Ook beschadigde verzamelhandschriften waarvan we nog slechts
fragmenten over hebben, kunnen het voorwerp van een uitgave in deze reeks
vormen. Ondanks de minimale formele omschrijving van het begrip `verzamelhandschrift'zal deze reeks zich in de eerste plaats richten op handschriften
waarvan het verzamelkarakter op de voorgrond treedt. Bekende voorbeelden
hiervan zijn het handschrift-Van Hulthem en het Comburgse handschrift.
Het doel van deze reeks is op korte termijn verantwoorde grondslagen te bieden voor de literair-historische studie van middeleeuwse teksten in de context
waarin ze indertijd overgeleverd zijn. Het gaat er hier vooral om materiaal te
leveren voor diepgaande studies en niet zozeer om afgeronde resultaten van
dergelijke studies te presenteren. De gedachten gaan daarbij uit naar vrij vlot
leesbare uitgaven, echter zonder filologische en cultuurhistorische aantekeningen, die immers gedegen en langdurig vooronderzoek vergen.
De diplomatische editie kan snel op deze ontwikkelingen in het onderzoek
inspelen doordat zij in verhouding weinig onderzoek vereist. En `snel' betekent in dit verband niet kortstondig of vluchtig. De diplomatische editie is
immers geen voorlopige of lagere vorm van tekstuitgave. Als basisvorm van
de uitgave blijft zij de hechte grondslag voor verdere studie en eventuele
verdere tekstuitgaven. Zij bevat minder elementen die snel verouderen dan de
kritische edities die voorzien zijn van uitgebreide filologische apparaten en
letterkundige inleidingen. De combinatie van relatieve snelheid en grote duurzaamheid zijn de motieven om de methode van de diplomatische uitgave te
verkiezen voor deze reeks.
In de inleiding op de tekstuitgave wordt dezelfde doelmatigheid nagestreefd.
Uitsluitend die informatie wordt gegeven die op het uitgegeven handschrift
betrekking heeft. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de materiële,
codicologische as pecten van het verzamelhandschri ft dat uitgegeven wordt.

II De onderdelen van de uitgave

Algemene opmerkingen
In ieder deel van de reeks keert een aantal vaste onderdelen terug. Ze worden
hieronder omschreven. Het voorwerk, de inleiding, de noten bij de transcriptie en vrijwel het hele nawerk worden in principe in het Nederlands geschreven. Hierbij wordt de voorkeurspelling gebruikt.
De verantwoording geschiedt door middel van voetnoten. Daarin wordt gebruik gemaakt van verkorte literatuurverwijzingen (bijvoorbeeld Vgl. Jansen
& Pietersen 1994, I5-16). Deze verkorte literatuurverwijzingen worden verklaard in de literatuuropgave aan het eind van de editie (zie beneden, ii).
Voorwerk
I. Franse titel
De zogeheten Franse titel op het blad dat aan het titelblad voorafgaat, bestaat
uit de verkorte titel van de uitgave. In het gewone geval zal dit de `roepnaam'
van het handschrift zijn (vgl. 3).
2. Titelplaat
Tegenover de titelpagina wordt een foto afgedrukt van een karakteristieke
bladzijde uit het uitgegeven handschrift.
3. Titelblad
Als hoofdtitel neemt de editeur de aanduiding voor het handschrift die traditioneel in het onderzoek gebruikt wordt. Als het handschrift nog niet zo'n
`roepnaam' heeft, dan bedenkt de editeur er een. De ondertitels en de vermelding van de editeur hebben een vaste vorm: Hs. [bewaarplaats, signatuur]. Diplomatische editie bezorgd door[naam/namen van de editeur(s)J. Op de keerzijde van het titelblad staan de copyright-vermelding en de andere gebruikelijke
en gewenste gegevens.
3.1 Meestal bestaat de `roepnaam' uit het woord handschrift en een nadere omschrijving (bijv. Het Comburgse handschrift, Het handschrift-Van Hulthem). Bij
het bedenken van een roepnaam is het niet verstandig de huidige bewaarplaats
als (enige) nadere omschrijving te gebruiken omdat dit te weinig kenmerkend
is. Dit geldt in het bijzonder voor bewaarplaatsen als Berlijn, Brussel, Den
Haag en Wenen.
3.2 Als de editeur niet zelf de codicologische beschrijving van het handschrift
gemaakt heeft, dan wordt aan de vermelding van de editeur toegevoegd: met
een codicologische beschrijving door [naam].
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Inhoudsopgave
Na het titelblad volgt een gedetailleerde inhoudsopgave van het betreffende
deel van de reeks.
4.1 Als dit zeer wenselijk is, kan in deze inhoudsopgave ook de hoofdstructuur van het uitgegeven verzamelhandschrift aangegeven worden. In principe
gebeurt dit echter niet, en zeker niet als daardoor de inhoudsopgave belast
wordt met een overvloed aan gegevens.

4.

Inleiding
Stand van het onderzoek
Het eerste onderdeel van de inleiding is een bondige uiteenzetting van het eerdere onderzoek van het betreffende verzamelhandschrift. Daarbij wordt vooral gelet op het onderzoek dat zich specifiek op het handschrift als tekstueel-materiële eenheid heeft gericht. Publikaties waarin het handschrift slechts gebruikt
wordt als getuige van de overlevering, zijn uit dit oogpunt minder van belang.

5-.

6. Beschrijving van het handschrift
De beschrijving van het handschrift dient mede op autopsie van het handschrift gebaseerd te zijn en door een ervaren codicoloog gemaakt te worden.
Voor zover de editeur dit zelf niet is, wordt hiervoor een codicoloog aangetrokken. De materiële beschrijving wordt gevolgd door een beschouwing
waarin de beschrijvingsgegevens met elkaar in verband gebracht worden.
6.1 De beschrijving moet niet blijven staan bij loutere descriptie maar dient
de beschreven feiten ook op elkaar te betrekken. Dit laatste beoogt echter geen
diepgaande cultuurhistorische interpretatie van de codicologische en paleografische aspecten van het verzamelhandschrift. Mochten de codicoloog of de
editeur in verband met deze uitgave een dergelijke studie verricht hebben, dan
vermelden ze in het kort de argumenten en conclusies van dit onderzoek. Publikatie van de studie zelf geschiedt niet in de inleiding op de uitgave.
6.2 Het kan zijn dat de beschreven feiten niet of niet eenduidig verklaard kunnen worden. In dat geval geeft de codicoloog de mogelijke oplossing(en) zo
duidelijk mogelijk aan met de bijbehorende argumenten.
6.3 Om een cultuurhistorische plaatsing van het handschrift mogelijk te maken zijn datering en lokalisering van het handschrift van belang, evenals de
eventuele gebruikerssporen. Dialectkenmerken kunnen bij de lokalisering
een belangrijke rol vervullen. Nieuw dialectonderzoek zal vaak niet mogelijk
zijn in het kader van de uitgave. In deze gevallen wordt wel de stand van het
onderzoek in dezen gegeven.
7. Beschrijving van de afbeeldingen
De afbeeldingen en bijzondere wijzen van tekstpresentatie die in het handschriftvoorkomen, dienen alle beschreven te worden (zie 27). In beginsel worden foto's van de afbeeldingen e.d. in de uitgave opgenomen (zie 12).
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8. Inhoudsopgave van het handschrift

Een gedetailleerde inhoudsopgave vermeldt de teksten die in het handschrift
voorkomen, met hun opschrift en/of beginwoorden en de foliumnummers.
De teksten worden in dit overzicht genummerd. Als een tekst naar ditzelfde
handschrift is uitgegeven, wordt de uitgave hier vermeld.
8.1 Heeft het handschrift een oorspronkelijke tekstnummering – zoals in het
handschrift-Van Hulthem bijvoorbeeld het geval is–dan wordt deze overgenomen. Zo niet, dan worden de teksten genummerd door de editeur.
8.2 Bij teksten die meer dan eens in het handschrift voorkomen, worden in
de inhoudsopgave kruisverwijzingen geplaatst.
8.3 Juist in verzamelhandschriften kunnen zich twijfels omtrent de begrenzing van de afzonderlijke teksten voordoen. In dit geval stelt de editeur een oplossing voor en vermeldt hij zijn twijfels in een voetnoot.
8.4 De vermelding van de eerdere uitgave van een tekst gebeurt door middel
van verkorte literatuurverwijzingen (bijvoorbeeld Jansen & Pietersen 1994).
8.5 Het kan voorkomen dat de tekst meermalen naar dit handschrift is uitgegeven. Dan wordt in elk geval de uitgave genoemd die het meest verantwoord
is. Daarbij kan de editeur nog overwegingen laten meespelen, zoals de vraag
welke uitgave het meest gangbaar of het recentst is, als het maar om een uitgave
gaat die naar hedendaagse wetenschappelijke normen verantwoord wordt geacht. Desgewenst vermeldt de editeur meer dan een uitgave.
8.6 De teksten in het handschrift zijn soms al in de oudere literatuur genummerd. Als deze oude maar niet-oorspronkelijke nummering afwijkt van de
nieuwe nummering, dan wordt in een bijlage een concordans gegeven van de
beide nummeringen.
9. Wijze van uitgeven

De wijze waarop de tekst uitgegeven is, wordt verantwoord. De editeur verwijst hier naar de algemene richtlijnen voor de uitgave en omschrijft waar hij
in deze uitgave van die algemene richtlijnen is afgeweken. Daarbij geeft hij
steeds aan waarom hij dat gedaan heeft.
9.1 De oplossing van de afkortingen die in het handschrift voorkomen, worden in deze paragraaf beschreven. Van elke afkorting wordt minstens één voorbeeld met vindplaats aangegeven.
Tekstuitgave

De algemene richtlijnen voor de tekstuitgave worden hieronder, in hoofdstuk
III, gegeven.
Nawerk
ro. Bijlagen

Achter de tekstuitgave worden eerst de eventuele bijlagen opgenomen. Moge-
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lijke bijlagen– maar deze reeks kan naar behoefte uitgebreid worden–worden
genoemd in punt 8.6, 20.2 en 22.1.
H. Literatuuropgave
De verkorte literatuurverwijzingen die in de voetnoten van de inleiding en de
tekstuitgave gebruikt worden (zie ook boven, hst. II, `Algemene opmerkingen'), worden hier verklaard.

12.Platen
Foto's kunnen een indruk geven van de karakteristieke kenmerken van het
handschrift. Tevens kunnen zij de afbeeldingen en bijzondere wijze van tekstpresentatie over het algemeen goed weergeven. Er wordt daarom gestreefd de
karakteristieke verschijnselen van het handschrift in hun gevarieerdheid af te
beelden.
12.1 Als er goede redenen voor zijn, kunnen er ook platen in de inleiding of
de tekstuitgave afgedrukt worden.

13.Lijst van opschriften en incipits
Er wordt een gealfabetiseerde lijst van opschriften en incipits gegeven, met een
verwijzing naar de foliumzijde en eventuele kolom in het handschrift. Bij het
alfabetiseren wordt gebruik gemaakt van lemmatisering en selectie, volgens
de onderstaande richtlijnen.
13.1 In de lijst wordt het incipit van elke tekst opgenomen, dus ook van de teksten waarvan het opschrift al in de lijst opgenomen is.
13 .2 Om de bruikbaarheid van deze lijst te verhogen wordt bij twijfel over
tekstgrenzen en bij samengestelde teksten eerder te veel dan te weinig opgenomen.
13.3 Wanneer dit wenselijk is, kan de lijst gesplitst worden in een lijst van opschriften en een lijst van incipits. Er kunnen verdere onderverdelingen gemaakt worden (bijvoorbeeld incipits van versteksten, incipits van prozateksten, incipits van gebeden).
13.4 Als het handschrift teksten in verschillende talen bevat dan worden deze
in de lijst ook onderscheiden met behulp van onderverdelingen.
13. 5 De alfabetische ordening van opschriften en incipits geschiedt op grond
van de gelemmatiseerde vorm van het eerste zelfstandige naamwoord, werkwoord of de eerste eigennaam die in het opschrift of incipit voorkomt. Indien
dit nodig of gewenst is, kan de editeur per titel of opschrift verscheidene gelemmatiseerde woorden gebruiken. Indien het opschrift geen typerend zelfstandig naamwoord, werkwoord of eigennaam bevat wordt een ander woord
voor de lemmatisering gekozen (bijvoorbeeld het opschrift Van maer krijgt
als lemma maer).
13.6 Lemmatisering van woorden houdt in dat een woord in overeenstemming wordt gebracht met een geijkte vorm en schrijfwijze. De lemmatisering
geschiedt voor het Middelnederlands in overeenstemming met de lemma's in
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het Middelnederlandsch handwoordenboek van J. Verdam (Den Haag, [1932]).
Lemma's in dit woordenboek die uitsluitend gevolgd worden door een verwijzing naar een ander lemma worden echter niet voor de lemmatisering gebruikt. Voor de lemmatisering van woorden in teksten in andere talen kiest
de editeur zelf een geschikt voorbeeld.
13.7 Als voor het woord geen lemma is te vinden in het betreffende woordenboek, wordt het gelemmatiseerd naar analogie van de voorkomende lemma's,
dus zoals de samensteller van het woordenboek het woord vermoedelijk gelemmatiseerd zou hebben. Eigennamen worden gelemmatiseerd naar de
meest gebruikelijke vorm van die naam in de hedendaagse wetenschappelijke
literatuur.
13.8 De gelemmatiseerde woorden worden vooraan in de regel geplaatst, gevolgd door een dubbele punt en het betreffende opschrift of incipit. In het opschrift of incipit worden de gelemmatiseerde woorden gecursiveerd (zie ook
de voorbeelden in 13.10).
13.9 Opschriften en titels bevatten vaak delen die zeer variabel zijn in de
tekstoverlevering (bijvoorbeeld de aansprekingen waarmee gebeden beginnen). De editeur kan dergelijke delen van een titel of opschrift uitsluiten van
de lemmatisering. Hij geeft dat aan door ze tussen ronde haken te plaatsen.
13.10 Een voorbeeld van lemmatisering: Dit es ruijsbroeck vander gheesteliker bruilocht [hs.] : Ruusbroec: (Dit es) ruijsbroec vander gheesteliker bruilocht [lijst]. De woorden Dit es worden buiten de lemmatisering gehouden,
omdat dit opschrift anders het werkwoord sijn als lemma zou krijgen. Men
zou in dit geval overigens ook als lemma kunnen nemen: Jan van Ruusbroec.
Als er meer werken van Ruusbroec zijn, kan de editeur dit opschrift ook zo
lemmatiseren: Ruusbroec, brulocht: (Dit es) ruijsbroec vander gheesteliker
bruilocht [lijst]. –Een ander voorbeeld: 0 du heylige vader almachtige eewige
god ontfanget ouermits dinen heyligen sone onsen here jhesum cristum dese
offerhande der psalmen [hs.] : ontvaen, offerande, psalm: (0 du heylige vader
almachtige eewige god) ontfanget (ouermits dinen heyligen sone onsen here
jhesum cristum) dese offerhande der psalmen [lijst].
13.11 De alfabetische ordening in de lijst is gebaseerd op de lemma's.
13.12 De bruikbaarheid van de lijst kan verhoogd worden door het opnemen
van verwijzingen (bijvoorbeeld brulocht: zie Ruusbroec).
14. Samenvatting
Aan het slot wordt in het Engels een samenvattende karakteristiek van het
handschrift gegeven. Deze samenvatting is ongeveer een bladzijde lang.
14.1 Als daar goede redenen voor zijn kan de samenvattende karakteristiek
ook nog in een andere taal afgedrukt worden. De uitgave van een verzamelhandschrift uit het Nederlands-Duitse grensgebied verdient bijvoorbeeld ook
een samenvattende karakteristiek in het Duits; een handschrift waarin zowel
Nederlandse als Franse teksten voorkomen, ook een samenvatting in het
Frans.

III Wijze van uitgeven

Vooraf
Zoals hierboven in hoofdstuk I is gezegd, beantwoordt een diplomatische uitgave het beste aan de doelstellingen van de reeks «Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden». Onder diplomatische uitgave wordt hier
verstaan dat er slechts één handschrift aan de uitgave ten grondslag ligt en
dat de tekst en alle verdere grafische informatie weergegeven worden in overeenstemming met dit handschrift. Hierbij wordt niet zozeer gestreefd naar
een typografische imitatie van de opmaak van het handschrift, alswel naar
een rustige, functionele weergave van de tekst. De functie van alle lettervormen en overige grafische verschijnselen uit het handschrift die de structuur
en de betekenis van de tekst tot stand brengen, wordt typografisch weergegeven. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat dezelfde grafische verschijnselen in het ene geval tot de tekst kunnen behoren en in het andere geval tot
de esthetische en functionele aspecten van de tekstopmaak. Zo kan de kopiist
een regel wit laten omdat hij onderaan de kolom niet aan een nieuwe tekst
wil beginnen, terwijl hij elders bij het tekstbegin geen regel blanco laat. Zo'n
witregel is in dat geval eerder een zaak voor de codicoloog-paleograaf dan voor
de filoloog-tekstediteur. Het tekstbegin met deze witregel moet in de uitgave
dan ook op dezelfde manier weergegeven worden als op alle andere plaatsen
waar een nieuwe tekst zonder witregel begint. Het is mogelijk dat in een ander handschrift elk tekstbegin gemarkeerd wordt door een witregel en de afzonderlijke hoofdstukken van die tekst niet. In dat geval moet de witregel natuurlijk wel op een weloverwogen en consequente manier in de uitgave weergegeven worden.
Omdat het een diplomatische editie betreft, wordt er geen inhoudelijke toelichting bij de tekst gegeven, worden er geen ingrepen gedaan in de tekst van
het handschrift, wordt er geen tekstkritiek geleverd en worden er geen wijzigingen aangebracht in hoofdlettergebruik, interpunctie, alineaverdeling en andere tekens waarmee de tekstindeling gemarkeerd wordt.
Bij de weergave van de tekst naar één handschrift kan men in principe twee
kanten op gaan: men kan de wijze waarop de tekst in het handschrift staat met
behulp van diacritische tekens zo precies mogelijk trachten weer te geven; men
kan ook de tekst weergeven zoals een lezer van het handschrift die leest (en
zo bijvoorbeeld in de uitgave het resultaat presenteren van correcties die de
kopiist en de corrector in de produktiefase van het handschrift aangebracht
hebben en slechts in een voetnoot beschrijven hoe dit resultaat via een correc-
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tie in het handschrift tot stand is gekomen e). Hier wordt de voorkeur gegeven
aan de tweede mogelijkheid, die een rustig en leesbaar eindresultaat oplevert.
Voor exacte studie kan men de noten raadplegen en de eventuele platen achterin de uitgave. In de praktijk houdt dit alles te zamen in: zo min mogelijk diacritische tekens van de editeur in de transcriptie en verhoudingsgewijs een tamelijk uitgebreid notenapparaat.
In overeenstemming met de opzet van de reeks, wordt het handschrift in zijn
geheel uitgegeven, ook al bestaan er reeds moderne edities van een of meer teksten uit dit handschrift.
Transcriptie
Letters en cijfers worden in druk weergegeven zoals ze in het handschrift worden aangetroffen, zonder normalisering. Dezelfde tekens worden steeds op dezelfde manier in de uitgave weergegeven en er worden geen tekens toegevoegd,
weggelaten of vervangen door tekens met een andere functie.
15.1 In overeenstemming met de transcriptiepraktijk die in de medioneerlandistiek gangbaar is, wordt bij de transcriptie geen onderscheid gemaakt tussen
de verschillende vormen van de d, r en s, maar worden de lettervormen i, j,
ij, y, u, v en w uit het handschrift bij de transcriptie ongewijzigd overgenomen.
15.2 De volgende overwegingen hebben tot deze beslissing geleid. De transcriptiewijze van de u, v, w en vooral van de i, j en ij is in de medioneerlandistiek
het voorwerp van een oude discussie die nog niet geëindigd is. Nader onderzoek van de gehanteerde argumenten is zeer gewenst. Vooralsnog zijn er geen
doorslaggevende argumenten aan te voeren om af te wijken van de traditionele
transcriptiepraktijk, hoewel deze niet helemaal consequent is. In de reeks worden handschriften opgenomen tot het jaar ióoo. De regels moeten ook voor
de late handschriften toepasselijk zijn. Verder is het maken van een (eventueel
onnodig) onderscheid in de transcriptie te verkiezen boven een (eventueel ongewenste) vereenvoudiging. Anders gezegd, men kan gemakkelijk in een later
stadium de wellicht overprecieze letterlijke transcriptie van i, j, ij, u, v en w
aanpassen aan eventuele nieuwe regels. Wanneer ze in de uitgave niet of op een
andere manier onderscheiden zijn terwijl dit volgens eventuele nieuwe inzichten wel wenselijk is, dan vergt de omwerking dat de transcriptie opnieuw met
het handschrift vergeleken wordt.
1S.3 De verlengde i-klank die in het handschrift als ii of ij geschreven is, wordt
steeds getranscribeerd als de letter ij (zie echter ook 1 5.5). De y moet onderscheiden worden van ij en wordt steeds getranscribeerd als y. In handschriften
waar het onderscheid tussen ij en y onduidelijk is, wordt de transcriptiewijze
beschreven en beargumenteerd in de paragraaf waar de wijze van uitgeven verantwoord wordt.

15.

2 Punt 22(zie beneden) bespreekt
hoe de
P

doorhalingen,
g^ wijzigingen en toevoegingen die in het
handschrift staan, in de uit gave behandeld dienen te worden.
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15 .4 In de transcriptie wordt niet weergegeven of er al-dan-niet diacritische tekens boven de i, j, ij, y en u staan, tenzij dit in het handschrift relevante onderscheiden markeert die niet met een algemene regel te beschrijven zijn. De editeur verantwoordt dan in de inleiding zijn wijze van transcriberen.
15. 5 Romeinse cijfers worden weergeven in klein kapitaal. De punten die deze
getallen vaak markeren, worden daarbij weggelaten. Hun functie is typografisch al weergegeven door het klein kapitaal. De Romeinse cijfers worden letterlijk getranscribeerd, waarbij de eventuele verlengde i als z getranscribeerd
wordt. De superscripte cijfers worden ook superscript getranscribeerd. Bijvoorbeeld M.iiii c 11. [hs.] : M IIII` n [transcriptie] (en niet M rv` II of M IIIJ` IJ).
Deze regel lijkt misschien in tegenspraak met 15.i-i5.3 te zijn. Daar gaat het echter over lettervormen die in sommige gevallen een j zouden kunnen representeren. Dat is met Romeinse cijfers niet het geval.
15 .6 Letters en woorden waarvan de zelfnoemfunctie wordt gemarkeerd door
punten (zoals bij Romeinse cijfers), worden eveneens in klein kapitaal weergegeven.
1S.7 Als een initiaal niet ingevuld is, maar wel een representant zichtbaar is,
dan wordt de representant in de uitgave op dezelfde manier weergegeven als
een initiaal. Als er geen initiaal is ingevuld en er is geen representant zichtbaar,
dan wordt evenveel ruimte opengelaten als elders in de uitgave voor de weergave van een initiaal gebruikt wordt (vgl. ook 21.1). Als er in het handschrift een
andere initiaal is ingevuld dan de representant aangeeft, wordt de initiaal in
de uitgave weergegeven. De situatie wordt in al deze gevallen in een noot omschreven.
15.8 Het gebruik van hoofdletters (majuskels) en kleine letters (minuskels) van
het handschrift dient in de uitgave gevolgd te worden. Midden in versregels
treft men soms op onverwachte plaatsen een woord aan dat met een hoofdletter begint. Die hoofdletter moet in de uitgave overgenomen worden. Anderzijds, waar verzen op aparte regels staan en de hoofdletterkolom los staat van
de verzen, kan het soms erg moeilijk zijn uit te maken of de eerste letter nu
een hoofdletter is of een groter geschreven kleine letter. In de uitgave worden
deze kleine letters functioneel geïnterpreteerd en weergegeven met hoofdletters.
16. Afkortingen

Afkortingen worden opgelost in overeenstemming met voluitgeschreven vormen in het handschrift. De editeur cursiveert de letters die hij bij wijze van
oplossing toevoegt.
16.1 In sommige gevallen biedt het handschrift verschillende voluitgeschreven
vormen die als oplossing voor een bepaalde afkorting kunnen gelden. In dat
geval gaat de voorkeur uit naar de voluitgeschreven vormen in de nabije context indien die gebruikelijk zijn voor de betreffende kopiist. (In vele diplomatische edities is deze keuze van de oplossing gebaseerd op een vergelijkend onderzoek naar de precieze frequentie van de verschillende voluitgeschreven
vormen. Dit is een tijdrovende bezigheid met betrekkelijk weinig nut.)
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16.2 Bevat het handschrift geen voluitgeschreven vormen van een bepaalde afkorting dan wordt zo mogelijk naar analogie opgelost. Als dat niet mogelijk
is dan wordt overeenkomstig de conventies van Nederlandse editiepraktijk gehandeld (bijvoorbeeld ihesus cristus).
16.3 Bij het oplossen van afkortingen worden als toegevoegd beschouwd de letters die in het handschrift niet de gebruikelijke vorm, grootte of positie op de
schrijflijn hebben. Bijvoorbeeld in g°t [hs.] : groet [transcriptie] wordt ook de
o als toegevoegd beschouwd.
16.4 Hierbij geldt dat afkortingstekens die door een letter heen geschreven
worden, deze letter niet van vorm veranderen. Letters met een afkortingshaal
erdoor worden dus niet gecursiveerd. Bijvoorbeeld wit [hs.] : werelt [transcriptie].
16.5 Ook de letters die bij de transcriptie vervangen worden door andere letters, worden gecursiveerd. Bijvoorbeeld xps [hs.] : cristus [transcriptie]; echter
de afkorting IHS (dan wel: ihs), die op de keper beschouwd (eveneens) uit
Griekse letters bestaat, wordt opgelost conform de zeer gebruikelijke middeleeuwse schrijfwijze waarbij de H(h) niet als ri begrepen wordt: ihs [hs.] : ihesus
[transcriptie]. Deze twee namen treft men niet vaak voluitgeschreven aan in
Middelnederlandse handschriften. De hier voorgestelde oplossingen van deze
afkortingen stemmen overeen met de meeste van die voluitschrijvingen.
16.6 Wanneer de omzetting van een hoofdletter in een kleine letter tot het oplossen van de afkorting behoort, wordt dit niet beschouwd als een vervanging
van die hoofdletter en wordt deze letter dus niet gecursiveerd. Bijvoorbeeld
. R. [hs.] : ridder [transcriptie].
16. 7 Wanneer speciale tekens in hun geheel geïnterpreteerd worden bij het oplossen van de afkorting, wordt die oplossing in haar geheel gecursiveerd. Bijvoorbeeld [hs.] : ende [transcriptie].
i6.8 Punten worden in principe beschouwd als onderdeel van de afkorting. Ze
komen in de oplossing niet voor. Bijvoorbeeld m.` [hs.] : minne [transcriptie]; . R. [hs.] : ridder [transcriptie]. Wanneer de editeur twijfelt of de punt een
afkortingsteken is of een interpunctieteken, kiest hij de weergave die voor de
context in het betreffende handschrift het waarschijnlijkst is en vermeldt zijn
twijfel in een noot.
17. Woordscheiding en -aaneenschrijving

De scheiding en aaneenschrijving van woorden (of delen daarvan) in het handschrift worden in de transcriptie overgenomen.
Indien de editeur twijfelt of (delen van) woorden in het handschrift aaneengeschreven zijn, dan kiest hij de schrijfwijze die voor het handschrift gebruikelijk is. Is het handschrift wat dat betreft niet eenduidig dan neemt hij de moderne schrijfwijze als leidraad. De twijfel omtrent scheiding en aaneenschrijving vermeldt hij in een noot, maar is dit in het handschrift vaak twijfelachtig
dan kan hij volstaan met een algemene opmerking in de inleiding in de paragraaf waar hij de wijze van uitgeven bespreekt.
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17.1 Als de hoofdletterkolom losstaat van de versregels wordt dit beschouwd
als een zaak van de tekstopmaak. Deze hoofdletters worden daarom in de uitgave aan de rest van het eerste woord vast geschreven.
i8. Interpunctie

De interpunctie van het handschrift wordt in haar geheel weergegeven in de
transcriptie, en wel door typografische imitatie.
18.1 De kennis van het interpunctiesysteem in Middelnederlandse handschriften is nog te klein om hier de voorkeur te geven aan een functionele interpretatie boven een typografische imitatie. Functionele interpretatie van de interpunctietekens zou in het concrete geval te veel vooronderzoek vergen en vaak
twijfelachtig blijven.
18.2 Over de diacritische punten die getallen (en soms ook losse letters of
woorden) markeren, zie i S.s en 15.6.
19. Rubriek
Alle kleurverschillen in de inkt die het doel hebben tekst te markeren of te
geleden, worden weergegeven in de transcriptie. In de inleiding beschrijft de
editeur of de codicoloog in algemene termen de voorkomende rubricatie en
andere functionele kleurverschillen van de inkt. De editeur verantwoordt daar
ook de wijze waarop hij deze verschijnselen in de transcriptie weergegeven
heeft. Tekst die geheel in rood is geschreven, kan bijvoorbeeld vet afgedrukt
worden.
19.1 In het algemeen kan men stellen dat het met rood ophogen van hoofdletters en punten rondom cijfers eerder een zaak van de opmaak is (vgl. ook 15.5
en is.ó). De tekstuele functie ervan is doorgaans in het handschrift reeds op
een andere wijze grafisch tot uitdrukking gebracht: door een nieuwe versregel,
een hoofdletter of door de punten. Waar echter het met rood ophogen van letters kennelijk wel een tekststructurerende functie heeft die niet reeds op een
andere wijze tot uitdrukking komt, daar moet dit in de uitgave typografisch
tot uitdrukking worden gebracht. Ook de aspecten van de rubricatie die hier
onder 1 9 .1 besproken zijn, worden in de inleiding beschreven.
19.2 Voor zover de kleurafwisseling en de grootte van initialen geen hiërarchische functie heeft, dienen deze verschillen niet in de uitgave te blijken, maar
wel in de inleiding globaal te worden beschreven.
20. Regel; kolom- en bladzijdeverdeling

De regelverdeling uit het handschrift wordt in de uitgave overgenomen, ook
waar versteksten als proza geschreven zijn.
In de linkermarge wordt om de vier regels een regeltelling aangebracht die
de onbeschreven regels in het handschrift niet meetelt. Deze regeltelling begint bij elke nieuwe kolom (en dus ook elke nieuwe foliumzijde) uit het handschrift opnieuw. De kolom- en bladzijdeaanduidingen worden ook in de linkermarge gegeven.
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In de rechtermarge brengt de editeur in principe een tweede nummering
aan, die bij elke nieuwe tekst opnieuw begint. Rijmteksten waarbij de afzonderlijke verzen in het handschrift niet telkens op een nieuwe regel beginnen,
krijgen hier een versnummering. Opschriften worden in deze nummering
niet meegeteld.
20.1 De regelverdeling uit het handschrift wordt als primaire regeltelling gebruikt, omdat dit een fysisch verankerde (en daardoor eenduidige en consequente) manier van verwijzen mogelijk maakt. Dit heeft bijvoorbeeld het grote voordeel dat hedendaagse publikaties bij verwijzingen een regelnummering
kunnen hanteren die overeenstemt met de uitgave ook al verschijnt die later.
Tegen een regelnummering-per-tekst als hoofdnummering pleit onder meer
dat deze moeilijker hanteerbaar is wanneer versteksten als proza geschreven
zijn.
20.2 De regeltelling-per-tekst in de rechtermarge zal in sommige gevallen afwijken van de regeltelling in een vroegere uitgave van die tekst, vooral als die
gebaseerd is op een ander handschrift. Desgewenst kan in een bijlage een concordans gegeven worden met de regelnummering in een of meer andere uitgaven van de tekst.
20.3 De foliumaanduiding geschiedt in principe volgens de foliumnummering in het handschrift. De voor- en achterzijde van het folium worden respectievelijk aangegeven met de letters `r' en V. Naar de kolommen wordt verwezen met kleine letters. Deze aanduiding begint elke foliumzijde opnieuw met
`a'. Bijvoorbeeld i34va.
20.4 Het kan voorkomen dat er, als gevolg van een correctie in het hand-.
schrift, tekst moet worden toegevoegd dan in de transcriptie op de betreffende regel gezet kan worden. In dit geval kan de regelnummering aangevuld
worden met kleine letters (134var6a, 134vai6b, enz.) en wordt in een voetnoot
de situatie beschreven.
21. Tekstgeleding

Alle wijzen waarop de tekst met grafische middelen geleed of gemarkeerd
wordt (onderstrepingen, paragraaftekens, alinea's, blancoregels, nieuwe kolom of bladzijde, enz.) en de weergave daarvan in de uitgave, worden beschreven in de inleiding. De editeur kiest voor elk verschijnsel een grafische weergave en past die consequent toe bij de transcriptie. Zo nodig maakt hij hierbij
gebruik van beschrijvende noten.
21.1 Open plaatsen in de tekst worden typografisch vertaald als ze betekenis
hebben. Als ze geen betekenis hebben, worden ze slechts in een noot vermeld.
21.2 Voor richtlijnen betreffende de weergave van tekstgeleding zie ook bij
punt 18 (interpunctie) en 19 (rubriek).
22. Doorhalingen, wijzigingen en toevoegingen

Alle correcties die in de produktiefase van het handschrift zijn aangebracht,
worden geïntegreerd in de transcriptie zonder ze te markeren. In een noot
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wordt een beschrijving gegeven van de situatie in het handschrift. Latere wijzigingen en aantekeningen kunnen in de noten of in een aanhangsel beschreven
worden.
22.1 Het is soms niet duidelijk of een bepaalde reeks veranderingen wel of niet
achteraf is aangebracht. De editeur zal in deze gevallen moeten beslissen of hij
ze nog tot de produktiefase rekent of niet, en ze dienovereenkomstig consequent in de transcriptie integreren of slechts in de noten en/of een aanhangsel
vermelden. De beslissing moet in de inleiding verantwoord worden.
22.2 Zie 20.4 voor de wijze van regelnummering bij toevoegingen uit het
handschrift die te lang zijn om in de transcriptie op de betreffende regel te worden ingevoegd.
23. Open varianten

Bij open varianten wordt de variant die op de regel staat in de transcriptie opgenomen. De toegevoegde variant wordt in een noot vermeld.
23.1 Als er op de regel een plaats is opengelaten en een variant erboven of elders is toegevoegd, wordt in de transcriptie een open plaats aangegeven (vgl.
21.1) en de variant in een noot vermeld.
24. Onzekere lezingen

Is de editeur niet zeker van de lezing van een bepaald tekstgedeelte in het handschrift, dan drukt hij de lezing af die hem het meest waarschijnlijk voorkomt.
In een noot omschrijft hij de situatie in het handschrift en geeft hij eventueel
andere mogelijke lezingen voor de betreffende plaats aan. Een foto van de betreffende passage kan in veel gevallen verhelderend zijn.
25. Tekstverlies

Plaatsen waar tekst verloren is gegaan door beschadiging van de inkt of van
de schriftdrager, door vlekken of verbleking, worden gemarkeerd door vierkante teksthaken, [ ]. Als het mogelijk is letters of woorden te reconstrueren
op grond van inktresten in het handschrift, worden deze tussen de vierkante
haken gegeven. In een noot wordt toegelicht wat de aard en omvang van de
beschadiging is.
De vierkante haken kunnen gebruikt worden om de omvang van de beschadiging te imiteren. Indien het om een omvangrijke beschadiging gaat, kan volstaan worden met een beschrijving in een noot.
25.1 Tekstverlies dat ontstaan is doordat de kopiist een stuk tekst overgeslagen
heeft, wordt in principe niet gesignaleerd.
26. Figuren en schema's

Indien de ordening van tekstdelen in figuren of schema's van belang is voor
de interpretatie van die tekstdelen, geeft de editeur deze figuren of schema's
weer in de transcriptie. Desgewenst kan hij daarbij gebruik maken van noten
en foto's in de uitgave opnemen.
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26.1 Voor de weergave van andere grafische verschijnselen (bijvoorbeeld muzieknoten) wordt in overleg met de projectcommissie een oplossing gekozen.
27. Afbeeldingen
Afbeeldingen in het handschrift, zoals miniaturen, worden ter plekke in de
transcriptie in een noot vermeld en kort beschreven. Een fotografische reproduktie zal over het algemeen wenselijk zijn. Dit geldt ook voor karakteristiek
penwerk. Als de miniatuur, de afbeelding of het penwerk een specifieke
tekststructurerende functie heeft, wordt die typografisch weergegeven in de
transcriptie (zie boven, 7).
27.1 Een beschrijving kan een afbeelding niet vervangen. De beschrijving in
de noten is dan ook geen poging tot representatie van de afbeelding maar een
eerste interpreterende aanduiding in het licht van de bijgevoegde platen of het
handschrift zelf.
28. Noten
Noten zijn een hulpmiddel om de grafische informatie van het handschrift
over te dragen. Ze dienen niet voor inhoudelijke toelichtingen of tekstkritische kanttekeningen bij de tekst (vgl. Zs.i).
De verwijzing in de noten naar de transcriptie gebeurt door middel van folium/kolomaanduiding+regelnummer (bijvoorbeeld 13 4vai5) en de woorden
of tekens waarop de noot betrekking heeft. In de getranscribeerde tekst komen geen verwijzingen naar de voetnoten te staan.
In de noten wordt alle tekst van de editeur, met inbegrip van de leestekens,
gecursiveerd. De tekst van het handschrift of de transcriptie wordt in principe
romein gezet (oplossing van afkortingen kunnen daarbij weer gecursiveerd
worden). Bijvoorbeeld i34vai5 minne: onduidelijke plaats van tilde. Daardoor
onzeker minne of tuinen.
Slotopmerking
Het is onmogelijk sluitende regels te geven voor onbekende gevallen die zich
zullen voordoen. De bovenstaande regels moeten dan ook niet als strikte geboden gelezen worden, maar veeleer als richtlijnen in de geest waarvan de editeur
oplossingen kan zoeken voor de concrete problemen waarmee hij geconfronteerd wordt.
Het uiteindelijke doel blijft een verantwoorde en bruikbare uitgave. De editeur moet daarom oog hebben voor het feit dat een te vrije, maar ook een te
strikte toepassing van de richtlijnen de editie kunnen ruïneren.
Bij de transcriptie van sommige handschriften kan het gewenst of noodzakelijk zijn systematisch van een bepaalde richtlijn af te wijken. Overleg met de
projectcommissie van de reeks is dan geboden. In de inleiding van de uitgave
wordt de wijziging omschreven en gemotiveerd. Als de editeur incidenteel afwijkt van een richtlijn, kan hij dit ter plekke in een noot verantwoorden.
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