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Woord vooraf

Al sinds de vorige eeuw wordt het handschrift-Van Hulthem gerekend tot de
voornaamste bronnen van de Middelnederlandse letterkunde. Nadat het
handschrift de belangstelling had gewekt van geleerden als J.F. Willems en C.P.
Serrure, die – elk voor zich en complementair ten opzichte van elkaar – het
merendeel van de teksten publiceerden in de door henzelf geredigeerde tijdschriften Belgisch museum en Vaderlandsch museum, zijn sommige teksten
vaak, andere echter zelden of nooit meer heruitgegeven. Doordat de kwaliteit van de negentiende-eeuwse edities sterk varieerde en de editieprincipes
volgens welke de teksten waren uitgegeven eveneens van tekst tot tekst verschilden, werd de voortgang van het moderne onderzoek in hoge mate belemmerd. De verspreiding van de uitgaven en de vaak willekeurige volgorde
waarin de teksten werden gepresenteerd, stonden een juist beeld van de verzameling als geheel in de weg. Dit bezwaar gold des te sterker door de omyang en de, zeker op het eerste gezicht, wanordelijke opeenvolging van teksten in het handschrift. Bovendien maakte de medioneerlandistiek sinds de
jaren tachtig een ontwikkeling door waarin aandacht voor het tekstgetuigenis van complete verzamelcodices nieuwe onderzoekswegen leek te scheppen.
De behoefte aan een integrale uitgave van alle teksten, volgens één editieprincipe, leidde al tijdens de oorlogsjaren tot een initiatief, dat door de
tijdsomstandigheden helaas niet kon worden gerealiseerd. Plannen voor
een facsimile-uitgave strandden in eerste aanleg eveneens. Dankzij een subsidie van het Vlaams-Nederlands Comité voor Nederlandse Taal en Cultuur (NWO en NFWO) kon echter in 1995 een onderzoeksproject `Ontsluiting van het handschrift-Van Hulthem' worden geïnitieerd, waarin
werd voorzien in een conserverende behandeling van het handschrift, een
fotografische reproductie ten behoeve van een kleurenfacsimile, een tentoonstelling en een diplomatische teksteditie.
In het kader van dit project werden H. Brinkman en J. Schenkel aangesteld
bij het Constantijn Huygens Instituut voor teksteditie en intellectuele geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
voor een periode van ruim drie jaar, met als opdracht de vervaardiging van
een diplomatische uitgave van het gehele handschrift volgens de richtlijnen
van de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden.
Het verheugt ons zeer dat, na het verschijnen van de facsimile-editie, die werd
verzorgd door prof.dr. R. Jansen-Sieben, nu ook de diplomatische editie beschikbaar komt voor eenieder die belang stelt in de rijke inhoud van het handschrift. Tijdens onze werkzaamheden ondervonden wij van vele zijden steun
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en belangstelling. Niet in de laatste plaats denken wij daarbij aan de prettige
wijze waarop wij mochten samenwerken met Belgische collega's, vakgenoten en deskundigen in aanverwante disciplines. Prof.dr. P. Cockshaw, hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België, zijn wij erkentelijk
voor de toestemming die hij ons gaf om het handschrift op elk gewenst ogenblik te raadplegen. Dankzij de inspanningen van hem en prof.dr. R. JansenSieben werd het mogelijk om in deze editie afbeeldingen op te nemen van het
handschrift en bètaradiografieën van alle watermerken. De opnamen van de
watermerken werden verzorgd door G. van de Voorde (Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium, Brussel). A. Peckstadt en L. Watteeuw van het
restauratie-atelier Duodecimo (Gent) danken wij, niet alleen voor het geduld
waarmee zij telkens opnieuw onze vragen over materiële aspecten van het
handschrift wilden beantwoorden, maar ook voor de toestemming die zij verleenden tot het afbeelden van foto's die door hen genomen werden tijdens het
ontbinden van het handschrift. Drs. H. Mulder (Koninklijke Bibliotheek van
België) was zo vriendelijk ons zijn onderzoeksmateriaal ter beschikking te
stellen, waardoor de afkortingen in het alfabetacrostichon (tekst nr. 31) konden worden opgelost. Prof.dr. J.P. Gumbert vonden wij bereid commentaar
te geven op een eerdere versie van het overzicht van door de kopiist gebruikte afkortingen. Drs. G. van Thienen (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
heeft ons waardevolle aanwijzingen gegeven voor de documentatie van de watermerken. De weergave van de streepjesnotatie werd verzorgd door G. Alink
(Amsterdam). Verder danken wij drs. J. Pijpers die ons inzage verleende in
zijn doctoraalscriptie (Rijksuniversiteit Utrecht, 1980) en mw.dr. J.VerbijSchillings voor haar behulpzaamheid tijdens het maken van het register van
namen en plaatsen. De Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen hebben ons gedurende het project een aantal faciliteiten geboden die het
werk aan deze uitgave zeer ten goede zijn gekomen.
Een speciaal woord van dank richten wij tot mw.drs. Saskia Hutten (Groningen) die, na een stage te hebben vervuld aan het Constantijn Huygens
Instituut, in de laatste fase van het project onmisbare hulp bood bij de collationering van de teksten en de verzorging van het register van namen en
plaatsen. Mw.dr. M. Gumbert-Hepp (Constantijn Huygens Instituut) heeft
ons op veel ogenblikken de ondersteuning geboden die nodig was om het
werk tot een goed einde te brengen. De begeleiding van dit MVN-deel was
in handen van dr. W. van Anrooij, dr. J.A.A.M. Bierrans en prof.dr. H. van
Dijk. De publicatie ervan kon mede worden gefinancieerd dankzij een extra subsidie van het Constantijn Huygens Instituut.
Het is onze hoop dat met het verschijnen van deze editie het onderzoek
naar een letterkundige bloeiperiode in de middeleeuwse Nederlanden een
nieuwe impuls zal krijgen.
De editeurs

Amsterdam –Groningen, april 1999

Inleiding

KARAKTERISTIEK

De rijkste en meest veelsoortige collectie Middelnederlandse teksten die we
kennen, is bewaard gebleven in dit vermoedelijk in of rond Brussel ontstane handschrift uit het begin van de vijftiende eeuw. In zijn naam houdt het
de herinnering levend aan de laatste particuliere bezitter, de Gentse bibliofiel Charles van Hulthem. Bij herhaling is gepoogd met enkele woorden de
inhoudelijke verscheidenheid van het handschrift-Van Hulthem adequaat
te typeren.' Voisin zette in 1836 de toon: `Ce volume forme à lui seul une
véritable anthologie pour la poésie flamande des )(H e, )(me et xwe siècles'.2
Serrure onderstreepte dit met de stelling: Niet een handschrift is geschikter om een denkbeeld te geven van den vroegeren rijkdom onzer letterkunde'.' Zoals zo velen na hem waagde Serrure zich niet aan een uitputtende opsomming van genres – de reeks `epos', `leerdicht', `tooneelpoëzie'
en `lierdicht' sloot hij al snel af met `enz.'. Want zo eenvoudig als de verzameling zich laat afficheren, zo moeilijk is het om de inhoudelijke verscheidenheid beknopt en informatief weer te geven. Meer dan in enig ander
handschrift vinden we er namelijk stad en hof, wereldlijk en geestelijk, rijm
en proza, lang en kort in bonte mengeling dooreen: getijden en gebeden (al
dan niet berijmd), pikante vertellingen, verzamelingen van honderden
rijmspreuken, liefdesbrieven, hoofse sproken, spelen, samenspraken, een
verslag van een mirakel, een routebeschrijving, excerpten uit een ridderroman, liederen (sommige zelfs met muzieknotatie), fabels en ga zo maar
door. Talrijke teksten zijn bovendien uitsluitend in dit handschrift overgeleverd. Met dit alles is het handschrift veruit de belangrijkste Middelnederlandse literaire bron voor met name de veertiende eeuw.
De stof en de vormgeving zijn zo gevarieerd, dat het bijna onmogelijk
lijkt om in de diversiteit een gemeenschappelijke noemer te vinden. Van
Anrooij en Van Buuren zochten naar een toepasselijk beeld en zagen – in
aansluiting bij hun opvatting over de origine van de codex – de collectie

1 De kwalificaties Nachtwacht van de Middelnederlandse letteren' en "s Levens felheid in één
band' zijn daar voorbeelden van (zie o.m. Truwanten 1987, 11, Van Anrooij & Van Buuren 1991,
Van Dijk
Dijk 1999, 9,Jansen-Sieben 1999,, 7 en Hutten 1999, 61).
2 Voisin 1836, VI, 45.
3 Serrure 1859-1860,142.
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als afspiegeling van het turbulente middeleeuwse stadsleven: `Adel, verburgerlijkt of niet, burgerij, van koopman tot drinkebroer, godgewijden,
ja dan nee hun roeping volgend, we komen ze de een na de ander tegen.
Schuld en boete, vroomheid en overspel, sproke en boerde, lied en vertelling, toneelspel en liefdesbrief, gebed en astrologie, preek en klucht, het is
er allemaal'.4
Wanneer men veronderstellingen over de herkomst van de codex niet in
de typering wil betrekken, wordt het lastiger één algemeen kenmerk van de
verzameling te vinden. De Haan zag in `het gebrek aan samenhang' het
meest karakteristieke aspect, terwijl Van Dijk als `de enige gemeenschappelijke noemer die men in de collectie kan aanwijzen' het gegeven beschouwde dat alle teksten in het Middelnederlands zijn gesteld.'
Hoe kunnen wij, zonder terug te vallen op impressionistische bewoordingen, toch enige greep krijgen op de inhoud en het karakter van de verzameling? Een eerste manier lijkt ons te zijn gelegen in een overzicht van
enkele kwantitatieve gegevens.'
We hebben te maken met een papieren handschrift uit het begin van de
vijftiende eeuw, dat eens ten minste 278 bladen heeft geteld, maar nu nog
slechts uit 241 bladen bestaat. Tijdens het overleveringsproces zijn er dus
teksten verloren gegaan. Door censurerende ingrepen in de zestiende eeuw
zijn er bovendien nog enkele bladen zodanig beschadigd dat we de teksten
nog slechts gedeeltelijk kunnen lezen. Een tweetal teksten ontbreekt geheel
(1 en 199), een negental is gedeeltelijk of nagenoeg geheel verloren gegaan.7
Tasten we in de twee eerstgenoemde gevallen volstrekt in het duister omtrent de aard en inhoud ervan, bij de fragmentarisch bewaard gebleven teksten weten we tamelijk nauwkeurig om wat voor teksten het gaat. 8 Doordat
alle titels zijn voorzien van een volgnummer weten we dat het handschrift
oorspronkelijk tenminste 214 titels heeft bevat. Veruit de meeste van de titels hebben betrekking op één afzonderlijke tekst, maar er zijn ook titels

4 Van Anrooi j' & Van Buuren 1991, 198.
5 De Haan 1977, 91; Van Dijk 1999, 17.
6 We kunnen daarbijl g
gebruik
maken van de gelukkige
dat er in de afgelopen 'a
g omstandigheid
gl
g

ren belangrijke
repertoria
en studies zijn
zijn verschenen over ggenres die in het handschrift-Van
Hultan
g l
P
hem ruimschoots vertegenwoordigd zijn.
Vooral van belang
zijn Hogenelst
1997(sproken),Ozijn
^os
l
^
terman 1995 (berijmde
gebeden)
en Lodder 1997 (komische versvertellingen
^
^ (boerden)). Verder
J
wijzen
wijl op
waarin teksten uit het handschrift-Van Hulthem (relatief) minder sterk
J
P repertoria
P
zijnl
zijn
vertegenwoordigd: Kors 1997 en Schulz-Grobert 1993 (berijmde liefdesbrieven ^ Schippers
PP
1995 fabelsJansen-Sieben 1989 (artes-teksten) en Kienhorst 1988ridderepiek . Gelijktijdig
l l g met
deze editie verschijnt
een repertorium
op
alle
teksten
in
het
handschrift
van
de
hand
van
M.E.M.
1
p
P
an enJ.B.Voorbij.1
Jungm
g
7 Zie tabel 1.
8 Voor een overzicht van het bladverlies zie onder 'Beschrijving
l
g van het handschrift',^ de P ara -

`
en samenstellingg'.
^ raaf 'Materiaal
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waarachter een omvangrijke verzameling korte teksten –meestal rijmspreuken –schuilgaat. Ook komt het tot driemaal toe voor dat onder één
nummer twee toneelteksten zijn opgenomen, de eerste ernstig, de tweede
kluchtig. Wanneer men al deze `verscholen' teksten afzonderlijk telt, dan
komt men, vooral door de vele rijmspreuken, tot een totaal van maar liefst
725.9
Tabel 1. Tekstverlies ten gevolge van beschadiging en slijtage
tekstnummerlaats
P

omvang
g van het verlies
onbekende tekst, volledig

1

voor f.1

2

voor f.1

18

na f.28

0

19

na f.28

vermoedelijk berijmde gebeden
tot God,^ Maria en de heiligen
g
g en Jo-hannes de Doper, Christoffel, Michael, Joris, Anthonius en Ka-

69

f.64r-v

132

f.113r,v

198

na f.195

Van denpapen,
r. 13-64
pp
Van eenre bag hanen r. 9-20 en r. 56-64
Dits van solase, r. 19-einde

199

na f.195

onbekende tekst, volledig

200

na f 195

Van sente Brandane, r. 1-323
intemorata, r. 54-einde

tharina

[Sortes reis
g^
g Amalrici (Mnl. vertaling)],

g^ behoudens 30

slotregels
g
209

na f.234
na f.234

[Drie dagh
da he here], r. 406-einde
Truwanten r. 1-103

De reconstructie van het tekstverlies in tekst 19 is ontleend aan Oosterman 1994.

Het is begrijpelijk dat bij een dergelijk aantal het bijzonder moeilijk is om
een juist beeld te verkrijgen van de onderlinge verhoudingen tussen de teksten en de algehele aard van de verzameling. Door nu de teksten onder te
brengen in enkele hoofdcategorieën en daarbij het aantal teksten dat men
daartoe zou kunnen rekenen, te vermelden, wordt het mogelijk om zwaartepunten in de collectie aan te wijzen. 10 In volgorde van afnemend (kwantitatief) belang ontstaat zo het volgende beeld.

9 Meegeteld zijn dan de afzonderlijke teksten onder de nummers 41, 43, 47, 64, 108, 148, 157,
188,
uit vier rijmspreuken,
maar wordt in
> 191, 205, 206 en 211. Tekst 47.1 is in feite opgebouwd
pg
l P
het handschrift als één `sProexken' gepresenteerd.
gP
10 Strengeg scheidinggtussen tekstsoorten is vrijwel
vrijwelonmogelijk.
g l In het overzicht is zoveel mogege

lijk
van de begripsbepalingen zoals die worden gehanteerd in de onder noot g6e-l ggebruikgemaakt
gg
noemde repertoria.
Wij wijzen erop
worden
p
P dat de vermelde aantallen niet als definitief mogen
g
genomen,
enomen aangezien
er nu eenmaal twijfelgevallen
bestaan waarover discussie mogelijk
g
J g
g J is. De g e tallen dienen hier uitsluitend om de verhoudingg tussen de tekstsoorten aanschouwelijk
aanschouwelij te maken.
iseenszins
ondenkbaar dat nader onderzoek in afzonderlijke
aanleidingg zou kun afzonderlijkegevallen
g
g
neneven
tot herziening gWij
van de categorisering. Wij verwachten echter dat het beeld in ggrote lig
l
nen daardoor niet wezenlijk
wezenlijk zal wijzigen.
Jg
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A. Rijmspreuken: 509"
B. Sproken: 10412
C. Berijmde gebeden: 3213
D. Prozagebeden, catechetisch en devotioneel proza: 2514
E. Toneelteksten, dialogen en dramatische monologen: 2215
F. Liederen en strofische teksten: 1416
G. Lange en middellange epische teksten: 1017
H. Berijmde liefdesbrieven: 518
I. Historiografie: 119
J. Leerdicht: 12°
K. Orakelboek: 121
L. Routebeschrijving: 122
Door deze categorisering heen loopt een formeel onderscheid tussen proza en versteksten. De categorieën D, K en L, samen goed voor 27 teksten,
bestaan alleen uit proza, alle overige teksten zijn berijmd.
Opvallend is het grote aantal rijmspreuken. Deze vinden we ongenummerd gegroepeerd in vijf clusters van zeer uiteenlopende omvang, elke cluster voorzien van een eigen tite1.23
Getalsmatig verreweg het belangrijkst, na de rijmspreuken althans, zijn
de sproken. Uitgaande van de typering van Hogenelst, kunnen we ze onderverdelen in drie tamelijk omvangrijke groepen, te weten: 1. minneredes,
-sproken, -raadsels (31); 2. profaan-ethische sproken (27); en 3. religieuze

11 Nrs. 47(2x),108 (234x), 148(225x),157(26x),188(21x),189.
wij ook de nrs. 34, 120, 123, 126
126,
12 Behalve de in Hogenelst
(1997) ve rmelde sproken
rekenen wij
g
P
168, 182 en 183 tot ditenre.
Nrs. 121 en 127,^ die door Hogenelst
tot de sproken
worden gereg
P
g
kend beschouwen wij
liederen.
13 Zie Oosterman 1995. Onder nr. 64 tellen wij
wij tweegebeden.
g
Latijnse versie van Aue regina
14 De Latijnse
celorum(nr. 196.1) is in de telling
g
P ggebed
g niet als apart
g erekend.

l

15 Nrs. 4, 37, 81, 89, 109, 113, 115, 149, 169, 170, 202, 204, 205.1-2, 206.1-2, 207, 208, 209, 210,
211.1-2. Nr. 4 bevatassa
es
waarschijnlijk ontleend zijn
zijn aan een speeltekst;
geheel
^ hetg
P
g die zeer waarschijnlijk
P

lijkt een samenvoeging
(De Vries 1964, 128).
^ g te zijn van teksten van verschillendegenres
g
16 Nrs. 21, 48 58, 111, 121, 127, 132, 160, 161, 164, 171, 172, 174, 198.
17 Nrs. 2, 3, 5, 143, 144, 145, 14b 147, 162 en 201.
18 Nrs. 11,> 29, 74, 77 en 78. Voor nr. 11 is de

categorisering
g
g onzeker.

19 Nr. 101.
20 Nr. 167.
21 Nr. 200.
22 Nr. 197.

verzamelingen
(vermeld zijn
zijn volgnummer,
rijg
g
^ titel en aantalrijmspreuken): 47. Dit st7jn notabelen: 2;
2;108. Van alder hande sprockne
dein
notabel
verskne:
234;
148.
p

23 Hetaat
g om de volgende
g

Van vele edelenarabelen
ende wiser leeren: 225;
225;157. D it si'n
26; en 188. All
p
1 voghel sproexkene:
i^
derandeeren
af zong rouerbien vanden wisen salomone: 21. Daarnaast is Hoemen ene stat sal regeren
g
derlijk
1 onder nummer 189 opgenomen.
Pg
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en mirakelsproken (20). Vervolgens zijn er twee kleinere groepen: 4. boerden of komische versvertellingen (10), 5. satirische sproken (9). En tenslotte
vinden we nog enkele politieke sproken (3) lofdichten (3) en een raadselgedicht. Er lijkt sprake te zijn van een min of meer evenredige verhouding
tussen sproken over (hoofse) liefde en sproken over deugdenproblematiek;
ook sproken waarin aandacht wordt geschonken aan religieuze kwesties
zijn sterk vertegenwoordigd. Satire en scherts is ruimschoots aanwezig,
maar naar verhouding minder prominent. Opmerkelijk laag is het aantal
politieke sproken.24
In de berijmde gebeden gaat de meeste aandacht uit naar Maria (13) en
Christus (8). Twee gebeden zijn gericht tot God (eenmaal samen met Maria), terwijl we verder afzonderlijke gebeden vinden tot het Heilige Kruis,
en de heiligen Barbara, Margaretha, Goedele, Catharina en Johannes de
Doper. De prozagebeden die gericht zijn tot een of enkele goddelijke of
heilige personen vermelden Maria (5), God (4), Jezus (3), Johannes de Doper (3) en Johannes de Evangelist (1).Z5
Behalve de bekende abele spelen en sotternieën (10), treft men in het
handschrift teksten aan die op enigerlei wijze als speeltekst kunnen hebben
gefunctioneerd. Buiten de dialogen (6) kunnen we daarbij denken aan processietoneel (4) en aan toneelmatige teksten die mogelijk verband houden
met de opvoeringspraktijk (2).26
Omdat het erg moeilijk is om strofische teksten te scheiden van liederen
zijn beide categorieën in één groep ondergebracht. Toch kan met zekerheid

sproken
in het oeuvre van Wil24 Zeker wanneer men ditetal
p
p roen
g afzet tegen
:; het aandeel politieke
lem van Hildegaersberch
(24 op
vgl.
281).
P een totaal van 1 16 sproken;
g
g Ho genelst 1997, II, 281
P
25 In de litanie die is opgenomen
achter de vertaling van de boetpsalmen
(nr.
6)
worden
zeer
P gg
P

veel heiligen
g bij
bij hun naam genoemd.
De vermeldingg van enkele heiligen
g
g in deze litanie valt oop
doordat hun vereringg aan een bepaalde
regio,
p
g^ stad of orde is verbonden (vgl.
g Strubbe & Voet
1960. Het g aat om Livinus en Amalberga
(Gent),
(Bergen
(Henegouwen))
en Goric
g
^
g
g
Brussel . Overigens
was Amalberga
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een aantal van vijf liederen worden aangewezen, op grond van ofwel een
expliciete aanduiding in de titel, de aanwezigheid van muzieknotatie of een
verwijzing in de tekst zelf.
Het aantal epische teksten (10) valt enigszins hoog uit doordat de vijf excerpten uit Maerlants Historie van Troyen afzonderlijk genummerd zijn.
Zoals L. Jongen heeft laten zien, vormen deze stukken een bloemlezing die
speciaal de figuur van Hector laat uitkomen.27 De teksten uit deze groep
kan men onderverdelen in geestelijke (4) en wereldlijke epiek (6). Tot de
geestelijke teksten behoren een reisverhaal (Brandaan), de lijdensgeschiedenis, de legende van het Kruishout en een Mariamirakel. Buiten de Trojebloemlezing is de hoofse tekst over de burggravin van Vergi het enige voorbeeld van wereldlijke epiek.
Voorts bevinden zich in het handschrift tenminste vier, mogelijk vijf (literaire) liefdesbrieven. 28 In deze teksten komen noch de namen van de afzenders, noch die van de geadresseerden voor.29
Vier teksten zijn als unieke representanten van een genre opgenomen: een
historiografische tekst over de geschiedenis van het hertogdom Brabant, een
leerdicht over de hoofse liefde, een beschrijving (feitelijk een afstandstabel) van
de pelgrimsroute van Parijs naar Santiago de Compostela en een oorspronkelijk bijzonder omvangrijk, maar thans helaas vrijwel geheel verloren gegaan lotboek, aan de hand waarvan de toekomst kon worden voorspeld.
In de verzameling vinden we werk van talrijke bekende en minder bekende auteurs, maar de meeste teksten zijn anoniem. De teksten zelf noemen als auteursnamen Augustijnken, Bauwijn, Bouden van der Lore (mogelijk dezelfde als de voorgaande), Colpaert, Jan Dille, Jan Dingelsche, Jan
van Hollant, Jan Knibbe, Lodewike, Otte van Orleien, Peter van Iersele en
Taelman. Eén auteur wordt omschreven als de `leestmeester van Straesborch'. In de titels worden slechts Augustijnken, Sint Bernaert, Salomo en
`ene Clare' (een claris) genoemd. Het is daarom opvallend dat Augustijnkens naam tweemaal in een titel valt. Behalve van in het handschrift genoemde auteurs, komen er ook teksten voor die (al dan niet rechtstreeks)
ontleend zijn aan het oeuvre van Jan van Boendale, Jacob van Maerlant,
Segher Diengotgaf, Lodewijk van Velthem, Loy Latewaert, Heinric, Heyne van Aken, Willem van Hildegaersberch, de `Bijbelvertaler van 1360' en
een zekere Egidius. 30 De auteurs Jacob van Maerlant, Hendrik van Gent

27on eng 1996, 116.
28 Het is niet helemaal zeker of tekst 11 tot dezeroe
gerekend kan worden.
g Pg
29 In één van de brieven (74) suggereert
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l
l
P
de afzender ter sprake
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dat de tekst opzettelijk geanonimiseerd is.
P
30 Zie voor het werk van deze auteurs het onderstaande en het `Overzicht van de inhoud'. De
spreuk
nr. 108.25 wordt door Jan van Boendale in D er leken spiegel
vs 95-96) toep
^ g (Bk. III, c. 17,>vs.
^geschreven aan `Van Bruesele HeYne van Aken' (De Vries 1844-1848, III, >183).
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(Formator) en Albertus de Grote treden overigens op als personages in een
sproke (nr. 26), terwijl in een andere tekst opzettelijk wordt gerefereerd aan
de sprooksprekers Gielis van Trecht, Jan van Lier en meester Jan metter
Huwen.
Verder worden er spreuken toegeschreven aan een zestigtal, veelal klassieke, maar ook bijbelse en middeleeuwse auteurs 3 1 In tekst 59 worden citaten
opgesomd van Sint Bernaert, Augustinus, Anselmus, Beda, Grisoghenus, Johannes, broeder Hughe, broeder Michiel van Aken, broeder Gheraert van
Coelne, `die biscop van der Losane' en een niet nader aangeduide `prioer'.32
Er is nog een verschijnsel in de verzameling dat niet onvermeld mag blijven. Op één uitzondering na – Boendales Die torte cornike van Brabant –
treffen we geen volledige werken aan van de grote auteurs Jacob van Maerlant, Jan van Boendale en Lodewijk van Velthem. Hun geschriften zijn
echter wel aanwezig, maar slechts in geëxcerpeerde vorm, zonder dat de
auteursnaam, of de titel van het werk wordt genoemd. Deze excerpten treft
men aan in de vorm van rijmspreuken en zelfstandige sproken. 33 Zo is
Maerlants Historie van Troyen niet alleen gebruikt voor de lange bloemlezing die we reeds noemden (nrs. 143-147), maar ook als bron voor een korte spreuk (nr. 108.39). 34 Aan Maerlants deel van de Spiegel historiael zijn de
sproken nr. 90, 91 en 175 ontleend, alsmede de eerste tien regels van de
spreuk nr. 148.27. Uit Lodewijk van Velthems Vijfde Partie is de sproke
onder nr. 73 afkomstig. 35 Passages uit Boendales Der leken spiegel zijn herkend in de sproken 92, 176 en 183, terwijl ook de rijmspreuken 47.1 en
148.1 op dit werk teruggaan. 36 De sproke nr. 14 is ontleend aan ofwel Jans
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teestye, ofwel het Boec van der wraken, ofwel de Brabantsche yeesten.37
Overigens is ook een excerpt uit de roman Seghelijn van Jherusalem opgenomen als berijmd gebed en een excerpt uit de Roman van Heinric en Margriete van Limborch als rijmspreuk.38
Uit deze voorbeelden blijkt wel hoezeer de verzameling het specifieke
stempel draagt van een compilator bij wie belangstelling voor korte tekstvormen voorop stond. Het handschrift kan, zonder al te veel te chargeren,
worden gekarakteriseerd als een tekstcollectie die in hoofdzaak bestaat uit
sproken, spreuken en gebeden, al dan niet berijmd.
Daarmee is natuurlijk nog lang niet alles gezegd. Het eigen karakter van
de verzameling kan men ook op andere manieren proberen te benaderen,
bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan de dialectgeografische herkomst van de teksten, de herkomst van de auteurs van wie werk is opgenomen, of aan het sociale milieu waarin de teksten gefunctioneerd kunnen
hebben. Ook een schets van het `devotioneel profiel' van de gebeden en andere geestelijke teksten zou ons wel eens iets meer kunnen vertellen over
de achtergrond van de compilatie, en daarmee inlichtingen kunnen verschaffen over de origine van het handschrift. Zulke beschouwingen gaan
echter het kader van deze uitgave te buiten. Nieuw onderzoek en systematisering van reeds bestaand onderzoek zal ongetwijfeld meer aan het licht
kunnen brengen over de herkomst van de tekstverzameling.
GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK

Als altijd speurend naar belangrijke historische en letterkundige documenten uit het verleden, bracht Hendrik van Wijn, pensionaris van Brielle en
latere grondlegger van het Rijksarchief, in 1773 een bezoek aan Brusse1.39
Volgens zijn eigen zeggen kende hij er slechts één persoon die hem kon introduceren bij Brusselse particulieren met belangrijke boekenverzamelingen. Deze man, G.J. Gérard, nam hem mee naar een bibliotheek waar Van
Wijn een handschrift onder ogen kwam waarvan hem pas op zeer hoge
leeftijd het belang duidelijk werd. Achteraf weten we dat hij het hand-

(zie Van Anrooijl & Van Buuren 1991, 385 n.5 en Jansen-Sieben 1989, 255-256). De zelfstandige
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schrift dat later naar Van Hulthem zou worden genoemd, moet hebben gezien.
In de beginjaren van de Germaanse filologie werd naarstig gezocht naar
getuigenissen van het Oudgermaanse heldenepos. De informatievoorziening onder geleerden bestond, behalve uit het elkaar toezenden van publicaties, uit een intensief, internationaal briefverkeer. Zo onderhield Jakob
Grimm contacten met Nederlandse historici en taalgeleerden via zijn correspondentie met H.W. Tydeman. Een verzoek van Grimm om inlichtingen over de aanwezigheid van handschriften met het Nibelungenlied in
Nederland legde Tydeman in 1815 voor aan Van Wijn. Steunend op zijn geheugen – twee-en-veertig jaren waren inmiddels verstreken – kon Van Wijn
hem daarop meedelen tijdens zijn bezoek aan Brussel `een vry groot en oud
nederduitsch HS. te hebben gezien, 't geen ik toen niet kende en boven 't
welk ik my niet herinnere, of eenige titel stond, maar 't geen my, na ik sedert de Nibelungen heb leeren kennen, dikwerf, als ik er aan denke, is toegeschenen, veelligt het zelfde te zyn geweest, hangende my ook aan 't geheugen, eenige der namen (zoo ik my niet bedriege), die in de Nibelungen
voorkomen, in 't voornoemde Ms. te hebben gevonden'.
Met deze informatie was weliswaar bekend geworden dat er zich te Brussel een belangrijk Middelnederlands handschrift bevond, maar het was volstrekt onduidelijk wie het bezat. Grimm liet de zaak noodgedwongen rusten.
Pas nadat zijn landgenoot F.J. Mone in 1827 een professoraat in Leuven
had aanvaard, kreeg hij een nieuwe kans. In 1829 ontving Mone een schrijven van Grimm, waarop hij een ijverige speurtocht in Brussel begon. Hij
doorzocht bibliotheken en woonde boekenveilingen bij, alles echter tevergeefs.

De Brusselse zoekactie van Mone kwam achttien jaar te laat. Het handschrift waar de beide geleerden naar op zoek waren, bevond zich sinds
1811 in Gent. Op de auctie van de boekenverzameling van A.J. Nuewens
was het aangekocht door Ch. van Hulthem, voor de prijs van 5,50 franc.4°
Hoe Nuewens het op zijn beurt had verworven is niet met volstrekte zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk kocht hij het in 1784 op de veiling
van de bibliotheek van F.J.H. Helman. Helman zou dan degene geweest
kunnen zijn, bij wie Van Wijn de codex in 1773 had gezien.41
Na het handschrift zeventien jaar in zijn bezit te hebben gehad, bracht
Van Hulthem het in 1828 onder de aandacht van de toen nog jonge rech-

40 Deschamps
p 1986, 138, 140. Het ha ndschrift komt in het tweede deel van de veilingcatalogus
voor onder nr. 440(Vente 1811).
41 Deschamps
p (1986, 146 n. 11 identificeert het handschrift dat in de catalogus-Helmanonnder
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tenstudent C.P. Serrure. Deze kreeg er geruime tijd de beschikking over en
kopieerde de meeste teksten. 42 Aan J.F. Willems zond hij een afschrift van
drie liederen, welke nog hetzelfde jaar werden afgedrukt in Willems' Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud. 43 Het was de eerste uitgave van teksten uit het handschrift. Willems had de codex op dat ogenblik
nog niet met eigen ogen gezien, getuige zijn foutieve beschrijving ervan als
`een handschrift op parkement [...] hetwelk [...] in het midden der vyftiende eeuw blykt geschreven te zyn'. Mone had intussen de hoop opgegeven
het door Van Wijn beschreven handschrift met de tekst van het Nibelungenlied ooit nog eens te vinden. Hij stelde een overzicht samen van de bewaard gebleven Middelnederlandse literatuur en bracht daarvoor in 1829
een bezoek aan Serrure te Antwerpen. Bij die gelegenheid toonde Serrure
hem het handschrift dat hij van Van Hulthem in bruikleen had gekregen.
Zeer verheugd over dit grote aantal nieuw gevonden teksten, vroeg Mone
het handschrift een periode zelf te mogen gebruiken. Serrure stemde daarmee in, maar stond erop het handschrift persoonlijk naar Leuven te komen
brengen.
Bij zijn lectuur stuitte Mone op een gedicht dat weliswaar geen Middelnederlandse versie van het Nibelungenlied was, maar wel een tekst waarin personages uit het epos sprekend figureren. Enigszins teleurgesteld
identificeerde hij de tekst (De eiere heren wenschen, tekstnr. 114) als het
gedicht waarover Van Wijn had geschreven en publiceerde het onverwijld.44 Een bijna volledig inhoudsoverzicht van het handschrift verwerkte hij in zijn Ubersicht der niederldndischen Volks-Literator dlterer Zeit
(1838). Aangezien dit werk is ingedeeld volgens een classificatie naar genres, was het voor de gebruikers ervan niet duidelijk waaruit de inhoud van
het handschrift-Van Hulthem nu precies bestond. Om dit euvel te verhelpen, stelde J.W. Holtrop op basis van Mones publicatie een inhoudsoverzicht samen, dat nog hetzelfde jaar werd gepubliceerd in het Driemaande-

lijksch tijdschrift.45
Na het overlijden van Van Hulthem (1832) kreeg J.F. Willems het handschrift te leen. In 1833, tijdens zijn verblijf in Eeklo, schreef ook hij vele

42 Serrure 1859-1860, 143. In 1828 vermeldde Willems over Serrure dat deze `uit hetzelfde Codex den Tro1 aenschen oorlog
g v an Maerlant en andere stukken, welke men verloren achtte,> over
schryft'
Y (Willems 1827-1830, 289).
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P
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teksten uit het handschrift over. 46 In de daarop volgende jaren waren de afschriften van Willems en Serrure de bron waaruit de aanzwellende stroom
edities van Hulthem-teksten ontsprong. Terwijl de erfgenamen van Van
Hulthem in onderhandeling waren over de bestemming van de omvangrijke nagelaten bibliotheek, verschenen de eerste tekstuitgaven door Mone en
Blommaert.47 Het enige dat Serrure in die tijd zelf het licht deed zien, was
een Franse vertaling van het abel spel van Esmoreit. Blijkbaar had hij toen
nog niet alle teksten even goed gelezen, want de klachten op het overlijden
van de Brabantse hertog Wenceslas in 1383 en de Vlaamse graaf Lodewijk
van Male in 1384 beschouwde hij ten onrechte als de jongste stukken.48
In 1836 werd het handschrift, als onderdeel van de bibliotheek van Van
Hulthem aangekocht door de Belgische staat. Het jaar daarop vormde deze
aankoop één der voornaamste constituerende bestanddelen van de nieuw
opgerichte Koninklijke Bibliotheek. 49 Hoewel het handschrift daarmee toegankelijk was geworden voor andere onderzoekers, bleven Willems en Serrure nog lange tijd een sleutelrol vervullen bij de realisatie van nieuwe tekstuitgaven. Willems zelf had in 1837 een begin gemaakt met het tijdschrift
Belgisch Museum, waarin hij, naast veel ander werk, ook teksten uit het
handschrift-Van Hulthem publiceerde, daarbij soms geholpen door F.A.
Snellaert. 50 H. Hoffmann von Fallersleben, die met Willems bevriend was,
profiteerde dankbaar van diens afschriften. Tijdens een reis naar Vlaanderen
in het najaar van 1837 zocht Hoffmann zijn oudere vakbroeder op en kreeg
daarbij een kopie te leen van de abele spelen en sotternieën. Hiermee verzorgde hij de eerste editie van deze toneelteksten in deel VI van zijn Horae
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Belgicae. 51 In 1844 was de situatie nog steeds dezelfde: J. Tideman vond
Willems bereid om uit diens omvangrijke collectie het afschrift van Dboec
vanden houte ten gebruike af te staan. 52 En ook Blommaert baseerde zich in
1858 bij de tweede druk van zijn Theophilus-uitgave nog altijd op de tekst
die hij van Serrure had gekregen. 53 Inmiddels was Serrure zelf ook begonnen met het (in willekeurige volgorde) publiceren van korte teksten uit het
handschrift, in de eerste twee delen van zijn Vaderlandsch Museum (1855 en
1858). 54 Het sluitstuk van deze publicatiereeks vormde een artikel waarin
hij het handschrift een naam gaf (`het groot Hulthemsch handschrift'), het
beschreef en – als eerste – een werkelijk volledig inhoudsoverzicht presenteerde. 55 In de beschrijving meldde hij gegevens over materiaal, formaat,
band, omvang, schrift en rubricatie. Ook was hem de aanwezigheid van
volgnummers boven de teksten opgevallen. Buiten de vermelding van deze
feitelijkheden, waartoe ook opgaven van blad- en tekstverlies gerekend
moeten worden, stelde hij enkele belangrijke vragen over herkomst en
functie, maar bekende de antwoorden erop schuldig te moeten blijven.
Naar aanleiding van het inhoudsoverzicht stelde Serrure vast dat er nog
slechts zeer weinig teksten ongedrukt waren gebleven, te weten: `1° vieren-twintig stukken van geestelyken inhoud, welke door den heer Angillis
ter pers zijn gelegd, en eerstdaegs, hoop ik, het licht zullen zien; 2° een tiental gedichten die ik om den onzedelyken of onkieschen inhoud niet heb laten drukken, 3° twee gebedekens in proza, en 4° Benige weinige stukken,
die reeds volgends andere teksten verschenen zijn, en waervan dus slechts
de varianten op te geven blyven'.56 De door A.A.E. Angillis voorgenomen
editie (ook weer naar afschriften van Serrure) is nooit verschenen. Een deel
van de uitgave was echter al wel gedrukt en naar Serrure gezonden, zodat
deze in zijn inhoudsoverzicht kon verwijzen naar bladzijden in het boek.s'
In 1893 werden de gedichten door N. de Pauw alsnog uitgegeven in het
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eerste deel van zijn Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. 58 Acht
van de `onwelvoeglijke' teksten werden onmiddellijk, in 1860, uitgegeven
door de minder scrupuleuze E. Verwijs, zij het alweer niet direct naar het
handschrift, maar op basis van een afschrift van een met opzet ongenoemde vriend.59
De tijd was inmiddels rijp geworden voor een nieuwe generatie tekstedities waarbij het handschrift als grondslag werd genomen. Als eerste in deze
reeks moet de uitgave van de toneelteksten worden genoemd die H.E. Moltzer verzorgde. 60 Overigens bleek de bereidwilligheid om het handschrift in
bruikleen af te staan bij het bestuur van de Koninklijke Bibliotheek nogal
eens te wisselen, zodat ook de in deze perioden verschijnende tekstuitgaven wel vaak, maar niet altijd direct op het handschrift teruggaan.b'
De belangstelling voor de codex beperkte zich aan het einde van de negentiende eeuw uitsluitend tot het verkrijgen van de juiste lezing van een
uit te geven tekst. Verdams geringe interesse in handschriften als materieel
object is in dit opzicht typerend: ondanks het feit dat hij het handschriftVan Hulthem zelf onder ogen heeft gehad, heeft hij er zich niets méér over
laten ontvallen dan dat het uit de vijftiende eeuw dateert en `in zeer ontredderden staat tot ons is gekomen'. 62 Het onderzoek naar datering en herkomst van de codex had aan het einde van de negentiende eeuw sinds de
beschrijving van Serrure dan ook weinig vooruitgang geboekt. Men zou
zelfs kunnen menen dat er sprake was van achteruitgang: terwijl Serrure in
1859-1860 duidelijk had laten zien dat het handschrift geschreven moest
zijn na 28 september 1399, vertrouwde Bonebakker in 1894 geheel op het
paleografische oordeel van het personeel van de Koninklijke Bibliotheek.
Daar `is men het erover eens, dat het nog in de 14 de eeuw is vervaardigd; een
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der beambten verzekert, dat hij te Rijssel hss. heeft gezien van ongeveer
1365, met een hand geschreven van treffende gelijkenis'. 63 Onbekendheid
met de bronnen en gebrek aan paleografisch inzicht waren in deze tijd verre van ongebruikelijk.64
Aan deze situatie kwam een voorlopig einde toen P. Leendertz een grondige beschrijving van de codex gaf, waarbij hij kon steunen op aantekeningen die W. de Vreese had gemaakt voor zijn Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta. ó5 Tot op heden is dit de meest betrouwbare en volledige beschrijving gebleken die er van het handschrift gemaakt is. Alle aspecten van
de codex worden er behandeld, maar van een nieuwe opgave van de inhoud
en een bestudering van het taaleigen van de kopiist is afgezien. Wel bood
Leendertz een aanvulling op de gegevens van Serrere met betrekking tot
inmiddels verschenen nieuwe uitgaven. Twee tot dan toe ongepubliceerd
gebleven teksten drukte hij af in een bijlage; van vier teksten die naar andere handschriften waren uitgegeven gaf hij de varianten op. Hiermee
meende hij `eindelijk het geheele hs. gedrukt te hebben', hetgeen bijna juist
was. 66 De aanleiding tot publicatie van de beschrijving was de uitgave van
de abele spelen en sotternieën, samen met alle andere tot dan toe bekende
Middelnederlandse toneelstukken. De editie van deze verzameling verscheen in vier afleveringen over de jaren 1899-1907. Geheel nieuw is het
onderzoek naar de datering aan de hand van de watermerken. Tegen Leendertz' conclusie dat het handschrift `omstreeks 1405 vervaardigd is, althans
niet na 1410', is naderhand nooit meer serieus bezwaar gemaakt.67
Het gemis aan een karakterisering van het dialect in Leendertz' uitgave,
bracht J.W. Muller tot de nadere bepaling (althans van de toneelteksten)
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`merendeels Brabantsch, niet Vlaamsch'.68 In de discussie die over een tijdsbestek van vele decennia gevoerd zou worden over de taal van de abele spelen valt het op dat de meeste onderzoekers zich primair hebben gericht op
het lokaliseren van het dialect waarin de abele spelen oorspronkelijk geschreven zijn. Uitspraken over de taal waarin de kopiist schreef waren aanvankelijk schaars. Ook valt het op dat er – nog steeds –nauwelijks aandacht
werd besteed aan de verzameling als geheel of aan het handschrift als object.
Alleen P. Tack, die, blijkbaar zonder kennis genomen te hebben van het onderzoek van Leendertz, 69 een poging deed om het handschrift te dateren
met behulp van de watermerken, waagde zich aan beargumenteerde veronderstellingen omtrent de herkomst van het handschrift. Hij opteerde voor
een Brabantse oorsprong, maar tekende daarbij aan `dat we deze stelling
maar zwak kunnen schoren'. Zijn belangrijkste argument vormde de aanwezigheid van teksten die door hun inhoud of door de auteur verbonden
kunnen worden met Brabant of Brussel (tekstnummers 13, 19, 101, 130,
139, 135 en 191). Maar ook het dialect scheen hem Brabants toe. 70 Voorts
maakte Tack gewag van een toentertijd opgang makende hypothese over het
functioneren van het handschrift, waarvan hij zich wilde distantiëren: `De
onderstelling, dat het Hs. moet gediend hebben aan een rondreizende toneeltroep, de zogenoemde gesellen van den spele, of aan een rederij kerskamer,
zoals men hier en daar aantreft, vinden we niet gewettigd'. Tack doelde hiermee op de veronderstelling dat de abele spelen met de sotternieën samen het
repertoire vormden van een groep `ghesellen van den spele'. 71 Als alternatieve veronderstelling bracht hij naar voren dat het handschrift vroeger
eigendom zal zijn geweest van een `voorlesere'. Onder verwijzing naar uittreksels `uit onze oude rekeningen, b.v. die van Gend' nam hij het bestaan
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aan van voorlezers `in wier huis tegen geringe prijs leesavonden waren ingericht'. 7z Tack zag het gebruik van `deze Middelnederlandse bloemlezing'
helder voor zich: `Men begon waarschijnlik met een gebed, en vatte dan het
eigenlik programma aan: een stichtend of lerend stuk; een sproke; een abel
spel; een klucht; om weer met een gebed te eindigen'.73
Voor de opvattingen over de lokalisering van het handschrift is het van
belang geweest dat in de afleveringen van de Bouwstoffen, die vanaf 1927
verschenen, de taal van de kopiist door W. de Vreese wordt omschreven als
`Westmiddelnederlandsch met enkele Brabantsche vormen' of 'Westmiddelnederlandsch, Brabantsch getint'. 74 Later onderzoek door Van Mierlo
(1941, 1957) en Hermodsson (1959) bevestigde de door De Vreese gesignaleerde Brabantse kleuring.75
Van serieuze hypothesevorming rond de functie van het handschrift was
nog nauwelijks sprake. Sommige onderzoekers hadden wel zo hun eigen
ideeën over het eertijdse gebruik van het handschrift. Zo opperde P. de
Keyser de mogelijkheid, dat de abele spelen waren gekopieerd naar speelboeken waaruit de toneelspelers hun rollen moesten leren. 76 Het besef
groeide inmiddels dat het onderzoek naar verschillende, met name taalkundige, aspecten van de tekstverzameling ernstig werd belemmerd door
het gebrek aan uniformiteit in de bestaande uitgaven. In 1942 klonk voor
het eerst de oproep om te komen tot een nieuwe, integrale uitgave van het
handschrift, ditmaal volgens moderne editieprincipes. De initiatiefnemer
was F. Baur, op dat moment voorzitter van de `Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde' van de Koninklijke Vlaamsche
Akademie voor Taal- en Letterkunde. Zijn medecommissieleden Verdeyen,
Van Mierlo en Van Eeghem ondersteunden zijn voornemen om `geleidelijk
en per porties in onze Verslagen en Mededeelingen tot den volledigen en
wetenschappelijk geheel verantwoorden herdruk te komen van den heelen
Van Hultem-codex'. 77 Aan F. Lyna zou worden gevraagd `de wetenschap-
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pelijke beschrijving van bedoeld handschrift, die hij reeds klaar heeft [...] te
willen afstaan'. Er werden stappen ondernomen om het handschrift te laten fotograferen en Verdeyen werd gevraagd de editieregels op te stellen,
zodat men die kon doen toekomen `aan jonge mediëvisten'. Ondanks toezeggingen tot medewerking van verschillende zijden werd het project niet
uitgevoerd. De ongelukkige tijdsomstandigheden waaronder het plan werd
gelanceerd, waren hier ongetwijfeld in hoge mate debet aan. Na de oorlog
heeft de kwestie van de editieprincipes nog eenmaal op de agenda gestaan;
daarna wordt er van het project niets meer vernomen."
Vanuit dezelfde behoefte tot tekstgetrouwheid werd in 1948 voor het
eerst naast een editie van de tekst een gedeelte van het handschrift in fotografische reproductie weergegeven. De editeurs van Esmoreit, A. de Maeyer
en R. Roemans, beoogden met deze uitgave vooral een zo objectief mogelijk beeld van de tekstoverlevering te geven, en daarbij en passant studenten te onderrichten in de paleografie. 79 Terwijl deze editie de lezer dicht bij
de handgeschreven tekst wilde brengen, laat zij, in de zeer beknopt gehouden beschrijving, tegelijkertijd ook zien hoe groot de afstand tot de totale
codex in deze tijd nog was.
Ten aanzien van de oorspronkelijke bestemming van het handschrift
achtten De Maeyer en Roemans drie opties mogelijk. Het handschrift zou
vervaardigd kunnen zijn voor een sprookspreker of voordrager, voor een
rondreizend toneelgezelschap, of voor een `opkomende kamer', wellicht
die van Diest. 80 Welke optie zij prefereerden, deelden zij niet mee.
Intussen begonnen de versnippering over (deel)edities en de veroudering
van veel separate tekstuitgaven hun tol te eisen. De voortgang van het onderzoek naar de omstandigheden waaronder sommige van de belangrijkste
teksten uit de ons bekende Middelnederlandse literatuur waren overgeleverd, stagneerde. In 1957 verklaarde Van Mierlo `meermalen het gemis
gevoeld [te hebben] van een degelijke studie over het grote Hulthemse
handschrift'. Daarbij somde hij een aantal kwesties op die beslist nader onderzoek verdienden. `Wij zouden er zoveel meer over wensen te weten. Zou
er werkelijk niets meer te achterhalen zijn over het scriptorium waar het
werd vervaardigd, over den of de kopiist(en)? Over de mogelijke leggers en
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of het al dan niet een afschrift was ? Of er al geen vroegere verzamelingen
in werden opgenomen?' Opvallend is dat er onzekerheid blijkt te bestaan
over een basaal codicologisch gegeven als het aantal handen dat aan de
codex heeft gewerkt. Alleen dialect en datering lijken bij Van Mierlo niet
werkelijk meer ter discussie te staan.$]
Na het mislukken van de plannen voor de integrale (maar toch weer gefragmenteerde) heruitgave van alle teksten, nam de behoefte aan een betrouwbare editie die als fundament zou dienen voor een studie van zowel
de codex als de tekstverzameling alleen maar toe. Opnieuw werd er een initiatief genomen, ditmaal door J. Deschamps. In 1967 kondigde hij een
reeks Mediaeval Manuscripts from the Low Countries aan, waarin diverse
editeurs complete handschriften fotografisch zouden reproduceren. Hij
zelf had de taak op zich genomen om het gehele handschrift-Van Hulthem
in twee delen (VI en IX) uit te geven en van een codicologische inleiding te
voorzien. Door gebrek aan tijd en medewerking beleefde de veelbelovende
reeks na jaren van vertraging een vroegtijdig einde, nog voordat de editie
van het handschrift-Van Hulthem gerealiseerd kon worden.82
Inmiddels was er in vakkringen een zekere overeenstemming ten aanzien
van datering (ca. 1410) en lokalisering (Brabant) gegroeid. De voornaamste
`bezegeling' van deze ontwikkeling vindt men in de gezaghebbende beschrijving die J. Deschamps opnam in de catalogus van de tentoonstelling
van Middelnederlandse handschriften welke in 1970 plaatsvond in de Koninklijke Bibliotheek te Brusse1. 83 Hierdoor kwam het al langer spelende
vraagstuk van de oorspronkelijke bestemming van het handschrift meer
dan voorheen in het centrum van de belangstelling te staan. In 1968 was het
een onderzoeksgroep van Utrechtse neerlandici, die, zij het nog voorzichtig, deze kwestie als het `moeilijkste' onderzoeksprobleem betitelde en aansluitend een hypothese naar voren schoof – toen nog nadrukkelijk als
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`mogelijkheid' gepresenteerd – die luidde `dat het [handschrift] als een
scriptoriumexemplaar beschouwd mag worden, waaruit kopiisten op bestelling teksten afschreven'. Als onderbouwing werd op een karakteristiek
verschijnsel gewezen waaraan tot dan toe niemand aandacht had besteed,
namelijk de aanwezigheid van een `opgave van het aantal verzen onder de
meeste van de 210 teksten in de codex'. 84 De verzentellingen waren in de
loop van de tijd wel door verschillende editeurs overgenomen in hun tekstuitgaven, maar niemand had tot dan toe de aandacht gevestigd op dit, naar
het bleek, zeer karakteristieke facet van de codex. 85 De verbindende schakel tussen de aanwezigheid van verzentellingen en de veronderstelling dat
het handschrift in een schrijfatelier als `bestelboek' zou hebben gefungeerd,
vormde de aanname dat de tellingen bedoeld waren als grondslag voor de
berekening van het schrijfloon van de kopiist. gb De gedachte dat het handschrift gefunctioneerd zou hebben als `scriptoriumexemplaar' maakte vervolgens school.87
Aanvullende argumenten voor de scriptoriumhypothese werden aangedragen door H. Pleij. Ten eerste liet hij zien hoe vanuit het idee van het `stalenboek' de nogal merkwaardige aanwezigheid van de korte passepartouttekst Een beginsel van allen spele (nr. 207) eenvoudig kon worden verklaard;
ten tweede wees hij op een treffende parallellie met de organisatie van het
stedelijke schildersbedrijf: `de meester had enkele modelschilderijen in zijn
atelier hangen, de klant kon zijn keuze maken en de gezellen mochten het
model dan kopiëren, waarna tot slot de meester nog even zijn handtekening
zette'.88
Tegenspraak liet lang op zich wachten, maar weerklonk tenslotte toch
ook. R. Lievens toonde zich in 1990 als eerste sceptisch. Naar zijn oordeel
waren de teksten in het handschrift te zeer gecorrumpeerd om als af-

84

Van sente Brandane 1968, 26.

niet. Uit de kladnotities die De
85 Ook De Vreese en Leendertz vermeldden deze bijzonderheid
l
Vreese maakte tijdens zijn
zijn beschouwing
blijkt echter dat de verzentellingen
g van het handschrift blijkt
g
hem wel waren opgevallen.
Men
leest
daar
althans:
`Na
elk
stuk
wordt het getal der verzenPge
oP gg
geschreven aantekeningen
zijn op
punten iets uitvoeriger
^ even'. De slordigg^
g zijn
P sommige
gP
g dan de in
het neteschreven
beschrijving.
J ^De bladen met die notities doen nog gsteeds dienst als omslaggvan
g
enkele bladen van de definitieve beschrivin
j
g^die in de BNM bewaard wordt.
86 Voor een dergelijke
gang
g J ^
g van zaken bestond tenminste één directe aanwijzing:
J
g in handschrift

Brussel,, KB, 19.607 komt een berekeningK van het schrijfloon
schrijfloon van de kopiist
P voor, ^die is gebaseerd
g
oPhet aantal geschreven
versregels
g
g (Stein 1989).
87 De manier waaropPdit gebeurde,
wordt
uiteengezet
in Schenkel 1997.
g
g
^
Pleij 1984,^ 35. F.P. van Oostrom ggebruikte omstreeks dezelfde tijd
88 Pleij
tij de verwante term `staalmaar deed dit niet ter aanduiding^van de oorspronkelijke
) functie van het handschrift. Hij l
P
zag
getuigenis
van de voorkeur voor kortere epische
vormen, zoals die in de
S in de collectie een g
^
P
tweede helft van de veertiende eeuw was opgekomen:
`Een
kleine
eeuw
na
de Lancelot-com ilaP gP
tie biedt het handschrift-Van Hulthem ... een duidelijke
1 staalkaart van de veranderde literaire
smaak' (Van Oostrom 1992, 105 eerdere
ubliceerd in 1984)).
gepubliceerd

TS

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

schrijfmodel te kunnen dienen; voorts nam hij aan dat de verzentellingen
niet functioneerden als `rekeningetjes' maar als controle-middel bij de vaststelling van de volledigheid van een afschrift. 89 Lievens wenste daarom in
het handschrift niets meer te zien dan een `veelzijdige bloemlezing'. Een
jaar later sloot F. Willaert zich bij hem aan, zonder overigens aan de discussie inhoudelijk iets toe te voegen.90
Dat gebeurde wel door J.W. Klein, die in 1995 de scriptoriumhypothese
resoluut afwees. De aanname dat verzentellingen als grondslag dienden
voor de berekening van schrijfloon draaide hij om: teksten in het handschrift zonder verzentelling zouden dus kosteloos zijn afgeschreven. Hiermee meende hij de theorie ad absurdum te hebben gevoerd. Twee andere
argumenten richtten zich op de zijns inziens noodzakelijke implicaties van
gebruik van het handschrift als `stalenboek'. Een codex waaruit klanten
verondersteld worden teksten uit te zoeken zou van duurzame kwaliteit
behoren te zijn; een keuze voor het (in vergelijking met perkament) kwetsbare papier lag dus niet voor de hand. Zo'n boek zou bovendien voor iedereen leesbaar moeten zijn. De kopiist had dan dus nooit voor de cursiva
als schriftsoort kunnen kiezen. 91 De opvatting dat verzentellingen speciaal
bedoeld waren voor de berekening van schrijfloon vormde in 1968, zoals
gezegd, de aanzet tot de scriptoriumhypothese. Klein tekende aan dat de
berekening van het schrijfloon gewoonlijk per katern plaatsvond. Toch
kon hij niet ontkennen dat berekening per regel ook voorkwam. De vermelding van het aantal versregels beschouwde hij niettemin als `gewoon
een loze mededeling', met als enige functie de indicatie van een teksteinde.
De scriptoriumhypothese gaf, ongeacht of zij nu wel of niet werd onderschreven, nieuwe impulsen aan de discussie omtrent het oorspronkelijke
functioneren van de codex. 92 Maar ook andere ontwikkelingen in het vak,
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met name de sterk gegroeide interesse voor de sociaal-culturele ontstaanscontext van de Middelnederlandse letterkunde, droegen ertoe bij dat tal
van aspecten van de codex en de tekstcollectie opnieuw in het brandpunt
van de belangstelling kwamen te staan. Onderzoek van H. Pleij naar aard
en functioneren van vroege stedelijke literatuur leidde tot een scherpere lokalisering van het handschrift, van `Brabant' meer specifiek in de richting
van `Brussel'. 93 Ook de studie in 1991 van Van Anrooij en Van Buuren, de
eerste onderzoekers die een speciaal artikel wijdden aan de problematiek
van datering, situering, socio-culturele plaatsing en functie van het handschrift, vloeide direct voort uit een poging om het begrip `stadsliteratuur'
te preciseren. 94 Na een zorgvuldige analyse besloten zij dat het handschrift
vermoedelijk uit een Brabantse stad afkomstig was (wellicht Leuven, maar
waarschijnlijker Brussel) en geschreven was in een professioneel schrijfbedrijf. Dat zou dan niet gebeurd zijn op bestelling of voor de verkoop,
maar om 'in de winkel' te dienen als boek waaruit, op verzoek van de klant,
teksten konden worden afgeschreven.9s
De ontwikkelingen in de literair-historische hypothesevorming waren
onmiskenbaar. De verscheidenheid binnen de verzameling was al sinds de
negentiende eeuw als opvallend kenmerk gesignaleerd. Maar tot dan toe
bestond slechts oog voor de diversiteit ervan, zonder dat het aspect van de
volgorde van de teksten daarmee in verband werd gebracht. 96 Verschillende auteurs stelden nu echter de vraag naar de totstandkoming van de tekstcollectie, juist vanuit een problematisering van de schijnbare willekeur in
de opeenvolging van de teksten. M.J.M. de Haan sprak in 1977 reeds het
vermoeden uit dat `het gebrek aan samenhang van de teksten in het handschrift Van Hulthem wellicht het enige [is] dat ons tot inzicht in de bedoe-
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ling van deze wereld van letters kan brengen'. 97 Vanuit de scriptoriumhypothese viel de diversiteit goed te verklaren: `Men heeft eenvoudig alles
bijeengebracht waar klanten van het scriptorium wel eens naar zouden
kunnen vragen'. 98 Maar daarmee was de kwestie van de volgorde nog niet
opgelost. Dat de meeste spelen bijeen zijn geplaatst in wat men een `toneelgroep' zou kunnen noemen was al wel eerder opgemerkt. Maar steeds
vaker werd een dergelijke clustering ook bij andere teksten in het handschrift-Van Hulthem waargenomen. Het voorkomen van tekstclusters
wijst er volgens Van Anrooij en Van Buuren op `dat de samensteller van de
codex in enkele gevallen kon beschikken over een legger waaruit hij achter
elkaar een aantal teksten overnam'. 99 Via de weg van de tekstanalyse kwam
H. van Dijk al in 1985 tot de conclusie `dat de samensteller van de collectieHulthem de hand heeft weten te leggen op enige regie-handschriften van
[een] toneelgroep'.' oo Anders dan bij Van Anrooij en Van Buuren lijkt in
deze formulering met opzet een subtiel onderscheid te worden aangehouden tussen degene die de teksten heeft samengebracht en de kopiist van het
handschrift-Van Hulthem.
De vraag van de opeenvolging bracht Van Anrooij tot een gedachte die
men de `aangroeihypothese' zou kunnen noemen."' Door `het schijnbare
gemak waarmee teksten van zo verschillende inhoud elkaar steeds afwisselen' ontstaat de indruk `dat de Hulthem-kopiist alles wat hij zoal onder
ogen kreeg, oud [...] zowel als nieuw [...], in willekeurige volgorde achter
elkaar afschreef, zonder zich daarbij te bekommeren om een overkoepelende thematische ordening of iets van dien aard'. De hier en daar aanwijsbare clustering zag Van Anrooij als aanwijzing dat de teksten moesten zijn
overgenomen uit eerdere verzamelhandschriften. 102 De aangroeihypothese
werd in 1995 helder samengevat door Oosterman: `De samensteller van het
handschrift vergaarde ogenschijnlijk teksten uit tal van bronnen. Aan de
opeenvolging laat zich waarschijnlijk aflezen hoe hij te werk ging. Telkens
als hij de hand had kunnen leggen op enkele teksten noteerde hij ze ach-
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teraan in zijn verzameling. Daarbij kon hij zich noodgedwongen niet al te
zeer bekommeren om de volgorde. Diverse malen moet hij de beschikking
hebben gehad over een handschrift met gebeden, waarvan hij er een of enkele selecteerde om aan zijn verzameling toe te voegen'.1o3
De vooruitgang op zuiver codicologisch vlak bleef in deze jaren ten achter bij de hypothesevorming. 104 Wel werd er tussen 1993 en 1995 tot driemaal toe een poging ondernomen tot reconstructie van verloren gegane
tekst op plaatsen waardecodex (al dan niet opzettelijk) was beschadigd. F.J.
Lodder probeerde, met behulp van een reeds door W. de Vreese vervaardigde, maar nooit gepubliceerde transcriptie, het opzettelijk zwart gemaakte Van den papen (nr. 69) alsnog zo goed mogelijk te lezen. Daarbij verdiepte hij zich ook in de achtergronden van de beschadigingen in de tekst
zelf en elders in de codex. 105 Welke gebeden er konden hebben gestaan op
het ontbrekende blad dat in het oorspronkelijke handschrift volgde op f.28
en direct voorafging aan f.31, liet J.B. Oosterman zien. tob Tenslotte slaagden
G. Jungman en A. van Gijsen erin de bron van de intrigerende tekst met het
opschrift Aghangalanra (voorafgaand aan nr. 201) te identificeren als het
restant van een zeer omvangrijk orakelboek. Uit deze vondst leidden zij af
dat het tekstverlies ter plaatse niet één blad en één katern, maar één blad en
twee katernen bedraagt.107
De codicologische gegevens die vrijwel alle reeds door De Vreese en
Leendertz waren verstrekt, werden in 1996 opnieuw geïnterpreteerd door
H. Kienhorst. In een artikel waarin hij een classificering van verzamelhandschriften op basis van hun oorspronkelijke genese bepleitte, voerde hij
het handschrift-Van Hulthem ten tonele als sprekend voorbeeld van een
categorie handschriften die `in één arbeidsgang geschreven' zijn. Daarbij
vestigde hij nadrukkelijk de aandacht op een reeks aspecten die (bij elkaar
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genomen) kenmerkend zouden zijn voor de werkzaamheid van een professionele kopiist: kwaliteit van het schrijfwerk, uniformiteit in de lay-out,
regelmaat in de katernopbouw en niet in de laatste plaats aanwezigheid van
verzentellingen achtte hij `wel degelijk verband [te houden] met de beroepsmatige productie van handschriften'. 108
De rode draad die door een groot deel van de geschiedenis van het onderzoek naar het handschrift loopt, is zonder twijfel het gemis aan een integrale editie. Doordat twee eerdere pogingen in de twintigste eeuw zonder
resultaat waren gebleven, bestond er in de vakbeoefening nog altijd de sterke behoefte aan een op moderne leest geschoeide uitgave van alle teksten.
Tijdens een symposium te Antwerpen in 1988 dat uitsluitend aan de studie
van de Middelnederlandse letterkunde was gewijd, brak H. Pleij een lans
voor de uitgave van `betrouwbare, eenvoudig geannoteerde edities van
complete bronnen zoals het handschrift-Van Hulthem'. 109 Deze oproep
vond gehoor bij D. Hogenelst en W. van Anrooij, die drie jaar later in een
speciaal pleidooi de noodzaak beklemtoonden van het uitgeven van verzamelhandschriften. Daarbij noemden ook zij een integrale editie van het
handschrift-Van Hulthem opnieuw één van de grootste desiderata."' De
daaropvolgende initiatie van een editieproject Middeleeuwse Verzamel-

handschriften uit de Nederlanden baande de weg voor de thans totstandgekomen diplomatische uitgave.'" Toen de Koninklijke Bibliotheek van
België in 1995 besloot tot een conserverende behandeling van het handschrift, werd de gelegenheid te baat genomen en het ontbonden handschrift
digitaal gefotografeerd. 12 Tevens kon er een geheel nieuw onderzoek naar
de codex worden ingesteld, waarvan het verslag is opgenomen in de inleiding tot deze editie. Ter gelegenheid van de tentoonstelling "s Levens
felheid in één band', georganiseerd van 9 april tot 22 mei 1999 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, verscheen, naast enkele belangwekkende
publicaties, een kleuren-facsimile van het gehele handschrift, onder verantwoordelijkheid van R. Jansen-Sieben.113
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BESCHRIJVING VAN HET HANDSCHRIFT

Het naar zijn voormalige bezitter Charles van Hulthem (1764-1832) genoemde handschrift-Van Hulthem bevindt zich sinds 1837 in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel, waar het wordt bewaard onder de
signatuur Hs. 15589-623.
Door gebruik en opzettelijke beschadiging is het niet ongeschonden
overgeleverd. Tijdige, arbeidsintensieve restauratie in de zestiende eeuw en
later, heeft het handschrift voor ons behouden, maar heeft ook de originele
staat enigszins veranderd. Bij de beschrijving zullen we daarom een onderscheid moeten maken tussen de latere toestand, die voor een belangrijk deel
zijn beslag kreeg in de zestiende eeuw, en de oorspronkelijke staat. Het
handschrift is meer dan eens opnieuw gebonden, de huidige band dateert
uit de zestiende eeuw. Van de vroeg-vijftiende-eeuwse codex is dus alleen
het boekblok bewaard gebleven en wel (afgezien van latere mutilaties) in de
vorm waarin het door een zestiende-eeuwse restaurateur werd gemonteerd. De handelwijze van deze restaurateur is op enkele plaatsen nogal ingrijpend geweest. Daardoor kost het op sommige plaatsen enige moeite om
de toestand van de oorspronkelijke codex te reconstrueren. Het uitgangspunt voor de navolgende beschrijving is daarom de opbouw van het handschrift die het resultaat was van deze restauratie. Dit was ook de situatie
waarin het handschrift zich bevond voordat het onlangs uit elkaar werd genomen. 114 Latere restauraties hebben het oorspronkelijke boekblok niet
verder aangetast.15

1. Materiaal en samenstelling
Het handschrift is geheel samengesteld uit katernen met dubbelbladen die
vervaardigd zijn uit eenmaal gevouwen vellen papier. Het bibliografisch
formaat is dus folio. 16 De potloodfoliëring stamt uit de periode 1830-1838
en is naar alle waarschijnlijkheid aangebracht door F.J. Mone. 1 " Het boekblok kan worden onderverdeeld in drie partes:
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A. drie katernen van in totaal 23 bladen, op één bladzijde na onbeschreven
papier, toegevoegd in de zestiende eeuw (gefolieerd A-w, inclusief de
letter j);
B. eenendertig katernen van in totaal 246 bladen, waarvan 241 oorspronkelijke en vijf die zijn ingevoegd in de zestiende eeuw (gefolieerd 1-241,
exclusief vijf bladen met een bis-nummer);
C. Een katern van 9 bladen, onbeschreven papier, toegevoegd in de zestiende eeuw (gefolieerd a-i).
De delen A en C zijn slechts van belang in verband met de latere overlevering. Zij zullen pas verderop ter sprake worden gebracht. 18 Hieronder bespreken we de codicologische aspecten van deel B, het oorspronkelijke
boekblok.
De bladen meten, behoudens minieme verschillen, 262 x 198 mm. 119 Het
papier is aan alle zijden besnoeid, zonder dat daarbij (uitgezonderd eventuele signaturen en custoden) tekstverlies is opgetreden. Vergelijking met dezelfde papiersoorten in bronnen waarin de bladzijden niet werden afgesneden geeft een goede benadering van de oorspronkelijke bladmaten. 120 Op
deze manier komen we te weten dat een vel papier met de watermerken
Ala/b en B2 425 x 291 mm meet, wat overeenkomt met een bladmaat van
291 x 213 mm. 12 ' Vergelijken we dit met de huidige bladmaten van het handschrift-Van Hulthem (262 x 198 mm), dan concluderen we dat er in de lengte 29 mm, en in de breedte 15 mm is afgesneden. Dit komt neer op een niet
al te forse besnoeiing van ongeveer anderhalve centimeter aan elke marge.
Het handschrift bestaat uit 31 katernen, alle quaternionen met uitzondering van het twaalfde katern (f.88-93), dat een ternio is. In het ternio ontbreekt geen tekst —direct eraan voorafgaand en erop volgend evenmin —
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zodat het van meet af aan deze bouw moet hebben gehad. Niet alle quaternionen zijn intact gebleven. In sommige gevallen ontbreekt een oorspronkelijk blad, in andere gevallen zijn er nieuwe, of oorspronkelijke, maar van
elders in de codex afkomstige, bladen toegevoegd. Aangezien de defecten
nu eens wel en dan weer niet met tekstverlies gepaard gaan, mogen we aannemen dat er verschillende oorzaken aan de mutaties ten grondslag liggen.
Ook kan het zijn dat sommig bladverlies stamt uit een vroeg stadium, misschien zelfs uit de productiefase van de codex. Alle plaatsen waar bladen of
katernen ontbreken of waar op enigerlei wijze een regelmatige opbouw is
verstoord, behandelen we aansluitend in de volgorde van het handschrift.

Eén of meer katernen voorafgaand aan katern t
Het huidige katern I kan niet het eerste katern van het oorspronkelijke
handschrift zijn geweest. Aan de eerste tekst, Van sente Brandane, ontbreekt
namelijk het begin. Blijkens de opgave aan het slot heeft de complete tekst
2198 versregels omvat. Hiervan zijn de laatste 1875 regels bewaard gebleven; aan het begin ontbreken dus 323 regels. 122 Nu zijn de kolommen in dit
deel van de codex (de Brandaan beslaat de folic 1ra-11ra) gelinieerd voor
gemiddeld 46 regels. 1z' Voor de ontbrekende tekst zullen dus ongeveer zeven volle kolommen nodig zijn geweest. Omdat de tekst geschreven is over
twee kolommen per bladzijde gaat het hier om nog geen twee volledig beschreven bladen.
Nu was de Brandaan niet de eerste tekst van de codex. Alle teksten zijn
oorspronkelijk van een oplopend volgnummer voorzien, dat wordt opgegeven aan het begin van elk stuk. Het nummer van de Brandaan moet 2
zijn geweest, omdat het stuk na de Brandaan het nummer 3 draagt. Aan de
Brandaan moet dus nog een tekst met het nummer 1 vooraf zijn gegaan.
Over de lengte van deze tekst verkeren we in het ongewisse. Maar indien
er zich oorspronkelijk voor het huidige eerste katern slechts één quaternio
heeft bevonden (en daarvoor bestaat, zoals zal blijken, een aanwijzing), dan
zou tekst 1 ten hoogste een krappe 25 kolommen in beslag hebben kunnen
nemen. De ontbrekende tekst 1 zou dan maximaal ongeveer 1140 vers- of
prozaregels lang zijn geweest.124
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De aanwijzing dat er niet meer dan één katern aan het begin van het
handschrift ontbreekt, vinden we in een aantekening in de rechtermarge
van f.80r. Met deze bladzijde begint katern xi. In het midden van de rechtermarge is met inkt, door een oude, maar (vanzelfsprekend) moeilijk te dateren hand, de letter m geschreven. Deze letter bevindt zich op een plaats
waar in de zestiende en zeventiende eeuw nogal eens een bladnummer
en/of een katernsignatuur werd aangebracht. 125 Het is zeer wel mogelijk
dat deze m het enige overblijfsel is van een reeks katernsignaturen die werd
aangebracht toen het handschrift nog in complete staat verkeerde. Als immers aan wat thans het elfde katern is, de letter m werd toegekend, de
twaalfde letter van het (toenmalige) alfabet, dan houdt dat in, dat het huidige eerste katern met de letter b moet zijn aangeduid. In dat geval zou dus
slechts één katern, het katern met de letter a verloren zijn gegaan.
Katern 1(J:1-7)
Katern I bestaat uit zeven bladen en is samengesteld uit de bifolia 1-7, 2-6
en 3-5; in de binnenvouw van bifolium 3-5 is blad 4 tegen f.5r gelijmd. Blad
4 moet oorspronkelijk met een verloren blad 4* het bifolium 4-4 * gevormd
hebben, dat gefungeerd heeft als middelste dubbelblad van het katern. Aangezien er geen sprake is van tekstverlies, is het niet ondenkbaar dat het ontbrekende blad 4 * reeds in een vroeg stadium werd verwijderd. Het kan zelfs
niet worden uitgesloten, dat het thans `ontbrekende' blad nooit deel heeft
uitgemaakt van de codex, maar al tijdens de productiefase werd afgesneden.
Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat er bij het schrijven iets fout ging,
waardoor het noodzakelijk werd het gehele blad te verwijderen. Op nog
drie andere plaatsen, in de katernen III, xxiii en xxvI, doet zich een vergelijkbare situatie voor. Telkens ontbreekt daar het rechterblad van het binnenste bifolium van het katern. Tijdens de restauratie van het handschrift in
de zestiende eeuw moet f.4 tegen f.5 zijn gelijmd. 126 De zestiende-eeuwse
restaurateur heeft het gevaar van dreigend bladverlies in de andere katernen
opgelost door het invoegen van een onbeschreven nieuw blad.127
Het is opmerkelijk dat de wijze waarop de kopiist katern I uit gevouwen
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bladen samenstelde, afwijkt van wat we in de rest van het handschrift vaststellen. Bij de overige katernen heeft hij het papier zo voor zich gehad, dat
het watermerk zich aan de rechterzijde van het bifolium bevond. Hierdoor
zijn overal elders de watermerken in de tweede helft van het katern terechtgekomen. Alleen in het eerste katern is het papier zo gepositioneerd
dat de watermerken zich beurtelings ter linker- en ter rechterzijde van het
naaisel bevinden.'" Waarom de kopiist vanaf katern ii een ander systeem
hanteerde, is niet duidelijk.

Katern

I11 (f.16-22)

In katern iii doet zich hetzelfde verschijnsel voor als in katern I: het rechterblad van het binnenste bifolium (in dit geval is dat het blad na f.19) ontbreekt, zonder dat er tekstverlies is opgetreden. Deze situatie kan zich, zoals gezegd, reeds hebben voorgedaan ten tijde van de totstandkoming van
de codex. Om te voorkomen dat f.19 los zou komen te zitten, heeft de zestiende-eeuwse restaurateur ditmaal een strookje tegen het blad gelijmd, bij
wijze van aangezette kim, zodat het blad kon worden meegebonden.

Katern

iv (f.23-31)

In katern iv ontbreekt opnieuw een blad. Deze keer is er echter wel sprake
van tekstverlies. 129 Het verdwenen blad moet zich achter f.28 hebben bevonden en oorspronkelijk met f.24 een bifolium hebben gevormd. De restaurateur heeft in de plaats van het ontbrekende blad een onbeschreven
blad zestiende-eeuws papier gelegd en dit vastgelijmd aan f.24. Dit blad
draagt nu het foliumnummer 28bis.
Op het moment van binden moet het toenmalige laatste katern van het
boekblok incompleet en zwaar beschadigd op tafel hebben gelegen: slechts
drie losse, opeenvolgende bladen waren ervan over. Het voorste blad van
dit gehavende katern (thans f.241) liet de restaurateur voorlopig terzijde
liggen. Aan elk van de twee andere bladen (thans f.29 en 30) lijmde hij een
papierstrook. De uitstekende strook van blad 30 lijmde hij vast aan f.23,
aan de binnenzijde van de vouw; die van f.29 lijmde hij vast aan het losse
blad f.24, en wel aan de buitenzijde van de vouw (fig. 1).130
Zoals gezegd, legde de restaurateur ter versteviging op de plaats van het
blad dat aan f.24 vast zat, een nieuw blad in, later gefolieerd als 28bis. Dit
blad lijmde hij tegen de binnenzijde van de vouw van f.24. Om onbekende
reden is de rechteronderhoek van f.30 weggesneden (zie de paragraaf `Eigen-

128 In katern i vindt men dus watermerken in de bladen 1, 3 en 6. Het `ontbreken
moet ook een watermerk hebben vertoond.
129 Zie over de vermoedelijke
vermoedelijke aard van het tekstverlies op
plaats Oosterman 1994.
p deze p
130 Er was nog
blad.
^ w el een kim over van het verloren corresponderende
p

blad

38

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

23

24
25
26
27
28
28b,s

29
30

iii

31

Figuur 1. Katern tv 4.23-31)

domsnotites en gebruikssporen') waarna, ter versteviging, de versozijde
van dit blad overplakt is. Bij het verwijderen van dit papier bleven papiervezels en sporen van beenderlijm achter. Het losgemaakte papier zelf is inmiddels verdwenen.
Degene die in de negentiende eeuw het handschrift van een potloodfoliëring voorzag, merkte niet op dat hier twee bladen op een verkeerde plaats
in het handschrift waren ingebonden, en gaf deze abusievelijk de bladnummers 29 en 30. In werkelijkheid zijn deze twee bladen dus de (in volgorde)
laatste bewaard gebleven bladen van het handschrift. Oorspronkelijk waren zij derhalve gepositioneerd na f.241 dat als los blad aan het einde van
katern xxxi werd gelijmd en op die manier behouden bleef.

Katern xx1i1(f.174-180)
In katern xxiii ontbreekt eveneens het rechterblad van het binnenste bifolium (het blad na f.177), zonder dat daarbij sprake is van tekstverlies. Om te
voorkomen dat f.177, dat met dit ontbrekende blad correspondeerde, los
zou raken, heeft de restaurateur er ook ditmaal een onbeschreven blad zestiende-eeuws papier aan vastgelijmd, zodat er een nieuw en stevig bifolium
ontstond. In de negentiende eeuw heeft dit blad het nummer 177 1 gekregen.

Katern xxv íf.189-1950
Het laatste blad van katern xxv, dat samen met f.189 een bifolium vormde,
is weggesneden en in de zestiende eeuw vervangen door een blanco blad.
In dit geval is er wel sprake van tekstverlies.
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Ontbrekende katernen tussen f. 195 í en f. 196
Tussen de katernen xxv en xxvi hebben zich tot na de zestiende-eeuwse
restauratie twee katernen bevonden, die op een onbekend tijdstip, maar in
elk geval vóór het begin van de negentiende eeuw, in hun geheel zijn uitgescheurd. Daarbij bleef de structuur van het naaisel intact, zodat met zekerheid kan worden vastgesteld dat het om een aantal van twee katernen ging
(afb.2). Van het katern dat onmiddellijk op katern xxv volgde, zijn enige
uiterst kleine papierrestanten in het naaisel achtergebleven, die evenwel
geen uitsluitsel geven over de precieze omvang van dit katern. Dit is wel het
geval met de overblijfselen van het andere uitgescheurde katern, dat direct
voorafging aan katern xxvi. Fragmenten van de vouw van vier bifolia zijn
in het naaisel achtergebleven. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld, dat het ontbrekende katern een quaternio is geweest (afb.3). Gelet op
de regelmatige bouw van de codex mogen we veronderstellen dat ook het
andere uitgescheurde katern een quaternio is geweest. Het ontbreken van
de twee katernen werd reeds door G. Jungman en A. van Gijsen op tekstinhoudelijke gronden beargumenteerd.13'

131 Jungman & Van Gijsen 1995, 42.
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Katern xxvl íf. 196-201)
Het eerste blad van katern xxvi, het blad dat in de huidige codex volgt op
f.195 1 en dat samen met f.201 het buitenste bifolium vormde van katern
xxvi, is uitgescheurd. Gezien de achtergrond van de ingreep (waarover later meer) mogen we aannemen dat dit op hetzelfde moment gebeurde als
het uitscheuren van de twee eraan voorafgaande katernen. Dat het blad
werd verwijderd na zestiende-eeuwse restauratie en inbinding, blijkt ook
uit de aanwezigheid van een over de lengte van het blad afgescheurde restauratiestrook in de vouw van het corresponderende f.201.
Bij het binnenste bifolium constateren we opnieuw dat het oorspronkelijke rechterblad (het blad na f.198) ontbreekt, zonder enig spoor van tekstverlies. Op de plaats van het ontbrekende blad is, op dezelfde wijze als in
katern xx^^^, een onbeschreven blad zestiende-eeuws papier aangebracht,
dat later het foliumnummer 198 1 kreeg.
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xxxi (f.234-241)

Het blad dat oorspronkelijk volgde op f.234 en dat samen met f.239 een bifolium vormde, is verloren, hetgeen tekstverlies tot gevolg had. Bij de restauratie in de zestiende eeuw is dit blad vervangen door een onbeschreven
blad, dat werd vastgelijmd aan f.239. Het laatste blad van dit katern, f.241,
behoort niet tot het oorspronkelijke quaternio. In feite is het een los blad,
dat samen met de huidige folia 29 en 30 afkomstig is uit een nu – voor zover wij kunnen zien – niet meer voorhanden laatste katern. Van dit katern
vormde het ooit het eerste blad. Tegen dit blad is een strookje geplakt, dat
op zijn beurt weer tegen f.234 werd gelijmd.

Een of meer katernen volgend op katern xxxi
Of het deels verdwenen, deels verstrooide voormalige slotkatern inderdaad
het laatste van de oorspronkelijke codex is geweest, weten we niet. Indien
wat ervan over is (de eerste drie bladen, resp. f.241, 29 en 30) deel uitmaakte
van een quaternio, ontbreken er ten minste vijf bladen. Het valt overigens
te betwijfelen of elk van deze bladen tekst heeft bevat. Op de laatste bladzijde f.30v vinden we immers geen teksten meer, maar muzieknotatie,
voorzien van een titel of een speelaanduiding.
Wanneer we de bovenstaande gegevens samenvatten in een overzicht komen we tot de volgende collatieformule:132
1 8 min één na 4 [1-7], 2 8 [8-15], 3 8 min één na 19 [16-22], 4 8 min één na 28
plus drie na 28 [23-31; 28bis later ingevoegd en 29 en 30 te lezen na 241],
5-11 8 [32-87], 12 6 [88-93], 13-22 8 [94-173], 23 8 min één na 177 plus één na
177 [174-180; 177bis later ingevoegd], 248 [181-188], 25 8 min één na 195
plus één na 195 [189-l9Sbis; 195bis later ingevoegd], 26 8 min één voor 196
min één na 198 plus één na 198 [196-201; 198bis later ingevoegd], 27-308
[202-233], 31 8 min één na 234 plus één na 234 plus één na 240 [234-241;
2346ís later ingevoegd].
De omvang van het oorspronkelijke handschrift is niet met volledige zekerheid te bepalen. Wel is duidelijk dat, indien de thans met zekerheid ontbrekende katernen alle quaternionen waren, het handschrift ten minste 278
bladen moet hebben omvat, waarvan er 37 verloren zijn gegaan. Daarbij
moet dan worden aangetekend dat er zich onder de verloren bladen vier
bevinden die zijn verdwenen zonder dat er tekstverlies is opgetreden.
Het tekstverlies als gevolg van opzettelijke en onopzettelijke beschadi-

132 Om verwarring^ te voorkomen zijn
zijnde bladnummers van de in de zestiende eeuw in gevoegg
gde bladen hier alle met `bis' aangeduid.
g
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ging is, ook wanneer men rekening houdt met bladen waarop tekst is zwartgemaakt of uitgesneden, betrekkelijk gering in verhouding tot het aantal
teksten dat wel gespaard is gebleven. Uitgaande van de 278 bladen die het
handschrift ten minste moet hebben geteld is tabel 1 opgesteld (zie p. 11).
Oorspronkelijke signaturen en custoden komen in het handschrift niet voor.
Wel vinden we in de benedenmarge van de laatste bladzijde van katern 21
(f.165v), in een vijftiende-eeuwse cursieve hand, niet gelijk aan die van de kopiist, de vermelding van de titel van het stuk dat op diezelfde bladzijde is begonnen en op de eerste bladzijde van het volgende katern wordt voortgezet.133

2. Watermerken en datering
Voor de materiële samenstelling van het handschrift is gebruik gemaakt van
veel papiersoorten, zoals blijkt uit de grote verscheidenheid aan watermerken. In totaal treffen we niet minder dan 21 op enigerlei wijze verschillende vormen aan. Dat wil echter niet zeggen dat er ook 21 papiersoorten zijn
gebruikt. We zullen een onderscheid moeten maken tussen de manieren
waarop de vormen verschillen.
Een papierfabrikant `signeerde' zijn product met een watermerk. De gebruikelijke gang van zaken bij het productieproces was dat er met twee
schepramen tegelijk werd gewerkt. Op elk van beide schepramen was met
koperdraad een merkteken van hetzelfde type aangebracht. Onvermijdelijk
echter vertoonden deze tekens kleine onderlinge verschillen. Dit is de reden waarom we dikwijls twee sterk op elkaar lijkende watermerkvormen
in elkaars nabijheid aantreffen: de bladen met deze `tweeling-watermerken'
werden vervaardigd tijdens dezelfde productiegang en werden ook samen
verkocht. Een merk, dat op een schepraam bevestigd was, kon tijdens het
papierscheppen gaandeweg verschuiven of slijten, zodat de vorm van de afbeelding aan geleidelijke verandering onderhevig was.134
We maken daarom een onderscheid tussen verschillende watermerkafbeeldingen (bijvoorbeeld: een eenhoorn of een belletje), tussen typen watermerken (bijvoorbeeld: een eenhoorn met een rechtopgeheven hoorn of
één met een vooruitgestoken hoorn), tussen de twee verschillende basisvormen van eenzelfde type (een bepaalde vorm is op twee schepramen gerealiseerd, waardoor er in detail toch verschillen zijn) en tussen varianten
van een bepaalde basisvorm (door het intensieve gebruik is de vorm van het
koperdraad iets verschoven; de afbeeldingen in het papier stemmen grotendeels overeen, en verschillen slechts op sommige punten). In het handschrift-Van Hulthem zijn alle bovengenoemde verschijnselen aanwijsbaar.

133 Zie verder deara
raaf `Ei endomsnotities
en gebruikssporen'.
P ^
g
g
P
134 Een helder overzicht van deze materie biedt Gaskell
el 1972, 60 -63.
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We vinden in het handschrift zes afbeeldingen: een eenhoorn, een zwaan,
een ossenkop met andrieskruis, een kroon, een belletje en een zweetdoek
van Veronica met daarop het gezicht van Christus. Twee van deze afbeeldingen, de eenhoorn en de zwaan, komen voor in drie verschillende typen.
Elk afzonderlijk watermerktype hebben we aangeduid met een hoofdlettersigle (A-K, de letter J is overgeslagen), alfabetisch toegekend naar de
volgorde waarin het in het handschrift voorkomt. 135 Bij acht van de tien typen hebben we te maken met tweeling-watermerken uit een zeefpaar. Ter
aanduiding hiervan is bij de desbetreffende sigle een nummer (1 of 2) toegevoegd. In één geval (A1 + A2) kwam er ook een licht afwijkende variante vorm van het tweelingmerk voor. Het onderscheid tussen deze variante
vormen is aangegeven door toevoeging van onderkast letters (a en b). Bètaradiografische afbeeldingen van alle watermerken zijn opgenomen in een
bijlage.
De wijze van verspreiding van de watermerken over het boekblok biedt
belangrijke aanwijzingen voor de totstandkoming van het gehele handschrift. In tabel 2 is aangegeven welke watermerken op welke bladen in
het handschrift voorkomen. Op basis van dit materiaal kan een overzicht
van de verspreiding van watermerken over de katernen worden samengesteld (tabel 3). Daaruit kunnen de volgende twee conclusies worden getrokken:
1. In het papiergebruik kunnen drie fasen worden onderscheiden die elk
corresponderen met een periode waarin bepaalde papiersoorten voorhanden waren. Fase I omvat de katernen i-viii (f.1-63), fase II de katernen IxxIx (f.64-149) en fase III de katernen xx-xxxI (f.150-241).
2. Papiersoorten die in fase I werden gebruikt, vindt men niet in fasen II
en III; evenmin vindt men papiersoorten die in fase II zijn gebruikt in fase
III. Daaruit leiden we af dat de kopiist na een eerste aanschaf tweemaal opnieuw een hoeveelheid papier heeft verworven. Het papier uit de bestaande voorraad werd eerst opgemaakt voordat er papier uit een nieuwe voorraad werd gebruikt.
De cesuren tussen fase I en II en tussen fase II en III corresponderen nergens met tekstgrenzen. Evenmin zijn er op deze plaatsen aanwijzingen dat
de regelmaat in de werkwijze van de kopiist is verstoord. Opmaak, karakteristieken van het schrift, noch rubricatiewijze zijn aan veranderingen onderhevig. We mogen daaruit besluiten dat er geen noemenswaardig tijdsverloop moet zijn geweest tussen het werk aan de fasen I, II en III. Het papier voor het handschrift mag dan in fasen zijn aangeschaft, de productie
van het handschrift is daardoor nooit onderbroken geweest.

135 De in tabel 2 voorkomende watermerken Ll >L2, M1 en M2 worden gevonden
in zestienen
g
de-eeuws papier
dat niet behoort tot het oorspronkelijke
P p^
1 boekblok.
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Tabel 2. Watermerken in het handschrift-Van Hulthem (type en vindplaats)
A eenhoorn (Ala/6 + A2a/b)
Ala: 1, 20, 21, 22, 44, 60, 61, 62
Alb: 13, 14, 15
Ata: 3, 6, 12, 36, 37, 38, 39
Alb: 63
B eenhoorn (B1 + B2)
B1: 27, 46
B2: 28, 31, 47
C zweetdoek met het gezicht van Christus (C1 + C2)
Cl: 54, 55
C2: 52, 53
D zwaan (U1 + D2)
Dl: 68, 69, 70, 71, 76, 77, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 125, 130
D2: 78, 79, 91, 92, 93, 109, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 131, 132, 133
E ossenkop met andrieskruis (El + E2)
El: 85, 86, 87
E2: 84
F zwaan
F: 138, 139, 140, 141, 147
G zwaan (G1 + G2)
G1: 146, 148
G2: 149
H eenhoorn (HI + H2)
H1: 154, 164, 200, 208, 214, 216, 223, 224, 225, 230, 231, 233, 237, 238
H2: 155, 156, 157, 162, 163, 165, 170, 171, 199, 206, 207, 209, 215, 217, 222, 232, 239, 240
I belletje (I1 + I2)
I1: 172, 178, 180, 185, 188, 195
I2: 173, 179, 186, 187
K kroon (Kl + K2)
Kl: 194, 201
K2: 193

L

dolfijn getopt met vierpasje op banderol met C. Noel (Ll + L2)

L1: Aa, Ac, Ag
L2: Ct, Cv
M dolfijn getopt met vierpasje op banderol met C. Noel (Ml + M2)
M1: Ae, Bm, Bn, Bo, Cu, Cw, Da, Dc, 1951
M2: Bk

Door vergelijking met watermerken uit andere, gedateerde bronnen, kan
tamelijk nauwkeurig worden vastgesteld wanneer het handschrift is vervaardigd. In het verleden werd reeds tweemaal, niet lang na elkaar, een onderzoek ingesteld naar de ouderdom van het handschrift aan de hand van
aanwezige watermerken. 136 De publicatie van het eerste onderzoek (door P.
Leendertz, op basis van gegevens van W. de Vreese) stamt uit 1907. Het

136 Zie

de

ara
P
^raaf `Geschiedenis van het onderzoek'.
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tweede onderzoek, waarvan het verslag in 1913 door P. Tack werd bekendgemaakt, is, naar het schijnt, onafhankelijk van het eerste uitgevoerd.137
Hoewel de eindconclusies onderling weinig verschilden, liepen de bevindingen zelf op tal van plaatsen uiteen. 138 Leendertz telde acht verschillende
watermerken, zonder daarbij gewag te maken van tweelingvarianten. Drie
typen eenhoorn nummerde hij afzonderlijk, maar twee typen zwaan (door
hem `gans' genoemd) rangschikte hij als twee varianten onder één nummer.
Tack vond negen watermerken en zag daarbij de twee vormen van de
kroon over het hoofd.
Het door ons uitgevoerde onderzoek heeft, zoals hierboven reeds is gebleken, 21 verschillende vormen opgeleverd. Identieke of overeenkomstige
watermerken konden echter buiten het handschrift (dat wil zeggen in repertoria, in papierverzamelingen of in originele bronnen) niet voor alle
Hulthem-watermerken worden teruggevonden. 139 Bij het controleren van
opgaven van gelijkenis in de voorgaande studies bleek niet zelden dat deze
te weinig grond hadden of evident onjuist waren. 140 Ook gebeurde het dat
een identificatie op zichzelf correct was, maar dat de datering van de bron
foutief bleek.'' Bij de datering hebben wij aan documenten waarin identieke watermerken voorkomen, een groter gewicht toegekend dan aan
meer of minder sterke gelijkenis met afbeeldingen van watermerken in de
bekende repertoria van Briquet en Piccard.
Opvallend was, dat sommige bronnen met een overeenkomend watermerk meer dan één gelijkend of sterk verwant watermerk bleken te bevat-

137 Blijkbaar
Blijkbaar was Tack niet op
over het
gl eerdere publicaties
P de hoogte
g van enkele belangrijke
P
handschrift (zie De Keyser
1913).
Y
138 Leendertz (1899-1907, vil concludeerde: `Uit de watermerken mogen
dat
^ wijl [...] opmaken,
P
het hs. omstreeks 1405 vervaardigd
g is,, althans niet na 1410.' Tack (1913,, 88) besloot `zonder de
minste aarzeling'
jare 1399 en 1410.
g tot een dateringg tussen de jaren

Behalve de repertoria Briquet
1968 en Piccard 1961-1987 raadpleegden wij de verzamelingg
9wij
Rijksarchief (ARA) te Den Haagg (RAZH, ^
papiermerken
in het Algemeen Rijksarchief
Papiermerken
ARA, ,
P
g
inv.nrs. 1 2 en 4) en de De Vreeses verzameling
g watermerken in de BNM (Leiden, Universiteitsbibliotheek . In aansluitingg hieropP hebben wij
of dateerbare en uit papier
wij tachtigg gedateerde
a
vervaar g
PP
di gde bronnen onderzocht, vrijwel
^ vrijwe alle stammend uit het eerste decennium van de vijftiende eeuw.
Als voorbeeld noemen wij de watermerken van het handschrift Gent, Universiteitsbiblioblijkens een colofon geschreven
theek , 444,, blijkens
in 1405. Het handschrift wordt door Leendertz bij
bijde
g
bespreking
opgevoerd
als vindplaats
P
g
^ van drie watermerken (twee vormen eenhoorn en een 'gans')
Pg
P
van eeneli
kend type
^1
YP (Leendertz 1899-1907, vi-vil . Dat deze merken samen in één handschrift
voorkwamen (en wel in een literair handschrift, ,g
geschreven in een cursiva),, maa
maakte de casus interessant. Bij
Bij nadere bestudering
(lees: zwaan) inderdaad sterk te li)
g bleek de vorm van deze 'gans'
g
ken op
van de kettinglijnen
P die van watermerk G1 in het handschrift-Van Hulthem. De positie
P
gl
was echtereheel
verschillend, ^zodat van papier
geen
sprake
kan
^
PP uit hetzelfde productieproces
P
P
g
P
zijn. Ook dein het Gentseuarto-handschrift
slecht zichtbare) eenhoorns bleken niet identiek
q
met watermerken in het handschrift-Van Hulthem.
141 Een dergelijk
geval komt ter sprake
in de paragraaf
`Band'.
g 1^
P
P g
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Tabel 3. Plaats van de oorspronkelijke watermerken in het handschrift
Katern

Watermerktype
YP

Fase I (f.1-63)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Ala
Alb

A2a
A2a

Ala
B1

B2

B1

B2

A2a
Ala

C1

C2

A26

Ala

Fase II (f.64-149)

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Dl
D1

D2
El

E2

D2
D1
D1
D1
D]

D2
D2
D2
D2
F
F

GI

Kl

K2

G2

Fase III 0.150-241)

XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

HI
H1

XXVI
H1
XXVII Hl
XXVIII H1
XXIX
Hi
XXX
Hl
XXXI
HI

H2
H2
H2

H2
H2
H2
H2
H2
H2

I1
I1
I1
I1

I2
I2
I2

K1

NB: De bladen 29 en 30 behoren oorspronkelijk
overgeleverde
katern dt
dat
J tot het fragmentarisch
P
g
g
op
katern
xxxi
volg
geen
Ze
bevatten
een
watermerk
en
komen
dus
ook
niet voor in het bovenp
staande overzicht. Ontbrekende katernen zijn
aangegeven door middel van een liggend
d streepje.
lgg
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ten. De reden hiervoor kan gelegen zijn in een distributie en verhandeling
van het papier via hetzelfde verkooptraject. In elk geval menen wij dat juist
deze bronnen zeer dicht de tijdsspanne benaderen waarbinnen het handschrift-Van Hulthem moet zijn samengesteld.
Een belangrijke constatering was verder dat papier dat in de eerste fase
werd gebruikt, niet ouder was dan papier uit de derde fase. Dit bevestigt
ons vermoeden dat het handschrift in een relatief kort tijdsbestek is geschreven: we moeten bij de totstandkoming niet denken aan drie schrijffasen die worden onderbroken door (lange) tussenpozen.
Uit de overzichten van gelijkende watermerken (tabellen 4 en 5) blijkt
zeer duidelijk dat het handschrift-Van Hulthem is samengesteld uit papier
dat in het eerste decennium van de vijftiende eeuw in de Nederlanden
voorhanden was. Het document dat de meeste watermerken met het handschrift-Van Hulthem gemeenschappelijk heeft, is geschreven door een
klerk of functionaris van Jacob van Abcoude, heer van Gaasbeek, Putten en
Strijen, een Brabants-Hollandse edelman, wiens voornaamste bezittingen
ten westen en zuidwesten van Brussel waren gelegen. De overige documenten zijn afkomstig van de kanselarij van de graven van Holland. Op
twee na zijn dit deelrekeningen die moeten zijn vervaardigd tijdens de Arkelse oorlog in 1405. Vanwege het aandeel bronnen dat stamt uit 1405-1408
lijkt een totstandkoming in een periode van enkele maanden omstreeks
deze jaren het meest waarschijnlijk. 142 Dit sluit goed aan bij de tekstinhoudelijke datering: de jongste dateerbare tekst (nr. 191.2; het slot bevindt zich
in katern xxv) is immers geschreven na 29 september 1399.

3. Op maak
De bladzijden zijn met blinde stift afgelijnd voor twee kolommen. De enige uitzondering hierop vindt men op f.196r, waar slechts voor één kolom
is afgelijnd. Op deze bladzijde bevindt zich het slot van een verder geheel
uitgescheurde geomantische tekst (nr. 200). Opmerkelijk is, dat een groot
deel van het proza in deze tekst niet doorlopend is opgeschreven, zoals elders het geval is, maar dat elke afzonderlijke zin op een aparte regel staat.
We mogen aannemen dat de meeste van de bladen waarop de verloren tekst

142 Twee tot drie foliaer
als
meest voor p dag
g wordt doorJ.P.Gumbert(1995,^ 65) aangehouden
g ouen
komende schrijfsnelheid
1995, 65 . Bij
Bij een gemiddelde
schrijfsnelheid
schrijfsnelheid van 2,5 bladen
1
g
per dag
in minder dan vier maanden zijn klus kunnen hebben geklaard,
, vooro pgeg
P
g zou de kopiist
P

steld dat het handschrift niet meer dan 278 bladen omvatte.Tamelijk
Tamelijk uitzonderlijk,
nietnJ, maar eo
bekend is een snelheid van vijf
J folia pper dag.
g In dit tempo
p zou het handschrift-Van Hulthem in
zijn. Gelet opp het feit dat er voor het vlot te schrijven
nog
geen twee maanden geschreven
kunnen zijn.
schrijve
gg
g
– het cursieve schrift zou wel eens uit overwegingen van tijdsbesparing
Pende schrift is gekozen
Kl
P
g
– likt
van twee tot drie maanden niet onmogelijk.
eJ
gk
1
J
p
1 ons een tijdsspanne
ggebruikt kunnen zin
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Tabel 4. Vergelijking en identificatie van de oorspronkelijke watermerken
overeenkomsten met afbeeldingen
Bijl d e degesignaleerde
gaat
het vrijwel uitsluitend
g g
g in repertoria
P
g
identieke watermerken.
g elikende ^maar nietgeheel
g
Fase I:

A eenhoorn Ala/b + A2a/b)
Ala:
identiek:
Utrecht, Het Utrechts Archief,, Bisschoppen
pp van Utrecht,, inv.nrs. 110-1 en
110-2 (Manboek Gaasbeek,)
1408
variant:
Den Haag,
g, RAZH, Graven van Holland,, inv.nr. 368 (Rekeningg dienst Stavoren, 1399)
Repertorium: Piccard, X, III 1573 (Arnhem, 1402); id., 1600 (Utrecht, 1401)
A2a/b:
variant:

Utrecht,
van Utrecht,, inv.nr. 110-2
, Het Utrechts Archief,, Bisschoppen
pp
(Manboek Gaasbeek, 1408)
Repertorium: Piccard, X, III 1588 (Arnhem, Utrecht, 1398, 1399)

B

eenhoornB1
eenhoorn(
B + B2)
identiek:

Repertorium:
P

Den Haag,
g RAZH, Graven van Holland, inv.nr. 1315 (Rekeningg belegg van
Hagestein,
1405)
g
Den Haag,
g, RAZH, Graven van Holland, inv.nr. 2095 (Rekening
g door Jan
van Heemstede jr., april-november 1408)
Utrecht,
van Utrecht,, inv.nr. 110-1
pp
, Het Utrechts Archief, Bisschoppen
(Manboek Gaasbeek,)
1408
Piccard, X, III 1618 (Brussel, Utrecht, Zutphen, 1408)

B2:
lichte variant: Utrecht, Het Utrechts Archief, BisschoPPen van Utrecht, inv.nr.

1
(Manboek Gaasbeek,)
1408
Den Haag,
g RAZH, Graven van Holland, ^inv.nr. 1315 (Rekeningg belegg van
1405)
Ha g
Repertorium: Piccard, X, III 1624 Culembor 1404-1406)
C zweetdoek met afdruk van het hoofd van Christus C1 + C2)
C2:
Repertorium:
Briquet,
P
9 15.583 (1400-1407)
Fase II:
D

zwaan D1 + D2)

E

ossenkop
P met andrieskruis(El + E2)
El:
Repertorium:
Briquet,
,14.1 6 4 1404 •, Piccard,, II,, IX,
, 398(Geldern,, Luik,, Xanten,
a ten, Zalt P
9
bommel , 1399-1402)

F zwaan (F)
Repertorium:
P
G

Briquet, 12.108 (1404-1408)

zwaan (G1 + G2)
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Fase III:

H eenhoo rn (H1 + H2)
H1:
Repertorium: Piccard, X, III 1569 (Arnhem, Culemborg,Utrecht, 1404-1406)
H2:
variant:

Den Haag,
g>

Graven van Holland, inv.nr. 1316 (Rekening
g van het

blokhuis te Vianen, 1405)

Repertorium: Piccard, X, III 1567 (Arnhem, Culemborg,Utrecht, 1402-1405)
I

l

belletje II + 12)

I1:
variant:

Den Haag,
Graven van Holland, inv.nr. 1312 (Rekeningg belegg van
g>
Hagestein,
1405)
g
Repertorium:
Briquet,
Re
q 7440 (1399)
P

K kroon K 1 + K2)
K1 en K2:
Repertorium: Piccard, I I 341a (Arnhem, hertogdom Gulik, Kleef, 1394-1403)

was geschreven eveneens opgemaakt waren voor één kolom. In dit speciale geval was deze notatiewijze noodzakelijk voor het raadplegen van de
tekst. Met behulp daarvan kon de toekomst worden voorspeld. De kern
van het lotboek, een vertaling van de Latijnse Sortes regis Amalrici, bestond
uit achtentwintig tabellen (elke tabel zeer waarschijnlijk geschreven op één
bladzijde). Een tabel bestond uit een lijst van achtentwintig mogelijke antwoorden op een vraag die de gebruiker beantwoord wilde zien. De opmaak
van het handschrift is in dit geval dus bepaald geweest door de beoogde gebruikswijze van de tekst."'
Indien de af te schrijven tekst of een gedeelte ervan daartoe aanleiding gaf,
werden er meer verticale lijnen getrokken: bij kolommen waarin versteksten
moesten worden geschreven is aan de linkerzijde een extra verticale lijn getrokken waardoor er een hoofdletterkolom ontstond; voor prozateksten
met een repetitieve structuur die vroeg om een opmaak in kolommen, zoals
een litanie (in nr. 6) of een afstandstabel (nr. 197), werd de kolomindeling aangepast (fig. 2). Alle lijnen zijn met blinde stift, doorlopend over de gehele
lengte of breedte van de bladzijde aangebracht. Op sommige plaatsen is de
aflijning zichtbaar geworden door oxidatie van metaalsporen die achterbleven op de gedeelten waar grote druk op het papier werd uitgeoefend, met
name in de ondermarges.
De afmetingen van de schriftspiegel zijn ca. 215 x 155 mm. De breedte
van de binnenste kolommen van een opening (dat wil zeggen: op de recto

143 Zieun man
& Van Gijsen
Gijsen1995, ^ m.n. 42. Overigens
duidt Kienhorst (1996, 45) het boek
g
g
abusievelijk aan als een rijmtekst.
l
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Tabel 5. Watermerken in het handschrift-Van Hulthem, aangetroffen in
andere bronnen
identiek

Vindplaats
p

variant

Bronnen
Utrecht, Het Utrechts Archief,
Bisschoppen
van Utrecht
pP
inv.nr. 110-1 (1408)

Ala, B1

B2

inv.nr. 110-2 (1408)

Ala

A2a/b

Den Haag, RAZH
Graven van Holland,
Ala

inv.nr. 368 (1399)

I1

inv.nr. 1312 (1405)
inv.nr. 1315 (1405)

B1

H2

inv.nr. 1316 (1405)
inv.nr. 2095 (1408)

B2

B1

zijden de a-kolom en op de versozijden de b-kolom) is het hele handschrift
door systematisch verschillend van die van de buitenste kolommen van een
opening. De binnenste kolommen meten ca. 69 mm, de buitenste zijn met
ca. 75 mm net iets breder. De reden hiervoor is ons niet bekend. Doordat
de bladranden zijn afgesneden zijn er geen prikgaatjes voor de kolomlijnen
(meer) zichtbaar.144
Het aantal regels waarvoor is gelinieerd –eveneens met blinde stift –
varieert van 44 tot 47; meestal echter vinden we een aantal van 45 of 46.145
De verschillen in regeltal corresponderen niet met verschillen tussen katernen, dubbelbladen, of zelfs maar recto- of versozijden van een dubbelblad.
Wel tellen de a- en b-kolom van één bladzijde altijd een gelijk aantal regels.
Dat betekent dat de liniëring telkens werd aangebracht over de breedte van
twee kolommen, dat wil zeggen doorlopend, ook in de ruimte tussen de
kolommen. Het is dus niet zo geweest dat de kopiist linieerde over de ge-

144 Of het moet zo zi 1g
j n dat de inkepingen van de bladranden van de f.181-185 die ter hoogte van

n sP
regel
sporen vormen van prikgaatjes
werden bijl het baanren
g te zien zijn,
1^
P g l die gebruikt
g
wij de afstanden
g en van een blinde doorloper
P onderaan de kolom. OpPverscheidene folia hebben wij
tussen de horizontale en tussen dc verticale aflinin
j
opgemeten
(van links naar rechts, in mm):
g
pg

de onderste

fol.

breedte

lr

27 <-4 + 64> 11 <4 + 69> 18

hoogte
g
15 <215> 32

22r

25 <4 + 50 + 15> 11 <5 + 54 + 15> 19

15 <216> 32

48r

21 <4 + 64> 11 <5 + 71> 24

17 <218> 27

134r

23 <4 + 66> 11 <4 + 69> 20

18 <214> 29

196r

15 <4 + 128> 51
41 <130> 90
145 Eenmaal, op
zijn er 48 regels
1? f 87ra zijn
g
ggeschreven,
^ maar dit valt te verklaren uit het gebruik
g
van accolades in de tekst.
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hele breedte van een (ongevouwen of opengeslagen) dubbelblad. Hij ging
te werk per bladzijde.
De verklaring voor deze manier van werken hangt samen met de aard van
de collectie die hij afschreef. Aan de afwijkende aflijning bij sommige teksten met een bijzondere structuur kunnen we zien dat de kopiist de opmaak
van elke bladzijde precies afstemde op de soort tekst die hij daar wilde afschrijven. Nu bevat de codex voor het merendeel korte teksten en wisselen
berijmde teksten en proza elkaar zeer onregelmatig af. Samen met het wisselende aantal regels per kolom en de variërende witruimte voor titel en volgnummer (zie daarover de paragraaf `Tekstpresentatie') bemoeilijkte dit de kopiist om de precieze plaats van de afzonderlijke teksten van te voren te
bepalen. Hij was daarom gedwongen om betrekkelijk kort voor het eigenlijke overschrijven van een tekst de bladzijde met blinde stift af te lijnen.
Prikgaatjes ten behoeve van liniëring vindt men niet. Gelet op zijn onregelmatige werkwijze (hij linieerde immers niet per katern) zullen er
hoogstwaarschijnlijk ook geen hebben gezeten in de afgesneden bladranden. De patronen van aflijning en liniëring zijn weergegeven in fig. 2a-d.

4. Schrift
Alle tekst in het handschrift (niet alleen de reguliere tekst, maar ook de rubricatie en de correctie) is geschreven door dezelfde kopiist (hand a), in een
littera cursiva (zie afb. 61D voor een afbeelding op ware grootte). 146 Het type
schrift toont veel overeenkomsten met contemporain kanselarijschrift.la'
De kleur van de door a gebruikte inkt varieert van zwart-bruin tot bruingroen. Het schriftbeeld vertoont een opvallende regelmaat en consistentie.
Er is slechts een geleidelijke verandering waarneembaar in de vormgeving
van de rechterpoot van de slotletters n, m, de verlengde i en de rechterpoot
van de h. Deze verlengingen krijgen gaandeweg steeds vaker een krul naar
links. 1 " Ook valt er een ontwikkeling te constateren in de wijze waarop het
persoonlijk voornaamwoord v wordt geschreven. Aanvankelijk is de
schrijfwijze zonder uitzondering .v. (V. in de hoofdletterkolom), maar hal-

146J.A.A.M. Biemans voegt aan deze karakterisering
g toe: `een C-cursief in Gumberts nomenclatuur' (Biemans 1997, 448). Hiermee wordt bedoeld dat de kopiist
een `enkele' a schrijftin
schrijf
teP

g
gtot de `dubbele' a die men vooral in cursiefschrift tot ca. 1380 aantreft • zie Gumbert
1975, 278 .
147 Het schrift laat zich bijvoorbeeld
goed
vergelijken
met de handen van klerken die werk)
g
gj
kanselarij van de graven
zaam waren op
van Holland in het laatste decennium van de veere de kanselarij
g
tiende eeuwaf ebeeld in De Boer, Faber & Van Gent 1997,> LXXIII-LXXX)..
148 Heel zelden verbindt de kopiist
in het woord ende deze verlengde
poot met een boven geP
g P
ge
schreven abbreviatuurteken (voorbeelden oppf.98rb25, ^98va12 en opP drie plaatsen
opPf.99rb (r.19,
Y
24 en 29)).
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l' s,
oie
Koptitel
textualis,
kt geschreven
tua
ook
de
kopiist
o
ru e inkt
en overschildoor
P t t in te
pi stin bruine
g
een
e r metet
eerood
o kader
a e (f.196r)(vergroot)

verwege het handschrift ziet men de isolerende punten langzaamaan volledig verdwijnen, waarna ze in de laatste teksten weer incidenteel terugkeren.
Ligaturen vinden we in de lettercombinaties ct, ck, ft, pp, sc, st, tt en — vrij
zelden — in sp.' 49 Kenmerkend voor hand a is dat deze wel twee vormen van
de s en de u kent, maar slechts één vorm van de r. De ronde r komt bij hem
niet voor, terwijl deze vorm in cursief schrift, na bijvoorbeeld o en b, geenszins ongebruikelijk is. Slechts bij hoge uitzondering schrijft hij een lange s
aan het einde van woorden van één lettergreep.'" Op andere plaatsen, in
elk geval aan het woordbegin, is de lange s normaal. Het diacritische haaltje boven de z (`punt-op-de- i') bevindt zich gewoonlijk iets ter rechterzijde
van de letter, soms zelfs boven de eerstvolgende letter. In prozateksten
worden woorden aan het regeleinde indien nodig afgebroken door middel
van twee naar rechts hellende schuine streepjes. Slechts incidenteel schrijft
de kopiist de kolominitiaal royaler dan de andere hoofdletters. 151 In zeldzame gevallen varieert hij lettervormen, zoals in r. 23rb11 (twee typen
hoofdletter A). Onder de lombarden verdient de W opmerkzaamheid. De
vorm ervan is gebaseerd op een op zijn punt staande gelijkzijdige driehoek.
Hoewel hand a ook de teksten en titels in een cursiva heeft geschreven,
zijn er toch twee uitzonderingen op. Voor het onderschrift —wellicht een
devies — van een lied (nr. 58) op f.57va en voor het woord Aghangalanra in
de koptitel van het fragmentarisch overgeleverde lotboek (nr. 200) heeft hij

149 De ligatuur
sp vindt men in springen(f.108rb17).
g
150 Zoals bijvoorbeeld in wijs
p f.80ra6.
7op
p f.79ra5 en in dans op
151 Bijvoorbeeld
op
1
P f.5va1 en 6rb1.
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een textualis gebruikt (afb.4). In nog een opzicht is de laatstgenoemde
plaats uitzonderlijk: overal elders zijn getallen met Romeinse cijfers geschreven, maar alleen hier vinden we een rangnummer in Arabische cijfers.
De interpunctie bestaat meestal uit punten op halve regelhoogte, bij hoge
uitzondering uit een dubbele punt. 152 Isolerende punten staan niet slechts
rond het woord v, maar ook na of aan weerszijden van getallen, letters met
zelfnoemfunctie en bij de uitroep 0.153
Behalve tekst schreef de kopiist ook muziek. Boven twee liederen (nrs.
160 en 161) is een notenbalk aangebracht, waarvan er overigens maar één
(nr. 160) van noten is voorzien. Verder vindt men op de laatste bladzijde
van het handschrift (f.30v) nog zes notenbalken zonder tekst, waarvan er
vier door uitsnijding van de onderhoek van het blad zijn beschadigd. Boven deze notenbalken zijn tekst- of genreaanduidingen (Dits een rondeel)
en mogelijk een speelaanwijzing (Ene ander maniere den bom) aangebracht; noten zijn hier wel ingevuld. Alle notenbalken in het handschrift
zijn opgebouwd uit vijf lijnen; melodische lijnen zijn weergegeven met behulp van streepjesnotatie.'sa
De kopiist corrigeerde zichzelf terwijl hij aan het schrijven was maar
soms ook na beëindiging van een tekst. Tijdens het schrijfproces ging hij
meestal als volgt te werk: foutieve of te veel geschreven letters, woorden of
woordgroepen werden doorgestreept en geëxpungeerd. 155 Was er slechts
één letter geschreven, dan volstond doorstrepen, met inktkrassen onleesbaar maken, of alleen expungeren.' 56 Wanneer hij een hele regel doorstreepte, liet hij de expungering achterwege. Toe te voegen letters schreef
hij klein boven het desbetreffende woord, bij de plaats waar de letter gelezen moet worden. Opvallend vaak gaat het daarbij om een e ter verlenging
van een vocaal. Voor de bovengeschreven letter a gebruikte hij het teken
(enigszins gelijkend op een u) dat ook gebruikt wordt als afkortingsteken
voor een a in combinatie met een consonant of één of meer andere vocalen
(bv. ra, ua, uae). Overgeslagen woorden of woordgroepen noteerde hij boven de regel, met op de in te voegen plaats een markeringsteken (+ of A)
dat ter hoogte van de schrijflijn werd aanbracht. Indien het corrigendum te

152 Bijvoorbeeld
op f.197ra12.
p
153 Anderever
zij
en Bonebakker
one
er
l niet bekend.
^ eschriften die door hand a werden ^geschreven zijn

meldt in de inleiding tot
zijn
zijn editie van de Brandaap
Brandaan, dat functionarissen van de Koninklijke
Je
Bibliotheek te Brussel hem wezen op
gelijkenis
tussen het schrift in het handschrift-Van
pdeg
J
a Hulu
them en schrift dat zij
zij kenden uit handschriften van omstreeks 1365 die bewaardde
werden
Lille
nin lle
v ; m et dank voor deze verwijzing
Bonebakker 1894
W. van Anrooij).
Bijgebrek
n
,aan
e
J
g aannadJ
J
re specificaties
is het helaas onmogelijk
p
^ l deze verwijzing
1
g te verifiëren.
154 Zie over de streepjesnotatie
Vellekoop
literatuur.
pJ
p 1992 en de aldaar in noot 1 genoemde
g
155 Het exp
un eren
aarvoor worden fou ^ van woorden zien we echter voor het eerst oppf.7v; daarvoor

te woorden(alleen) doorgestreept.
156 Dit laatste komt heel zelden voor (zie een voorbeeld oppf.40ra23).
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omvangrijk was om interlineair te worden geschreven, plaatste hij het onder de laatste regel van de tekst, voorafgegaan door een verwijsteken (+) dat
correspondeert met eenzelfde verwijsteken op de plaats van de omissie (zie
bv. f.47va23).
Soms zien we de kopiist kleine herstellingen uitvoeren op een andere manier, bijvoorbeeld door het dwarsstreepje van een f uit te raderen, waardoor
uit het abusievelijk geschreven wijfheit het correcte woord wijsheit ontstaat (f.78rb16). Zulke correcties moeten wel zijn uitgevoerd op een moment dat de inkt droog was, en dus ten minste een korte periode na afloop
van het schrijven van het desbetreffende tekstgedeelte. Aan het slot van
tekst 156 (f.152va37) schreef de kopiist aanvankelijk een foutief getal in de
opgave van het aantal versregels (Lxvi in plaats van xLUi). Hij herstelde zijn
vergissing (geen fout in de telling, maar een schrijffout) door met vocht de
(blijkbaar nog niet geheel opgedroogde) inkt uit te vegen en de juiste opgave onder de daardoor ontstane vlek te schrijven.
Het gebeurde ook dat de kopiist, na een aantal regels van een tekst of een
kolom te hebben geschreven, besloot opnieuw te beginnen. In de volgende
paragraaf wordt het geval besproken waarin een tekstbegin met veel fouten
en verbeteringen kruiselings wordt doorgestreept en vervolgens, na een
aantal regels wit, opnieuw wordt aangevat (nr. 185).
Op f.186v staakte de kopiist na vijf regels in de b-kolom zijn kopieerwerk en schreef hij enkele regels daaronder: Hier en ghebrect niet I leest
van hier voert. De reden waarom hij stopte, is bij nadere beschouwing evident: hij werkte op plaatselijk zeer slecht geprepareerd papier, waardoor de
inkt van de rectozijde op talrijke plaatsen was doorgevloeid. De nog te beschrijven kolom was daardoor bezaaid met bruine stippen. Aan de eerste
vijf regels van de kolom is te zien dat dit nadelig was voor de leesbaarheid
van de tekst. De kopiist nam daarom het besluit om de rest van deze bladzijde leeg te laten en bovenaan de volgende bladzijde verder te gaan.157

S. Rubricatie
Op grond van de schriftkenmerken kan worden vastgesteld dat de kopiist
de door hem geschreven teksten zelf rubriceerde. Hiervoor gebruikte hij
alleen rode inkt. 158 De rubricatie bestond om te beginnen uit het invullen

157 Zie over deze kwestie ook Van AnrooijJ 1986. De opmerking
gvan de kopiist
p
p ver gelijke
gJ men
met heteval
waaroppwordt gewezen
door Th. Mertens (1993, ^79) en met de aantekening
g
g
l en
g `Hi'r
lsheen
ghebreeck.
Leset
voert
an'
in
het
handschrift
Straatsburg,
Bibliothèque
Nationale
et
Unig
g
g^
q
versitaire 2100, f.132v, dat dateert uit de tweede helft van de vijftiende eeuw (zie Stutvoet- oanknecht 1990, 77 k ; met dank aan W. van Anrooijl voor deze verwijzing).
l ^
158 De veronderstellingg van Cockshaw,^ dat een deel van de rubricatie pas
p na de restauratie van
omstreeks 1570 70u zin
(Jansen-Sieben 1999a,
opPde observatie
1 aangebracht
g
^ong ePa gineerd berust
^
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van een titel met volgnummer aan het begin van iedere tekst. Waar dat van
toepassing was, werden inspringende koptitels of opschriften boven afzonderlijke strofen in rood geschreven; in prozateksten werden soms opschriften boven afzonderlijke tekstgedeelten aangebracht.
Bijna alle teksten openen met een rode, een- tot vijf-regels hoge, eenvoudige rode initiaal. 159 Verdere geleding van de teksten vindt plaats door middel van kleine, meestal één-regel hoge rode lombarden en door rode (maar
soms ook bruine) paragraaftekens in de linker- en de tussenmarge. De letters in de hoofdletterkolom zijn met een doorlopende lijn in rode inkt
doorstreept. Slotformules als Nota en Amen zijn dikwijls, maar niet altijd,
rood opgehoogd. Dit ophogen gebeurde niet geheel consequent: soms
heeft alleen de eerste letter van de slotformule een rood likje gekregen, andere keren het hele woord. Ook getallen zijn wel eens, maar lang niet altijd
rood opgehoogd. Regeluitvulling vindt men hoogst zelden. 16° In tekst 106
vindt men een mise-en-page waarbij door middel van accolades identieke
rijmklanken worden verbonden, een verschijnsel dat ook wel bekend is uit
andere middeleeuwse handschriften. 16 ' Deze accolades zijn geschreven met
rode inkt. Eenmaal, aan het slot van de grotendeels verloren gegane tekst
200 (f. 1 96r), is in rode inkt een rechthoekig kader geschilderd, naar het lijkt
over een reeds in bruine inkt geschreven koptitel. 162 In het handschrift ontbreekt verder iedere vorm van decoratie.
Voorafgaand aan het rubriceren noteerde de kopiist met een kleingeschreven minuskel de representanten voor initialen en lombarden; plaatsen
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waar een paragraafteken moest komen, markeerde hij met een punt. De representant voor de titel en het volgnummer bestond uit het desbetreffende
getal, dat hij met blinde stift in de witruimte boven het begin van de tekst
schreef (afb.5). 163 Aan het slot van deze paragraaf zullen wij de ratio en de
implicaties van deze werkwijze nader ter sprake brengen.
Hoe het rubriceren in zijn werk ging, kan worden afgeleid uit een fout
die werd gemaakt aan het einde van tekst 145. Het slot van deze tekst
(namelijk de gehele a -kolom van f.130v en de eerste regels bovenaan de bkolom) is niet gerubriceerd: zowel de gebruikelijke rode doorstreping van
de hoofdletterkolom als de rode lombarden ontbreken. De direct volgende
tekst is weer wel gerubriceerd. Dit wijst erop dat de rubricatie per afzonderlijke tekst of (wellicht) per groep teksten plaatsvond.
Een voorbeeld van een correctie die werd aangebracht tijdens het rubriceren, vinden we in r.148vb6. De regel die de kopiist reeds met bruine inkt
had geschreven, luidde: et dat si al dus laghen. Op de opengelaten plaats in
de hoofdletterkolom schilderde hij met rode inkt een lombarde H, waar
eigenlijk een M had moeten staan. De kopiist corrigeerde zijn fout door
– eveneens met rode inkt – een hoofdletter M ter linkerzijde van de regel
alsnog aan te brengen.
De blinde-stift-representanten voor titel en volgnummer werden ver-

door oxidatie van
zichtbaargeworden
163 Op
g
^ met blinde stift enigszins
g
P f.152r is de nummering
metaalsPoren.
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moedelijk niet aangebracht tijdens het kopiëren van een tekst. Ook dat
blijkt uit een plaats waar de kopiist een fout maakte. Op f.185rb begon hij
met het afschrijven van tekst 185. Na een aantal regels met veel fouten, besloot hij om datgene wat er al stond door te kruisen en helemaal opnieuw te
beginnen met zijn tekst. Als hij de blinde-stift-nummering vóór het eigenlijke afschrijven zou hebben aangebracht, dan zou er in de acht regels witruimte tussen het slot van de vorige tekst en het mislukte begin van tekst 185
een blinde-stift-representant moeten staan. Die vinden we echter op deze
plaats niet. Het nummer is daarentegen wel aangebracht in de witruimte onder de doorgekruiste regels, op de plaats waar later ook daadwerkelijk de
titel-volgnummercombinatie in rubriek is ingevuld (r.185rb29). We moeten
dus concluderen dat de kopiist – tenminste in dit geval – de nummering met
blinde stift schreef na het kopiëren.' ba Gelet op de consequente werkwijze
van de kopiist mag worden aangenomen, dat hij ook op andere plaatsen zo
tewerk is gegaan.

6.

Tekstpresentatie

Met het oog op de nog in te vullen titel met volgnummer liet de kopiist bij
het afschrijven tussen opeenvolgende teksten meestal een ruimte open van
soms drie of vier, maar dikwijls omstreeks tien regels. Eindigde een tekst
iets voor het einde van een kolom, dan liet hij de nieuwe tekst (dat wil zeggen: niet de titel, maar de eerste tekstregel) bij voorkeur op de bovenste regel van de eerstvolgende kolom beginnen.' bs Zo kan bijvoorbeeld worden
verklaard waarom hij tussen de teksten 48 en 49 twintig regels witruimte
open liet (de ruimte voor de later aangebrachte titel meegerekend), terwijl
dat er tussen de teksten 80 en 81 maar vier zijn. In beide gevallen begint de
nieuwe tekst bovenaan een kolom.
Berijmde teksten zijn vrijwel altijd met één vers per regel geschreven;
prozateksten daarentegen veelal doorlopend. Afwijkingen komen echter
ook voor. Zo is er één prozatekst (het restant van het lotboek nr. 200),
waarvan elke afzonderlijke zin op een aparte regel staat. Incidenteel zijn de
verzen van een berijmde tekst doorlopend over de regels geschreven. Behalve bij het lied nr. 174 vinden we dit bij de strofische tekst nr. 172. In beide gevallen zijn de versregels op de meeste plaatsen van elkaar gescheiden
door een punt op halve regelhoogte. In tekst 161, eveneens een lied, zijn

164 Of hij
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soms twee verzen op één regel geschreven; ze worden dan gescheiden door
een dubbele punt.
Normaal gesproken schreef de kopiist regel na regel, maar in bijzondere
gevallen week hij daarvan af. We wezen reeds op tekst 6 waarin een lange
litanie voorkomt, die bestaat uit telkens herhaalde aanroepingen en smeekbeden. Aan de linkerzijde van de kolom staat de naam van de aangeroepene (aartsengelen, apostelen, heiligen, martelaren enz.) en aan de rechterzijde vinden we de afgekorte formule `bidde ouer ons'. De gehele passage met
de litanie heeft de kopiist per halve kolom geschreven. Anders gezegd: eerst
heeft hij de namen van de heiligen onder elkaar genoteerd, en pas daarna de
afgekorte bidformules. 166 Of de afstandstabel in tekst 197 op soortgelijke
manier werd geschreven, is de vraag, aangezien de kans op het maken van
een correspondentiefout tussen de linker- en de rechterzijde van de kolom
door de telkens wisselende getallen daar veel groter was.
In het litanie-gedeelte van tekst 6 (en ook in de afstandstabel van tekst
197) zien we dat op elke regel de linker- en rechterzijde van de kolom worden verbonden door een of meer liggende strepen. Een dergelijke lay-out
vinden we ook bij de verzentellingen, althans in het voorste deel van het
handschrift, waar de opgaven nog tamelijk uitgebreid worden geformuleerd (inclusief vermelding van tekstsoort en titel of beginregel). 167 De feitelijke vermelding van het aantal verzen is dan telkens aan de rechterzijde
van de kolom geplaatst. Als er zich een ruimte tussen het getal en het voorgaande woord bevond, is daartussen eveneens een liggende streep getrokken. Eenmaal is zo'n liggende streep gebruikt in een prozatekst (190) als indicatie van het begin van een nieuw tekstgedeelte.168
De opgave van het aantal verzen volgt op de reguliere tekst, meestal na
een slotformule (Amen, soms tot twee- of driemaal toe; Nota; Item; Explicit; en, eenmaal, Nota Tota). Doorgaans liet de kopiist daarbij een regel wit
open, maar soms ook niet. Het is opvallend dat de wijze waarop de verzentelling is geschreven (waar dit nog uitvoerig gebeurt), sterke verwantschap vertoont met het systeem waarmee in contemporaine rekeningen afzonderlijke posten worden genoteerd: eerst wordt een regel open gelaten,
vervolgens wordt de tekst geschreven, beginnend in de linkermarge van de
kolom met Item, en dan volgt de omschrijving van wat er gerekend is. Tenslotte, na een eventuele liggende streep, worden in de rechtermarge een getal en de bijbehorende (afgekorte) rekeneenheid genoteerd (bijvoorbeeld
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lb., s. of d.). Een vergelijking van de verzentelling in het handschrift-Van
Hulthem met de notatiewijze van posten in zulke rekeningen laat duidelijke overeenkomsten zien (afb.6a-b). Samen met het gebruik van papier en
cursief schrift vormt dit een aanwijzing dat hand a goed op de hoogte was
van de werkwijze van ambtelijke functionarissen.169

7.

Band

In 1995 werd het handschrift met het oog op een conserverende behandeling uit de band genomen. 10 Hierdoor deed zich een unieke gelegenheid
voor om door onderzoek van nog in de katernvouwen aanwezige naaisporen en een uitvoerige papieranalyse niet alleen de genese van het boek,
maar ook de opeenvolgende bindfasen van de codex te reconstrueren.
Het handschrift was op het moment dat het uit elkaar werd genomen, gevat in een zestiende-eeuwse band van bruin kalfsleer over eikenhouten
borden. De katernen van het boekblok zijn met een dubbele rondslag gebonden op vier dubbele touwen, waaraan de borden zijn bevestigd. Het
leer op het voor- en achterplat is door middel van blindstempeling met losse stempels en filets gedecoreerd. Het kalfsleer op de rug, over een deel van
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P
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stadt en L. Watteeuw van het Gentse restauratieatelier Duodecimo. Een verslag
g hun werkzaamheden vindt men in Watteeuw & Peckstadt 1999.
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het achterplat en in de hoeken is niet oorspronkelijk, maar vervangt ouder,
versleten materiaal (zie onder). De huidige bibliotheeksignatuur is aangebracht door middel van blindstempeling op het vierde rugveld; dezelfde
signatuur vindt men ook op een papieren schildje dat gelijmd is op het
tweede rugveld. De rug is ten minste tweemaal geheel vernieuwd: de eerste
keer vóór 1859-60; de tweede keer in 1926. Door wie en waar de eerste vervanging werd uitgevoerd is niet bekend. Op de rug die in 1926 werd verwijderd, waren de woorden `POÉ,ME FLAMEND' gestempeld. 171 In 1926
moeten ook de hoeken van het voor- en achterplat zijn verstevigd en moet
de leren strook (van ca. 19 x 3 cm) aan de buitenrand van het achterplat zijn
aangebracht. Bij deze vernieuwingen werden de lijnen van de reeds aanwezige blindstempeling overgenomen. Op het voorplat zijn de beide koperen
muiters van de klampsluiting nog aanwezig, evenals de koperen aanzetstukken op het achterplat. Omstreeks het midden van de vorige eeuw ontbraken de twee sluithaken. In 1926 zijn nieuwe aangebracht, maar die zijn,
op het bovenste leren riempje na, inmiddels al weer verdwenen.12

171 Serrure 1859-1860 140; Leendertz 1899-1907, II.
172 Volgens
.A.A.M. Biemans was de onderste sluithaak in 1 977 nog
g
g aanwezig.
g In 1859-60
merkte Serruret.a.p. o
opdat de rug gwas vernieuwd en dat de sluithaken ontbraken. Drs. H. Mul-
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Toen in 1926 de rug werd vernieuwd, moet er maculatuur van een (laat)middeleeuws muziekhandschrift vanonder de dekbladen zijn verwijderd.
Een zwakke, spiegelbeeldige afdruk in zwarte en rode inkt met vierregelige muzieknotatie en tekst in textualisletter op de binnenzijde van de houten borden getuigt hiervan. Door de diepe nerven van het hout is de onder
de notenbalken geschreven tekst helaas onleesbaar (afb.7). 13 Het moet ook
in 1926 zijn geweest dat een overdruk van de beschrijving van Serrere uit
1859-1860 voorin is ingebonden.
In de katernvouwen zijn veel naaigaatjes, scheurtjes, scheuren, slijtageplekken en soms ook wormgaten waar te nemen. Opgehoopt zand en vuil
werden na het uiteennemen van de katernen weliswaar zo veel mogelijk
verwijderd, maar het papier bleek toch al blijvend te zijn aangetast.174
Vocht heeft het papier doen uitzetten, droging heeft het weer doen krimpen. Het gevolg daarvan is dat sommige naaigatjes met het blote oog nog
maar nauwelijks zichtbaar zijn. Het is onder deze omstandigheden geen
eenvoudige zaak om de naaigaatjes die in de vouwen aanwezig zijn, precies
te documenteren en vervolgens te herleiden tot (regelmatige) patronen.
Herkenning van patronen wordt ook nog eens bemoeilijkt doordat bij het
binden (naar bekend gebruik) om de paar katernen een naaibasis werd
overgeslagen; daardoor vertonen niet alle katernen hetzelfde gaatjespatroon. Soms zijn bij een latere binding reeds bestaande gaatjes hergebruikt;
ook komt het voor dat dicht bij elkaar liggende gaatjes tot één groter gat
zijn uitgescheurd. Na bestudering van de gegevens menen wij tenslotte patronen van drie naaisels te kunnen aanwijzen.15
Van het eerste naaisel (A) resteren nog gaatjes (kleine sneetjes parallel aan
de vouw) die met enige moeite tot het volgende patroon zijn te herleiden.
Opgegeven worden, van kop tot staart, de posities van de naaigaatjes (vet)
ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de boven- of onderzijde van de
katernvouw (afstanden in mm tussen punthaken).
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A <30> 1 <52> 2 <56> 3 <53> 4 <47> 5 <24>
Dit patroon wordt in een aantal katernen onvolledig teruggevonden, wat
moet betekenen dat er bij het naaien frequent een positie moet zijn overgeslagen. Aangezien het patroon door de katernen heen wel gelijk blijft,
mag worden geconcludeerd dat het handschrift nooit in losse katernen of
per bundeltjes katernen gebonden is geweest, maar in één keer genaaid
werd.
Het tweede naaisel (B) heeft een patroon van (meestal) dwarsinsnijdingen
in de vouwen achtergelaten. i6 Bij gebrek aan restanten van deze bindfase
kan weliswaar geen volledige zekerheid bestaan over de vraag of het handschrift toen ook werkelijk is gebonden, maar de positie van de buitenste
kettingsteken zal bedoeld zijn geweest voor kapitaalbinding. We vermoeden daarom dat bij deze gelegenheid het handschrift van een band werd
voorzien. Met K wordt een kettingsteek voor het kapitaalnaaisel aangeduid.
B <8>

K <10> K

<22> 1 <65> 2 <60> 3 <60> 4 <18>

K

<9>

K

<10>

176 Dit is o.m.oed
e s aan
g zichtbaar in de vouw van de bifolia 41-46, 42-45, 49-54 en 57 -62. Zelfs
de hand van het facsimile (Jansen-Sieben 1999a, zie bijvoorbeeld f.41r) kanddit
t worden vastgesteld.
g
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Een spoor van deze oude naaigaatjes (positie B-3) kon aan de buitenzijde
van diverse katernruggen worden waargenomen op het moment dat de
rugbedekking van het handschrift was weggenomen en de dikke lijmlaag
van de rug van het boekblok was verwijderd (afb.8).177
Met de derde binding (c) kreeg het boekblok een naaisel dat onaangetast
bleef tot aan 1995.

C <13>

K

<24> 1 <54> 2 <57> 3 <57> 4 <38>

K

<20>

Bij de ontbinding is het naaisel aan de binnenzijde van de katernen losgesneden, maar voor het overige intact gelaten. Het betrof hier een binding
op basis van vier dubbele touwen.18

177 Vermoedelijk was dit hetevol
van
slijtage
Dat de oude bindsporen
l g van de katernruggen.
g
gg
P
g
niet op
plaatsen zichtbaar waren,^ is het gevolg
papierstroken
en van
a
devou g
^ van versteviging
P alle P
g g met PP
wen van de buitenste bifolia van de katernen (aan de buitenzijde
l .

P1

INLEIDING

65

Bij gelegenheid van de derde binding zijn de dubbelbladen uitvoerig en
zorgvuldig gerestaureerd. Veel bladranden en met name de vouwen van de
binnenste en buitenste bifolia van de katernen zijn daarbij ve1'SteVlgd á00I'
het aanbrengen van papierstroken, die zeer nauwkeurig op maat werden
gesneden. Daarbij werd zorgvuldig rekening gehouden met tekst die in de
marges doorloopt (afb.9) 179 . Het tijdstip van deze herbinding kan vrij
nauwkeurig worden bepaald aan de hand van het papier dat bij die gelegenheid in ruime hoeveelheden als schutbladen is gebruikt. We vinden het
voor- en achterin de codex, maar tevens op enkele plaatsen in het oorspronkelijke boekblok. Het gaat hierbij in totaal om drie quaternionen
(min een blad) in deel A en een quinternio (min een blad) in deel C en om
vijf losse bladen in het oorspronkelijke handschrift.lso
Dit papier vertoont als watermerk een dolfijn met getopt vierpasje boven
een banderol met de naam C. Noel. Van dit type zijn vier varianten aanwezig die zeer waarschijnlijk twee tweeling-merken vormen (zie de afb.5962 in de bijlage). Dit papier is vervaardigd in de papiermolens van C. Noël

te Troyes. Omstreeks 1570 werd papier met een gelijkend, maar niet volkomen identiek watermerktype gebruikt in de Rekenkamer van Holland."' De datering van het papier dat in het handschrift-Van Hulthem is
gebruikt – en bijgevolg de datering van het moment van restauratie en inbinding – lijkt ons derhalve het veiligst omstreeks 1570 te plaatsen.
De bevindingen van het onderzoek naar de vroegere bindfasen samen-

178 Aan de hand van het naaisel zelf en de naaigaatjes
g l es in de katernvouwen kon voor deze bindmgmet zekerheid worden aangegeven in welke katernen er een of meer naaibases werden overvolgende
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vattend, kunnen we stellen dat de katernen in de loop van de tijd ten minste driemaal zijn genaaid. Of in de twee eerste gevallen ook sprake is geweest van een band om het boekblok kan niet met zekerheid worden gezegd. Niettemin suggereert het patroon van de eerste naaiing een integrale
binding, terwijl de tweede naaiing (met name de naaigaatjes voor kapitalen)
duidt op de aanwezigheid van een band. De derde naaiing werd uitgevoerd
ten behoeve van de binding omstreeks 1570, waarin het handschrift zijn
(nagenoeg) definitieve uiterlijk kreeg.

8.

Eigendomsnotities en gebruikssporen

Vroege gebruikssporen zijn er maar weinig, zeker voor een zo omvangrijk
handschrift. Het oudst is een aantekening in de benedenmarge van f.165v,
waar onder de a-kolom een vijftiende-eeuwse, cursieve hand (hand b) heeft
geschreven: Dander feesten een proper dinc. 182 Het schrift is beslist niet gelijk aan dat van de kopiist, maar wel enigszins verwant daaraan. De regel
komt overeen met de titel van de tekst die bovenaan kolom a van deze
bladzijde begint. Aangezien de bladzijde de laatste is van het eenentwintigste katern zou het kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een cus-

182 Daarbij is er tussen proper en

dinc een d door middel van een schuine

streep
P doorgehaald.
g
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f. 16 4r
een zestiende-eeuwse censor (vergroot)
Afb. 11. Textuele ingreep
g
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tode, zij het van een weinig gebruikelijk type. Immers, niet de eerste woorden van het volgende blad worden hier gegeven, maar de titel van de daar
voortgezette tekst. We nemen aan dat het hier gaat om een notitie van een
vroege gebruiker of eigenaar van het handschrift. Zeer sporadisch vindt
men een letterteken of een inktkras in de marge, wellicht getuigen van lectuur met de pen in de hand.1s3
Een gebruikershand (c) schreef voordat de bladen werden besnoeid (dus
vóór omstreeks 1570) in de bovenmarge van f.89rb 0 Maria. Van deze aantekening is namelijk door het afsnijden van het papier ten behoeve van de
binding een klein deel aan de bovenzijde verdwenen (afb.1O). Mogelijk dezelfde persoon schreef bovenaan f.106rb espoer en dieu.184
Het handschrift draagt op verschillende plaatsen de sporen van latere bemoeienis met de inhoud, hetzij via de relatief milde weg van doorstreping
van enkele woorden en het bijschrijven van een alternatieve lezing (afb.11),
hetzij via de meer agressieve weg van uitvegen, doorkrassen, overplakken
en wegsnijden van tekstgedeelten of zelfs het uitscheuren van katernen
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(afb.12-14). In latere tijd is een reagens gebruikt om het effect van het doorkrassen op te heffen, overigens met een (op de lange duur) averechts resultaat (afb.15).
Het gaat bij de beschadigingen vooral om censurerende maatregelen, ingrepen in teksten waarin de geestelijkheid in een kwaad daglicht wordt gesteld, hetgeen waarschijnlijk als schadelijk voor de christelijke vorming en
het aanzien van de Kerk werd beschouwd. t85 De vele conserverende ingrepen (arbeidsintensieve papierrestauratie, inbinding, herbinding) getuigen
echter van de waarde die desalniettemin aan de codex als geheel moet zijn
toegekend.
Om vast te kunnen stellen op welke tijdstippen de ingrepen door gebruikers plaatsvonden, is het nuttig ze in een overzicht te presenteren
waarin ook andere gebruikssporen zijn opgenomen (tabel 6).
Zoals werd opgemerkt, ontbreekt aan het eerste katern van deel A het
voorste blad. De Vreese meende dat dit blad als dekblad tegen het voorplat
was geplakt, maar dit blijkt niet zo te zijn. 186 Ook de veronderstelling van
Leendertz dat het verdwenen blad hetzelfde was als het blad dat werd gebruikt om f.113r te overplakken, onderschrijven wij niet. Het is namelijk
gebleken dat het papier waarmee f.113r werd overplakt één geheel vormde

185 Lodder 1997, 94-100.
186 Volgens zi j n handgeschreven beschrijving in de
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Tabel 6 Gebruikssporen
nr.

handeling

datering
g

hr

215?

aantekening
1
g in `kanselarijschrift'
rechter onderhoek uitgesneden
g

na 1859-60

30r
30v

-

ca.1570

64rv

69

bladzijde overplakt
p
tekst doorgekrast
g

87v

-

door
doorgekraste
tekst bestreken met een reagens
g
g
marginale
(hand c?)
g
ppennenproeven
p

89r

-

marginale
notitie(0 Maria; hand c)
g
marginale
notitie(esp
oe en dteu; hand c)
es oer
g

voor ca. 1570

106r

132

tekst overplakt
p

ca. 1570

113v

132

tekstblok uitgesneden

ca. 1570

133rv

146

herstellend bijschrift
bijschrift
op restauratiepapier hand d
p

`ca.1570'

141 rv

148

herstellend bijschrift
op
l
p restauratiepapier hand d
versregel
uitgeveegd
^

`ca.1570'

fol.

160vb32

162

164rv

163

165v

-

172v

169

177eis r
voor 196
198'r

198-200

tekst doorgekrast
en bijgeschreven
(hand
g
Jg
notitie titel (custode?; hand b)

?
na ca. 1570
19e eeuw?
voor ca. 1570
?

d)

?
ca. 1570
15e eeuw

snijspoor blad gebruikt
als ondergrond)
^
g
Vette feuille est inutile'otlood
p

18e/19e
e/ e eeu
eeuw

katernen en bladen uitgescheurd

na ca. 1570

`Cc feuillet est inutile'otlood
p

18e/19e eeuw

?

met de restauratiestrook die doorloopt over de katernvouw. Dat houdt in
dat de overplakking van f.113r het werk is geweest van de restaurateur/
binder van omstreeks 1570.
Aangezien het verdwenen blad pas is uitgesneden nadat deze binding een
feit was, ligt het niet voor de hand om het uitsnijden toe te schrijven aan
degene die het blad nu juist had ingebonden. Er zijn immers andere aanwijzingen dat weliswaar in de zestiende eeuw, maar op een ogenblik dat het
handschrift reeds in zijn huidige band was vervat (dus na ca. 1570), er door
een gebruiker censurerende ingrepen werden verricht. Allereerst wordt
door de vondst van een afgeslepen pennenpunt met inktresidu en ander
overvloedig pennenslijpsel in de vouwen van de bladen van het katern
waarin de tekst Van den papen rigoureus is doorgekrast, duidelijk aangetoond, dat dit gebeurde na de binding van omstreeks 1570 (afb.16). 187 Ook
het uitscheuren van de 17 bladen tussen f.195 en 196 moet blijkens de ongeschonden naaistructuur van na omstreeks 1570 dateren. Er is echter geen
bewijs dat dit later dan in de zestiende eeuw gebeurde.
Wel weten we dat degene die de tekstwijzigingen aanbracht in Van Laca-

rise den keitijf die een ander Bach bruden sijn wijf (nr. 163), dit moet hebben gedaan op een ogenblik dat het handschrift zich in ongebonden staat

187 Deennen
unt
toen het handschrift in 1995
p
p werd in de vouw van het katern aangetroffen
g
uit de band werd genomen.
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bevond. Dat blijkt uit de observatie dat het rechthoekige kadertje waarmee
het laatste woord van f.164rb2 is doorgestreept een vlek heeft achtergelaten op de tegenoverliggende bladzijde (f.163v), en wel op een beduidend
hogere positie, zonder dat daarbij de `richting' van de doorstreping is veranderd. De enige verklaring hiervoor is dat de dubbelbladen op het moment van vlekken wel tegen elkaar lagen, maar toen in de lengterichting ca.
2 cm ten opzichte van elkaar waren verschoven (afb.17). Hieruit kunnen
we afleiden dat de ingrepen in deze tekst ten minste plaatsvonden ten tijde,
of voor de binding van omstreeks 1570.
Deze gebruikershand d heeft op zeker twee andere plaatsen in de codex
tekstuele sporen achtergelaten. Het opvallende is dat het in beide gevallen
niet om censurerende ingrepen gaat, maar om pogingen tot tekstherstel,
juist op plaatsen waar restauratiepapier is aangebracht als vervanging voor
papier met oorspronkelijke tekst. De restaurateur die de stroken lijmde,
heeft er overal zorgvuldig op gelet dat hij geen bestaande tekst overplakte.
Daarbij sneed hij zijn stroken zodanig, dat ze precies om de geschreven regels heen gingen (afb.9). Op twee plaatsen echter was dit onmogelijk doordat het papier verloren was gegaan. Juist daar vinden we hand d terug met
aanvullingen van de ontbrekende tekst (afb.18).
De omvang van de bijschrijvingen is te beperkt om eruit te kunnen afleiden of de tekst is overgenomen van resten van het oorspronkelijke papier,
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Afb. 8.restauratiepapier
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of dat de kleine lacunes naar believen zijn aangevuld. In elk geval lijkt het
erg waarschijnlijk dat de tekstaanvullingen verband houden met de restauratie van het handschrift. Het schrift van hand d wordt door J.P. Gumbert
gedateerd in de late zestiende, eventueel de vroege zeventiende eeuw.lgg
Het tijdstip van restauratie en tekstbemoeienis is dus niet in strijd met de
datering van de laatste bindfase.
We achten het weinig aannemelijk dat degene die het handschrift omstreeks 1570 zo zorgvuldig restaureerde en inbond en daarbij verscheidene ingrijpende censurerende maatregelen nam, niet lang daarna verantwoordelijk zou zijn voor de grove mutilaties die aantoonbaar na die
datum hebben plaatsgevonden. Wanneer dit dan wel gebeurde, is ons onbekend.
De vermaarde naamgever van het handschrift, Ch. van Hulthem, heeft op
het voorste dekblad en op de rectozijde van het eerste schutblad met bruine inkt enige aantekeningen gemaakt. In de linkerbovenhoek van het dekblad noteerde hij hoe hij aan zijn aanwinst was gekomen: Acheté à la vente

des livres de M. Nuewens, notaire à Bruxelles, faire en avril 1811. Ch. Van
Hulthem. Rechts hiervan plakte hij zijn ex-libris: een gravure van een bibliotheek met op de voorgrond een buste van Erasmus. Dit ex-libris is later

188 Lodder 1997, 98.
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losgeweekt en in het midden van het dekblad geplakt. 189 Op het eerste
schutblad schreef Van Hulthem: Verzameling van een groot getal Gedich-

ten in de Nederlandsche tael, gemaekt in de XIV en XV eeuwen.
Sporadisch vindt men in het oorspronkelijke boekblok gebruikssporen
die moeten stammen uit de negentiende eeuw. Uitzonderlijk is de met lichte rode inkt aangebrachte regeltelling in (de als proza geschreven) verstekst
nr. 172. In tekst 205.1 is met potlood op enkele plaatsen een nummer voor
een clauskop aangebracht. Soms is er met potlood een watermerk voorzichtig overgetrokken, of zijn door overtrekken de afstanden tussen de
vergures in het papier zichtbaar gemaakt (f.3v, f.55r, f.149r).
In de Koninklijke Bibliotheek noteerde men met inkt op het voorste
schutblad de huidige signatuur met daaronder V.H. 192, een verwijzing
naar de postuum gepubliceerde inventaris van Van Hulthems bibliotheek. 190 Andere eigendomsvermeldingen van de huidige bezitter vindt
men op een rechthoekig papier in de linkeronderhoek van het dekblad en
op stempels midden op de rectozijde van het eerste schutblad, in de bene-

189 Naar alle waarschijnlijkheid
gebeurde
dit tijdens
tijden de restauratiewerkzaamheden van 1926.
^
Jl
afbeelding van dit ex- libris vindt men in Jansen-Sieben 1999b, 48.
190 Voisin 1836, VI, nr. 192.
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tienmarge van f.lr en op de versozijde van het thans laatste blad van het
oorspronkelijke boekblok, f.241v.
Het moeten ook medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek zijn geweest die enkele uitstekende papierstrookjes hebben gekleefd in de bovenmarge van sommige bladen. Hierop waren met inkt signaturen geschreven
die de positie van bepaalde teksten in het handschrift markeerden
(afb.19). 191 Een zeer lastig leesbare aantekening in archaïserend kanselarijschrift, geschreven op het eerste blad van het tweede ingevoegde katern
voorin de codex (katern B, f.hr) moet blijkens de inhoud van de mededeling dateren van na 1859-1860, toen het handschrift eigendom was van de
Koninklijke Bibliotheek.19z

9. Geschiedenis
De geschiedenis van het handschrift tot het einde van de achttiende eeuw
is niet gedocumenteerd. Eigendomsnotities uit die periode vindt men
niet, tenzij men de woorden espoer en dien, die hand d in de bovenmarge van f.106rb schreef als devies mag opvatten. 193 Zoals in de paragraaf
`Geschiedenis van het onderzoek' is beschreven, trof H. van Wijn, na bemiddeling van G.J. Gérard, het handschrift in 1773 aan bij een Brusselse particulier van wie hij later, na het overlijden van zijn tussenpersoon,
de naam niet meer kon achterhalen. Wellicht is dit Filips Jozef Hubert
Helman, heer van Termeeren, Cantecroix, Mortsel en Luthagen (17151783) geweest, uit wiens nagelaten bibliotheek, volgens J. Deschamps,
het handschrift in 1784 werd gekocht door Anton Jozef Nuewens (17471813). 194 Nog tijdens Nuewens' leven, in 1811, werden zijn boeken geveild en ging het handschrift over in het bezit van Ch. van Hulthem

191 Als onderdeel van de recente restauratiewerkzaamheden zijn
strookje inmiddels weer
l deze strookjes

verwijderd (zie Watteeuw & Peckstadt 1999, 134).
192 Dit blad is niet afgebeeld in de facsimile-editie Jansen-Sieben 1999a. De tekst van de noti-

tie luidt: Manuscrit complet
p en 241 feuillets. / Les feuillets 30 et 113 sont lacérés. / 15589-15623

Museum, 1846 . / pp 51-98) /
/ butt fabliaux tirés de ce recueil / (Voir Belgisch
Willems aublté
p
g
15592. Imprimé sous ce titre: Het / boecxken van den Houten. Antwerpen, / 1669, in-12 / 15610.
Voir leeu d'esmoréep
/ traduit du amand ar Serrure. / Gand, 1835,
Serrure,,
,
,in-8° I
/129-164
129-164,a decrit ce manuscrit / et donné,, par
dans / le Viderlandsch(sic) Museum, tome III. pp
p
ordre de N°' les titres / destèces
qut
y sont contenues. Dezelfde hand vindt men ook in andere
p
handschriften van de Koninklijke
J Bibliotheek te Brussel, zoals hs. 22.204 (met dank aan J.A.A.M.
Biemans).
193 Vgl.
g Lodder 1997, 100 n.21.
194 Deschamps
p 1986 146 n.11. Het handschrift wordt vermeld in
P 1984, 432-433 en Deschamps

Catalogue
1784 154 nr. 1593 onder `Belles Lettres. In folio' . Zie voor FiliP sJozef Hubert Helg
man en diens familie Duerloo & Janssens 1992, 310-312; Lindemans 1957, 255 en De Ryckman
de
y
Betz 1957, 231.
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(1764-1832). 195 In 1836 werd het door aankoop van de gehele

Bibliothe-

ca Hulthemiana eigendom van de Belgische staat en toevertrouwd aan de
Koninklijke Bibliotheek te Brusse1.196

BESLUIT

Het handschrift-Van Hulthem is een sober uitgevoerd, omvangrijk papieren handschrift, dat omstreeks de jaren 1405-1408 door één kopiist in één
arbeidsgang moet zijn geschreven. Deze kopiist, die voor de teksten een
cursiva gebruikte, verzorgde eveneens de eenvoudige rubricatie. In zijn
oorspronkelijke staat telde het handschrift ten minste 278 bladen. In de
loop der eeuwen is dat aantal door slijtage en moedwillige beschadiging
verminderd tot 241. Het handschrift bevat een verzameling van Middelnederlandse teksten, aangevuld met muzieknotatie. Vóór de beschadigingen
aan het handschrift bedroeg het aantal door de kopiist genummerde teksten 214, thans zijn dat er nog maar 212. Negen daarvan zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven. De verzameling kenmerkt zich door een
grote verscheidenheid aan genres, gepresenteerd in een ogenschijnlijk tamelijk willekeurige opeenvolging. De teksten zijn overwegend berijmd.
Het merendeel ervan bestaat uit sproken, spreuken en gebeden. Onder de
prozastukken maken de gebeden het grootste deel uit.
De totstandkoming van de collectie kan op grond van tekstuele gegevens
worden gesitueerd in Brabant, in of in de nabijheid van Brussel. Een voorlopige beschouwing van de taal van de kopiist leert, dat hij afkomstig was
uit Zuid-West-Brabant of uit het zuidelijke grensgebied tussen Vlaanderen
en Brabant. 197 Een nadere bepaling van de herkomst van de codex op basis
van de samenstelling van de collectie, het devotionele profiel van de compilator, de taal van de kopiist, de materiële samenstelling en gegevens over
de vroegst bekende bezitter, lijkt mogelijk, maar gaat het kader van deze inleiding te buiten.198

195

Notice 1811, II, nr. 440.

196 De bibliotheek van Van Hulthem is door A. Voisin beschreven in

Bibliotheca Hulthemiana

(Voisin 1836). Het handschrift-Van Hulthem komt voor in deel VI onder nr. 192. Zie over Van
Hulthem verder Fran ois 1999.
197
spelling
dean
sommige dialect-geografisch
distinctieve woorden soms per tekst va
1^^gP
rieert (an, ane, aen; broeder, broeder gaet, gheet; starc, staerc, sterc, etc.),is de spelling van de

woorden es, met, op,vol, maer, selen, af (bet.: van) en de voor- en achtervoegsels mes- en -scap
onveranderlijk. Raadpleging van alle ambtelijke Middelnederlandse teksten tot 1300(CG II, CDrom editie),laat zien dat deze vormen (in combinatie) inebruik
waren in het gebied
tussen de
g
g
Dender en de Zenne hetebied
dat, behalve
door de taalgrens,
door de steden
g
^ wordt begrensd
g
^
g
Geraardsberg^
en Aalst Mechelen
en Brussel).
,
198 Een nieuwe hypothese
omtrent de herkomst van de tekstverzameling,
handschrift zelf
YP
g^
en de relatie van het handschrift tot een veronderstelde legger,
gg biedt Brinkman 2000.
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Nadat het handschrift voor de eerste maal was ingebonden, werd het op
een onbekend tijdstip herbonden, voordat het omstreeks 1570 een geheel
nieuwe band kreeg. Bij die laatstgenoemde gelegenheid werd het papier
zorgvuldig gerestaureerd en werden enkele tekstpassages die in de ogen
van de restaurateur of diens opdrachtgever in strijd waren met de contrareformatorische moraal, aangepast of uitgesneden. Niet lang na de herbinding zijn, door een onbekende bezitter, nogmaals censurerende maatregelen genomen: katernen met de tekst van een orakelboek werden
uitgescheurd en een van de teksten werd met inkt geheel zwart gemaakt.
Het handschrift bevat geen directe gegevens met betrekking tot eigenaars
voor de tweede helft van de achttiende eeuw.

OVERZICHT VAN DE INHOUD

Hieronder volgt een overzicht van de teksten die in het handschrift-Van
Hulthem voorkomen. Opschriften en titels zijn als gelijkwaardig beschouwd en worden gecursiveerd weergegeven. Als het opschrift of de
titel in het handschrift ontbreken is, waar mogelijk, tussen teksthaakjes
de titel vermeld waaronder de tekst in de literatuur voorkomt. Indien
de auteur of de titel van een tekst bekend zijn, geven wij deze informatie eveneens tussen teksthaakjes. Verder zijn incipit en plaats in het
handschrift vermeld. De tekstnummering is gebaseerd op die in het handschrift. Sommige nummers omvatten meer dan één tekst; zulke teksten
zijn door ons genummerd door middel van een numerieke extensie. In
twee gevallen, namelijk bij de twee grote verzamelingen rijmspreuken
(nrs. 108 en 148) hebben wij ons beperkt tot het aangeven van het aantal teksten (spreuken) via de numerieke extensie. Opname van de meer
dan vierhonderdvijftig incipits van al de spreuken zou het onderstaande overzicht al te zeer hebben belast. Ze zijn wel opgenomen in het Register van incipits. Het volgnummer 215 komt oorspronkelijk niet in het
handschrift voor. Om die reden hebben we het tussen teksthaken geplaatst.
Voor zover mogelijk is bij elke tekst een editie opgenomen; in enkele gevallen meer dan één. Er is niet gestreefd naar volledigheid. Een repertorium
van het handschrift door mevr.drs. M.E.M. Jungman en dr.J.B. Voorbij verschijnt gelijktijdig met deze editie. Wanneer een editie met vgl. wordt aangeduid, betekent dit dat deze editie niet naar het handschrift-Van Hulthem
maar naar een paralleltekst is gemaakt. Na f.28 komt een bindfout voor: de
bladen 29-30 volgden oorspronkelijk op f.241. In deze editie (en dus ook
in dit Overzicht van de inhoud) is de oorspronkelijke volgorde van de teksten aangehouden.
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2

[Van sente brandave] (begin ontbreekt) tra-llrb
Inc.: Hoe dicke si Bode baden ghemene
Ed.: Bonebakker 1895

3

Ons liefs heren passie l lrb-13ró
Inc.: Die Boe wale dichten coeste
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 46-58

4

Onser vrouwen claghe 13ró-15ró
Inc.: Die rike coninc vanden trove
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 107-118; De Vries 1964, 294-302

5

Dboec vanden houte 15rb-19vb
Inc.: Vanden houte daer ave versterf
Ed.: Tideman 1844

6

Item hier beghinnen de vii psalme in dietsche 19vó-23rb
Inc.: Here en berespe mi niet in dinen torne
Ed.: Serrure 1858, 438-451

7

Ene bedinghe van onser vrouwen 23rb-23va
Inc.: Maria maghet ic roepe tote v
Ed.: Angillis 1855, 242-245

8

Ene edel exsempel 23vó-24ró
Inc.: Ic want ghescreuen op enen serc
Ed.: Blommaert 1856, 352-354; De Pauw 1893-1914, I, 28-30

9

Ene exsempel noch 24rb-24va
Inc.: Een Boet man een predecare
Ed.: Serrure 1855, 332-333

10

Onse Bonden 24va-24vb
Inc.: Ic sondich mensche ic come te ghenaden onsen here van
hemelrike
Ed.: Serrure 1858, 220-221

11

Van minnen 24vb-25ra
Inc.: Ay in wiste noyt van minnen
Ed.: Serrure 1855, 387-389
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12

Ene bedinghe van onser vrouwen 25ró
Inc.: Maria vrouwe edel maghet
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 39-40

13

Den boet van minnen 25va-26ra
Inc.: Het woende te bruesel in die stat
Ed.: Serrure 1855, 384-386

14 [Jan van Boendale, Jans teestye, Der leken spieghel of Brabantsche yeesten (excerpt),] Ene edel exsempel ghemaect op
den mensche 26ra-27rb
Inc.: Die hem wel bepeinsen woude
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 80-86
15

Ene bedinghe van onsen here 27ró-27vó
Inc.: Geweldech here van hemelrike
Ed.: Serrure 1858, 403-405

16

Ene bedinghe van onsen here 27vb-28ra
Inc.: 0 Boete jhesus heilich here
Ed.: Vanderstichele 1856, 20-21

17

Ene beuelinghe 28rb-28va
Inc.: Ic beuele mi heden ten beghinne
Ed.: Serrure 1858, 398-400

18

0 intemorata in dietsche (slot ontbreekt) 28va-28vb
Inc.: Ombevlecte ende ghebenedijdt
Ed.: vgl. Kausler 1840-1866, II, 557-560; III, 331-336; vgl.
Leendertz 1899-1907, 446

19
19.1

Sente Berbera 31 ra

19.2

Sente goedele 31 ra

(begin ontbreekt)
Inc.: Berbera edel vrouwe fijn

19.3

20

Inc.: Sente goedele reine maghet
Sente magriete 31 ra
Inc.: Heileghe santinne magriete
Ed.: Serrure 1858, 401-402

Dits vanden man die gherne dranc 31ra-32ró
Inc.: Dits vanden man die berde gherne
Ed.: Kruyskamp 1957, 15-21

SO
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21

Dmeisken metten sconen vlechtken 32ró-32vó
Inc.: Mi doet alte sere verlanghen
Ed.: Kruyskamp 1957, 22-24

22

De vii ghetiden van onsen here 32vb-33ra
Inc.: 0 here doer dat bitter liden
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 59-61

23

[Bouden wander Lore,] Achte persone wenschen 33ra-34rb
Inc.: Achte persone Baten
Ed.: Willems 1838b, 432-437; Kuiper, Pleij & Resoort 1992

24

[Jan van Hollant,] Vanden verwenden keyser 34rb-35ra
Inc.: Grote heren ende mechtich
Ed.: Willems 1846, 57-61

25

Vanden ouden ridder ende den jonghen 35ra-36rb
Inc.: Een hoghe gheborne maghet rike
Ed.: Willems 1844a, 96-102

26

Den lof van maria ghemaect op drie stauen 36rb-37vó
Inc.: Hoert na mi ic wille beghinnen
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 1-10

27

Onse vrouwen v ween 37vó-38ró
Inc.: Doen onse vrouwe eerscheden was
Ed.: Serrure 1858, 219-220

28

Tgoede wijf maect den goeden man ende den goeden man maect tgoede wijf 38rb-38vó
Inc.: Tgoede wijf maect den goeden man
Ed.: Willems 1846, 62-64

29

Van minnen 39ra-39rb
Inc.: Ane v reyne creatuere
Ed.: Serrure 1855, 389-391

30

[Peter van Iersele,] Wisen raet van vrouwen 39va-40va
Inc.: Ghi hebt ghehoert te meneger stonden
Ed.: Kruyskamp 1957, 25-31; Brandsma & Lie 1992
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Ene bedinghe opden

A B 40vó-41ró

Inc.: Ave tempel der triniteit
Ed.: Serrure 1858, 405-408
32

Tghebet in dietsche 41ró-41vó
Inc.: Vader onse die es inden hemel gheheilicht si dinen name
Ed.: Serrure 1858, 418-420

33

De vlg ghetiden noch 41vó-42ra
Inc.: Ic hore die metten ane slaen
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 62-64

34

Den boem van minnen 42ró-42vó
Inc.: Ic ben ane ene minne comen
Ed.: Serrure 1855, 397-401

35

De ewangielie in dietsche In principio erat verbum 43ra
Inc.: Inden beghinne was dwort ende dwort was bi Bode
Ed.: Serrure 1858, 425-426

36

Dat ons vrouwe gheboetscap was 43ra-43vó
Inc.: Here Bore die grote minnentlijc
Ed.: Serrure 1858, 414-418

37

Die drie coninghen 43vb-44ra
Inc.: Salich kint vol heilicheden
Ed.: Willems 1848, 435-436

38

Van onser vrouwen ene goede bedinghe 44ra-44vb
Inc.: Ave vrouwe vol ghenaden
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 71-76

39

Van onser vrouwen ene bedinghe 44vó-45vó
Inc.: Maria vrouwe moeder ons heren
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 11-15

40

Ene edel bedinghe van onsen here 45vó-46vb
Inc.: 0 Mensche edel creature
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 88-94
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41.1

41.2

Dits sente jans baptisten name ende op elc lettere van sinen
name enen lof 46vb-47ra
Inc.: Iohannes baptista edel gods orient
Ed.: Vanderstichele 1856, 18-19
Dit es een ander ghebet 47ra-47va
Inc.: Verblijdt v suete jan baptista
Ed.: Serrure 1858, 427-428

41.3

Een suete ghebet van sente jan baptista 47va
Inc.: Heileghe ghebenedide gheloriose salech sente jan baptista
Ed.: Serrure 1858, 428

42

Salue regina misericordie in dietsche 47va
Inc.: God gruetu coninghinne der ontfermecheit leuen ende
suetecheit
Ed.: Serrure 1858, 429

43.1

Ene ghebet van onsen here 47vó

43.2

Inc.: Die hemelsche coninc onse here ihesus cristus
Inc.: Ach lieue here god ghi maket mi doen ic niet en was
Ed.: Serrure 1858, 429

44

VII letteren Baer men mede wapene spelt 47vó-48vó
Inc.: In een prieel quam ic ghegaen
Ed.: Serrure 1855, 352-357

45

Den guldenne berth 48vó-49vó
Inc.: Dit sermoen predecte de leestmeester van straesborch
Ed.: Serrure 1858, 215-217; De Paepe 1992

46

Tgheloue 49vó-51ra
Inc.: Ic sondich mensche Ic gheloue in gode den almechteghen
vader
Ed.: Serrure 1858, 420-423; Mertens 1992

47.1-2
47.1
47.2

Dit sijn notabelen 51 ra-51 rb

48

Van verlorende dienste 51va-51vó
Inc.: Constic ghegheuen tuinen tijt
Ed.: Serrure 1855, 363-365

Inc.: Een scoen veesen Bonder ouermoet Slrb
Inc.: Gherechtich lans here ende Boet 51rb
Ed.: Willems 1842a, 212-213
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[Augustijnken,] De borch van vroudenrijc die augustijnken
maecte 51vb-52vb
Inc.: Wel behagen es ghenoecht
Ed.: Blommaert 1838-1851, III, 144-146

50

Ene beschedene jacht 52vó-53vó
Inc.: Enen roeden mont met rosen Baer
Ed.: Serrure 1858, 151-156

51

Vanden fondamente 54ra-54rb
Inc.: Een salich wijf van jonghen daghen
Ed.: Serrure 1855, 357-359

52

Den prijs van vrouwen op drie stene 54ró- 55ra
Inc.: Drie steene sijn hier op der erden
Ed.: Serrure 1855, 394-397

53

Vanden esel 55ra-55rb
Inc.: Een esel hadde aen ghetoghen
Ed.: Serrure 1855, 69-70

54

Ene tafelronde 55rb-55va
Inc.: Wat manne die sijns liues es Boet
Ed.: Willems 1841, 256-258

55

Vander wandelinghen 55vó-56ra
Inc.: Die vrouwen sijn al sac van seden
Ed.: Serrure 1855, 322-323

56

Vanden plaesteres 56ra-56vb
Inc.: Mi quam te voren in tuinen moet
Ed.: Serrure 1855, 324-327

57

Van onder windene 56vb-57ró
Inc.: Die van cleinen onder winden
Ed.: Serrure 1855, 328-330

58

Een liedeken 57rb-57va
Inc.: Hi sprac lief wiltu mijns ghedincken
Ed.: Willems 1848, 150-152
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59

Van sente bernaerts leren Ende van vele ander vaders
57va-58va
Inc.: Sente bernaert seghet alse ic peinse om tfernoi ons heren
Ed.: Serrure 1858, 212-214

60

xx poepte dat een mensche onfeet metten sakermente
58va-58vb
Inc.: Dit sijn xx pointe die tsakerment ontfeet
Ed.: Serrure 1858, 430-431

61

Die heileghe x ghebode 58vó-59ró
Inc.: Tien gheboden sijn die god onse here moysesse gaf
Ed.: Serrure 1858, 424-425

62

De vu hoeft sonden 59ró-59vó
Inc.: Seuene sonden sijn Baer alle de sonden ave comen
Ed.: Serrure 1858, 426-427

63

Van onsen here 59vó-60rb
Inc.: 0 suete mensche draghet mijn Boeghen in dijn herte
Ed.: Serrure 1858, 217-218

64.1

[Loy Latewaert, Seghelijn van Jherusalem (excerpt)] Onser
vrouwen vijf pinen 60ró-60va

64.2

Inc.: 0 Maria maghet Boete
Inc.: Bidt onsen lieuen here vore mi 60va
Ed.: De Pauw 1893-1914, 1, 31-33

65

Van sente katheline 60va-60vb
Inc.: Heileghe santinne katheline
Ed.: Vanderstichele 1856, 21-22

66

Vanden couente 60vb-61va
Inc.: HHoert na mi in lieghe v twint
Ed.: Serrure 1855, 82-86

67

[Colpaert,] Van enen ridder die god sine sonden vergaf
ólvb-63ra
Inc.: Node begheuet te dichten colpaert
Ed.: Serrure 1855, 50-57
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68

De manhel van eren 63ra-64ra
Inc.: Hets gheschiet te menegher stede
Ed.: Willems 1846, 64-69

69

Van den papen 64ra-64va
Inc.: Nv hoert ghi heren ende ghi cnapen
Ed.: Lodder 1993, 236-244

70

Van dinghen die Belden gheschien 64va-65ra
Inc.: Ic beghinne mijn ghedichte al dus
Ed.: vgl. Willems 1846, 118-120; vgl. Leendertz 1899-1907,
446-447

71

Vander hogher Balen 65ra-65va
Inc.: Ic quam van hier in weet van waer
Ed.: Serrure 1855, 347-349

72

Met eiere letteren mors ghespelt 65va-66va
Inc.: 0 Mors ero mors tua mors
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 100-106

73

[Lodewijk van Velthem, Spiegel historiael (excerpt)] Van enen
scoemakere een selsenhede 66va-67rb
Inc.: Een scoesittere een sot sergant
Ed.: De Pauw 1893-1914, II, 251-256

74

Van minnen 67rb-67va
Inc.: Goeden dach gheue v god scone
Ed.: Serrure 1855, 368-369

75

Een edel wijf ende een hoghe gheboren 67va-68rb
Inc.: Een edel wijf ende een hoghe gheboren
Ed.: Serrure 1855, 78-81

76

De vijf heren wenschen 68r6-69ra
Inc.: Het Baten heren viue
Ed.: Blommaert 1838-1851, II, 119-120

77

Van minnen ene vriendelike groete van enen lieue ten anderen 69ra-69rb
Inc.: Alsoe meneghen goeden dach
Ed.: Serrure 1855, 366-367
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78

Noch een vriendelike salwt van minnen 69r6-69va
Inc.: Scone joncfrouwe wel gheraect
Ed.: Serrure 1855, 367-368

79

Hier verstaet van houesscher nyaelder minnen 69va-69v6
Inc.: Daer lief tote lief hem verbint
Ed.: Serrure 1855, 376-377

80

Vander borch heet vaste hoede 69v6-70rb
Inc.: Op enen tijt mijn wech ghelach
Ed.: Serrure 1855, 333-336

81

Ene aen sprake ende een weder tale van minnen 70ró-71ra
Inc.: Her mey ghine moghet mi niet verbliden
Ed.: Serrure 1855, 373-375

82

Van onser vrouwen enen Abelen sproke 71ra-71ró
Inc.: Minen dienst die es bereft
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 37-38

83

Ene beuelinghe 71ró-71va
Inc.: Ic beuele mi heden die heileghe v vloede
Ed.: Vanderstichele 1856, 19-20

84

De vijf vrouwen wenschen 71va-72va
Inc.: Het Baten vrouwen scone
Ed.: Blommaert 1838-1851, II, 117-119

85

Vanden heileghen cruce ons liefs heren 72va-72vb
Inc.: Heilich cruce di sal men eren
Ed.: Vanderstichele 1856, 24-25

86

De ghelasen sale 73ra-74ra
Inc.: Eens meyes tijts quam ic ghegaen
Ed.: Serrure 1858, 157-162; De Bree 1992

87

Van onser vrouwen ene bedinghe 74ra-74rb
Inc.: Aue vrouwe vol alder eren
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 68-70

88

Ene exempel wanden raven 74ró-74vó
Inc.: Het was een raven veilen eer
Ed.: Serrure 1855, 66-67

87
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89

Twee conincghen deep leuende Ende dander was loot
74vb-75rb
Inc.: Ic ben een coninc mechtich ende rike
Ed.: Willems 1838a, 237-240

90

[Jacob van Maerlant, Spiegel historiael (excerpt),] Hoe die
duuel enen moenc bedroch 75rb-75vb
Inc.: Een moenc lach in enen haghedochte
Ed.: vgl. De Vries & Verwijs 1861-1879, II, 116-117 (cap. 25)

91

[Jacob van Maerlant, Spiegel historiael (excerpt),] Hoe hi te
Bode weder keerde 75vb-76ra
Inc.: Dit bispel dat hier volghet an
Ed.: vgl. De Vries & Verwijs 1861-1879, II, 117-118 (cap. 26)

92 [Jan van Boendale, Der leken spiegel (excerpt)] Dese poente

moet een here al hebben die sijn lapt regeren sal ende daer na
werken vroech ende spade ochte hi verliest die gods ghenade
76ra-77rb
Inc.: Here te sine en es gheen spel
Ed.: vgl. De Vries 1844-1848, III, 135-142 (cap. 12)
93

Vanden goeden hope 77rb
Inc.: Goeden hope moet sijn ghebenedijt
Ed.: Serrure 1855, 95-96

94

Dits een exempel vrayen betekent bi 111 papengayen
77va-77vb
Inc.: Het was een Boet man hier te voren
Ed.: Serrure 1855, 47-50

95

Vanden minnere 78ra
Inc.: Die loe p was alle menech fulde
Ed.: Serrure 1855, 370-371

96

Drie poente die de vrouwe Haren Bone leerde 78rb-78vb
Inc.: Scaemte wijsheit ende trouwe
Ed.: Serrure 1855, 337-340; Van Anrooij & Van Oostrom 1992

97

Vander vledermws een bispel 78vb-79va
Inc.: Des es leden menech jaer
Ed.: Willems 1842b, 422-426
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98

Dit sijn twee poepten Daer ere ape leghet 79va-80ra
Inc.: In vele manieren mach men merken
Ed.: Serrure 1855, 74-76

99

[Jan Dille,] Venus boem met vil coninghinnen 80ra-81ró
Inc.: Eens meyes daghes finder dagherade
Ed.: Serrure 1855, 308-314

100

[Bauwijn,) De maghet van ghend 81rb-82vó
Inc.: Inder coninghe tide van babilone
Ed.: Blommaert 1838-1851, II, 105-108

101

[Jan van Boendale,] Die Corte cornike van brabant 82vb-84va
Inc.: Het es Boet spreken wanden goeden
Ed.: Blommaert 1838-1851, I, 84-90

102

[Willem van Hildegaersberch,] Enen honts bete 84vó-85ró
Inc.: Enen honts bete heeft mi gheraect
Ed.: Serrure 1855, 93-95

103

De vli bloemen 85rb-85va
Inc.: God gruete v edel rose roet
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 25-27

104

Dit sijn die til waerde die ons here ape den truce sprat
85va-86ró
Inc.: Here jhesus cristus alsoe waerlike
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 95-99

105

Noch de vii ghetiden van onsen here 86rb-86vb
Inc.: God om uwe ghenadicheit
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 65-67

106

Van onser vrouwen ene bedinghe 86v6-87rb
Inc.: Ave ghi sijt wt vercoren
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 21-24

107

Van eren 87rb-87va
Inc.: Ere es een edel wort
Ed.: Serrure 1855, 72-73
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108.1-234 Van alder hande sprockne Clein notabel verskne 87va-94rb
Inc.: In trouwen benic bleuen hoe dat mi vergheet
Ed.: Willems 1837a, 101-136
109

Een claghe tot ver venus der goedinnen 94ró-94vó
Inc.: 0 venus vrouwe coninginne
Ed,; Serrure 1855 7 377-380

110

Vanden wilden man 95ra-95vó
Inc.: In enen visioene dat ic sach
Ed.: Serrure 1858, 196-200

111

Vanden bogaert die ene Clare maecte 95vó-96va
Inc.: In enen auent des willic lien
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 41-45; De Baere, Fraeters & Willaert 1992

112 Vanden goeden brueder 96va-98ró
Inc.: Het woende veilen in een lapt
Ed.: Serrure 1855, 57-66
113

Ene dispitacie tusschen enen clerc ende Bipen meester
98ró-99ró
Inc.: Meester II Baken in die werelt sijn
Ed.: Serrure 1858, 166-171

114

De viere heren wenschen 99ró-100ró
Inc.: Het Baten here viere
Ed.: Mope 1830, 148-154; Blommaert 1838-1851, II, 114-116;
Peeters 1987

115

Ene dispitacie tusschen den Bone ende den vader
100ró-101ró
Inc.: Berecht mi nv te deser tijt
Ed.: Willems 1841, 76-81; Van Gijsen, Klerk & Van der Poel
1992

116

Dat scamelheit thoechste poept es van minnen 101rb-102vó
Inc.: Met dichtene ic mi cleine genere
Ed.: Serrure 1858, 201-208
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117

Van suueren cledren te dragen allen vrouwen 102vó-103ra
Inc.: Als ic Aensie den edelen Aert
Ed.: Serrure 1855, 350-352

118

Van enen hert Die minde Ene hinde 103ró-103vó
Inc.: Nieman en conste te vollen geprisen
Ed.: Willems 1842ó, 418-421

119

Van dat die liede sijn gherne geheten joncfrouwe 103vó-104ra
Inc.: Al dunct den lieden meest al gader
Ed.: Serrure 1855, 76-78

120

Ene boerde 104ra-104ró
Inc.: Ic minne een wijf die scande geert
Ed.: Serrure 1855, 369-370

121

Van enen armen pilgrijn 104ró-104vó
Inc.: Eynen armen pelgrijn jonc van dagen
Ed.: Serrure 1855, 362-363

122

[Egidius,] Van dat nierren en can ghedoen hi en es begrepen
104vó-105ra
Inc.: Als ic peinse ende visere
Ed.: Blommaert 1855, 134-136

123

Van castidemente 105ra-105ró
Inc.: Die jonc ende kintsch es van naturen
Ed.: Serrure 1855, 336-337

124

Van enen here die vremde liede bi hem nam ende verdreef sinen brueder 105rb-106vó
Inc.: Een orient ter noet es altnes Boet
Ed.: Willems 1846, 76-84

125

Wat dat trouwe es 106vó-107ró
Inc.: Ter ere van hare dies mi met wille
Ed.: Serrure 1855, 344-347

126

Ene boerde 107ró
Inc.: Ic quam gegaen met liste
Ed.: Kruyskamp 1957, 32
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Van mauwene dat es Een euel poept 107va-107vó
Inc.: Prijs van vrouwen bouen al
Ed.: Serrure 1855, 97-99

128

Van miltheiden 107vó-108va
Inc.: Dat alder edelste dat men wint
Ed.: Serrure 1855, 341-344

129

[Augustijnken,] Een rikelijc stip dat Augustijnken maecte
108va-111vó
Inc.: Hi dunct mi veesen wel Beleert
Ed.: vgl. Blommaert 1838-1851, III, 105-112

130

[Jan Knibbe,] Die claghe wanden graue van vlaendren
111vó-112va
Inc.: Der leider meren 0 . wi 0 . wach
Ed.: Serrure 1855, 303-308

131

Van enen man die lach gheborghen in ene stripe 112va- 113ra
Inc.: Voerdachticheit es altnes Boet
Ed.: Kruyskamp 1957, 33-35

132

Van eenre baghinen ene goede boerde 113ra-113va
Inc.: Van eenre baghinen willic v singen
Ed.: Kruyskamp 1957, 36-37

133

Een bispel van 11 clerken ene goede boerde

113va-114vó

Inc.: Men heeft ghehoert in ghedichte
Ed.: Kruyskamp 1957, 38 -45
134

Een bispel van 11 blinden 114vó-115ró
Inc.: God ons here es mechtich Al
Ed.: Serrure 1855, 45-47

135

[Lodewike,] Vanden eenhoren een edel poe pt 115ró-115vó
Inc.: Ic Nebbe ghelesen hier te voren
Ed.: Serrure 1855, 314-316

136

Dit sijn drie papegayen sprekende den prijs van vrouwen
115vó-116ra
Inc.: Ic Bach enen groten boem
Ed.: Willems 1843a, 229-230
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137

Tgheluc vanden hopt 116ra-116ró
Inc.: Ic hebbe weder ende voert
Ed.: Serrure 1855, 96-97

138

Dlam gods 116ró-116vó
Inc.: Een lam van xxxIi jaren
Ed.: Serrure 1858, 409-411

139

[Jan Knibbe,] Die claghe vanden hertoghe wenselijn van brabant 116vb-117va
Inc.: Vier leuwen claghen alte gadre
Ed.: Willems 1848, 44-48

140

Vanden woerde dat alte goet heet 117va-117vó
Inc.: Ic hebbe menechwerf ghehoert
Ed.: Snellaert 1846b, 344

141

Ene questie 117vó-118ra
Inc.: Een man hebbe een wijf ende een scaep
Ed.: Serrure 1855, 317

142

De antworde hieraf 118ra-118ró
Inc.: Men vint mans in ertrike
Ed.: Serrure 1855, 318-319

143

[Jacob van Maerlant, Historie van Troyen (excerpt),] Dits
tprieel van troyen 118ró-123ró
Inc.: Dies es leden meneghen jaer dach
Ed.: De Pauw & Gailliard 1880-1890, IV,1, fragment E: 65-92

144

[Jacob van Maerlant, Historie van Troyen (excerpt),] Dits
tpaerlement van troyen 123va-125va
Inc.: Pryamus Bone hector die goede
Ed.: De Pauw & Gailliard 1880-1890, IV,1, fragment E: 92114 (alleen even bladzijden)

145 [Jacob van Maerlant, Historie van Troyen (excerpt),] Dits van-

den groten strijt daer hem her hector ende achilles in onder
spraken 125va-130vó
Inc.: Ens mergens vroech ginc wt de vrede
Ed.: De Pauw & Gailliard 1880-1890, IV,1, fragment G: 116]32 (alle bladzijden); 134-154 (alleen even bladzijden)
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146 [Jacob van Maerlant, Historie van Troyen (excerpt),] Dits hoe

dat her hector vte der stat voer Die van troyen te hulpen
130vó-136ra
Inc.: Och wat jammer ende wat rouwen
Ed.: De Pauw & Gailliard 1880-1890, IV,1, fragment J: 172176 (alle bladzijden); 178-186 (alleen even bladzijden); 188205 (alle bladzijden)
147

[Jacob van Maerlant, Historie van Troyen (excerpt),] Dits her
hectors Boot 136ra-136va
Inc.: Pollicetes een coninc vt vercoren
Ed.: De Pauw & Gailliard 1880-1890, IV,1, fragment L: 206209

148.1-225 Van vele edelen parabelen ende wiser leeren 136va-146ra
Inc.: Heinelijcheit die v ghesciet
Ed.: Willems 1842a, 184-212; Serrure 1858, 176-195
149

Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe 146ra147rb
Inc.: Gheselle mi en can verwonderen niet
Ed.: Willems 1843b, 318-324; Hogenelst 1992

150

De nuwe op vaert van onser vrouwen 147rb-148ra
Inc.: Doen god ons here met beswike
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 16-20

151

Vanden crape van dordrecht ene Botte boerde 148ra-149ra
Inc.: Alle swighet ende hoort
Ed.: Kruyskamp 1957, 46-50; Besamusca & Mantingh 1992

152

Van iii ghesellen die den bake stalen 149ra-150ró
Inc.: Ghi goede liede hoort na mie
Ed.: Kruyskamp 1957, 51-57

153

[Jan Dingelsche,] Vander tauerne 150ró-151ra
Inc.: 0 gheluc vorspoet ende ere
Ed.: Serrure 1855, 86-90
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154

Twee ghesellen die wouden varen ouer zee Ende vraghdent
haren lieue welt si doen wouden 151ra-152ra
Inc.: Menech berechten ende vraghen
Ed.: Willems 1846, 84-89; Brefeld, Koekman, Postma & Spijker 1992

155

Van enen stutter 152ra-152rb
Inc.: In ere haghen dat ic quam
Ed.: Serrure 1855, 68-69

156

Dits vanden anxt 152rb-152va
Inc.: Die leuet in anxte hi leuet in eren
Ed.: Serrure 1855, 71-72

157

Dit sijn ooghel sproexkene 152va-153rb
Inc.: Here gheeft eren riken gaue
Ed.: Serrure 1855, 319-321

158

Vander zielen ende vanden lichame een abel dinc ende een
edel leere 153ró-155ró
Inc.: Eens nachts inden winter tide
Ed.: Blommaert 1836, 57-66

159

Van tween kinderen die droeghen ene starcke minne Een ontfarmelijc dinc 155ró-156vó
Inc.: Wilen een stuc hier te voren
Ed.: Willems 1846, 89-98

160

Een liedeken 157ra-157rb
Inc.: Wech op wech op dat herte mijn
Ed.: Willems 1848, 341-343

161

Noch een liedeken 157v
Inc.: Mi vroud daer si al mijn begheer
Ed.: Serrure 1855, 380-381

162

De borchgrauinne van vergi 157v-164ra
Inc.: Gherechte minnare waer ghi Bijt
Ed.: Jansen-Sieben 1997
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163

Van lacarise den keitijf Die een ander Bach brullen sijn

wijf

1 64ra-164vó
Inc.: Een auontuere in Gorten wort
Ed.: Kruyskamp 1957, 58-61

164

Dits wanden tanden 164vó
Inc.: Buten bruesele soudic varen
Ed.: Kruyskamp 1957, 62-63

165

Vanden stocvisch 165ra
Inc.: De stocvisch heeft enen goeden zede
Ed.: Snelhert 1846ó, 342

166

167

[Willem van Hildegaersberch,] Van onset vrouwen
165ra-165va
Inc.: 0 Maria vrouwe dijn reinecheit
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 77-79

Vander feesten een proper dine 165va-170ró
Inc.: Teenre feesten wasic ghebeden
Ed.: Vekeman 1981

168

Van minnen 170ró-170va
Inc.: Herte ende sijn ende mijn vermoghen
Ed.: Serrure 1855, 381-383

169

Een abel spel van esmoreit tconincx Bone van cecielien ende
ene sotternie daer na volghende 170vó-178ró
Inc.: God die wander maghet was gheboren
Ed.: Leendertz 1899-1907, 1-30

170

Hier beghint die sotternie [Ligpijn] 178ró-180ra
Inc.: Hem segt hem god hebs al deel
Ed.: Leendertz 1899-1907, 31-37; Duinhoven 1992

171

[Taelman,] Die joncfrouwe die een beter beleet wijste dan haer
lief 180ró-180va
Inc.: Sonder verdiente heeft si mi ghelogen
Ed.: Willems 1841, 449-450

172

Dat creatueren qualijc te ghelouene sijn 180va-181ra
Inc.: Die den creatueren . gheloeft met enegher trouwen
Ed.: Serrure 1858, 162-165
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173 Een ghebet van onser vrouwen 181 ra
Inc.: Aue maria ghebenedide vrouwe
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 87
174

Een liedekijn wanden hoede 181ró-181va
Inc.: In een prieel quam ic ghegaen
Ed.: Willems 1848, 327-328; Gerritsen & Strijbosch 1992

175

[Jacob van Maerlant, Spiegel historiael (excerpt),] Ene mierakele van onser vrouwen 181va
Inc.: Ene jodinne lach hier te voren
Ed.: Snellaert 1846a, 340-341

176

[Jan van Boendale, Der leken spiegel (excerpt),] Van enre nonnen verduldechede 181va-182ra
Inc.: Alse ghi plaghe hebt ende ongheval
Ed.: Snellaert 1846a, 339-340

177

Van wel connen te helene 182ra
Inc.: Helen es ene edel doecht
Ed.: Snellaert 1846ó, 343-344

178

Vanden onderschede tusschen der naturen ende der gratien
182ró-182va
Inc.: Dat segghen ons die lerer der heileger kerken
Ed.: Serrure 1858, 211-212

179

[Augustijnken,] Vander rijcheit ende wander doot 182va-183ra
Inc.: God heeft ghemaect III poepte fijn
Ed.: Blommaert 1838-1851, III, 147-148

180 Van ons heren gheboerte 183ra- 183va
Inc.: Eer die gheboerte gods ghesciede
Ed.: Serrure 1858, 411-414
181

Hoe miede valscheit ende nijt die werelt verkeren
183vó-184ra
Inc.: Wat hulpen vele newer woert
Ed.: Serrure 1855, 90-92

182

Van tien poenten van minnen 184ró
Inc.: In tien poenten machmen bekinnen
Ed.: Serrure 1855, 372
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183

[Jan van Boendale, Der leken spiegel (excerpt),] Dbedieden
vanden vii euwen 184rb-184vb
Inc.: Ghelijc die dach sifts ghewes
Ed.: Serrure 1855, 330-331

184

Staet vaste het waeyt sere ghemaect op ghestadecheit
184vó-185ró
Inc.: Bouen al soe dunct mi Boet
Ed.: Serrure 1855, 359-361

185

Vander conciensien ghemaect op ysegrijm den wolf
185ró-185vó
Inc.: Conciensie en veetic waer soeken
Ed.: Willems 1836, 287-290

186

Vanden vos ende vanden wolf 185vó-186ró
Inc.: Het gheuiel tenen tiden
Ed.: Willems 1836, 290-292

187

Van enen liebaerde ende vanden vos reinaerde 186ró-187ró
Inc.: Een liebaert Beide tenen stonden
Ed.: Willems 1836, 292-295; Claassens, Schippers, Sonnemans
& Wackers 1992

188

Alderande prouerbien wanden wisen salomone 187ró-188ró
Inc.: Die beste vroetscap die ic winde
Ed.: Serrure 1858, 171-175; Reynaert 1992

189

Hoemen ene stat sal regeren 188ró-188va
Inc.: Die ene stat willen regeren
Ed.: Van Anrooij 1992, 143-144

190

Een ghebet datmen sal lesen finder messen alsmen onsen here
heft 188va
Inc.: Ziele cristi heileghe mi
Ed.: Serrure 1858, 400-401
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191.1

Ene mierakele van mijn here sente jan baptista van molenbeke te brusele 188va-188vb
Inc.: Ghi goede Tiede wet dat v tont es ghedaen
Ed.: Vanderstichele 1856, 16-17

191.2

Noch ene mierakele die ghesciede dachs daer na 188vb-189ra
Inc.: Vort doet men v te wetene vander ander miracle
Ed.: Vanderstichele 1856, 17-18

192

[Willem van Hildegaersberch,] Sente ghetrwden minne ende
sente jans vrienscap die deep orient den andren gheeft
189rb-191vb
Inc.: Int leste van des meyen tijt
Ed.: Serrure 1858, 378-394

193

Ene scone exempel van enen jonghen kinde ende van haren
stoelmeester 191vó-194ró
Inc.: Ene scone exempel willic ontbinden
Ed.: Willems 1837ó, 326-339

194

Ene beuelinghe 194ró
Inc.: Ic beuele mi Bode van hemelrike
Ed.: Leendertz 1899-1907, 444-445

195

[Bouden vander Lore,] Dits tijt verlies enen edelen sproke
194ró-195ró
Inc.: Ic quam ghegaen al in ene kerke
Ed.: Blommaert 1838-1851, II, 109-110

196.1-2
196.1
196.2

Aue regina celorum in latine ende na volghende in dietsche
195ró-195va
Inc.: Aue regina celorum Aue domina Angelorum

Aue regina celorum in dietsche
Inc.: Ghegruet bestu coninghinne der hemele
Ed.: Leendertz 1899-1907, 445

197

Den weck van parijs tot sente Jacobs 195va-195vb
Inc.: Inden jersten van parijs tot sente cleer vii tuilen
Ed.: Serrure 1858, 209-210

198 Dits van solase (slot ontbreekt) 195vó
Inc.: Solaes god gheue v goeden dach
Ed.: Serrure 1855, 74
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[200]

[Middelnederlandse vertaling van de Sortes regis Amalrici
(slot)] 196r
Inc.: Rike seldi Beker sijn dat belouen di die planeten
Ed.: Serrure 1858, 208-209; Van Gijsen & Jungman 1995

201

Ene scone miracle dat onse vrouwe Dede ane theophiluse ende
ene scone exempel 196va-206va
Inc.: Gode biddic dat hi mi Bende
Ed.: Roerrans & Van Assche 1960

202

Dit sijn seneka leren 206va-211ró
Inc.: Alsic die werelt al dor merke
Ed.: Blommaert 1838-1851, I, 73-83; Suringar 1895

203

Scheylich cress ghetide in dietsche 211ró-212va
Inc.: Here du sels mine lippen ontdoen
Ed.: Serrure 1858, 433-438

204

Ene figure 212va-213ra
Inc.: 0 Alle menschen die hier lijdt
Ed.: De Pauw 1893-1914, I, 34-36

205.1-2

Een abel spel ende een edel dinc vanden hertoghe van brwyswijc hoe hi wert minnende des roede linens dochter van abelant Ende ene sotternie na volgende [Gloriant] 213ra-223rb

205.1

Inc.: Ic bidde gode den ouersten vader 213ra-221rb
Ed.: Leendertz 1899-1907, 38-70
Hier beghint die sotternie [Die buskenblaser] 221ró-223ró
Inc.: Siet doch en benic niet hier
Ed.: Leendertz 1899-1907, 70-77; Van Dijk, Kramer & Tersteeg 1992

205.2

206.1-2 Een abel spel van lanseloet van denemerken hoe hi wert min-

nende ene joncfrouwe die met sijnder moerder diende . Ende
ene sotternie na volgbende 223ró-230vó
206.1
206.2

Inc.: Ic bidde gode vanden trove 223rb-230ra
Ed.: Leendertz 1899-1907, 78-115
Hier beghint de sotternie [Die heze] 230ra-230vb
Inc.: Ach goede Tiede hoe salic varen
Ed.: Leendertz 1899-1907, 115-119; Vromans 1992
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207

Een beginsel van allen spele 230vó-231ró
Inc.: Ghi heren god daert al an staet
Ed.: Leendertz 1899-1907, 442-444

208

Van minnen 231rb-231va
Inc.: Mmoeder ende maghet reine vrouwe
Ed.: Serrure 1855, 392-394; Reynaert 1997

209

Ene Botte boerde ende ene goede sotternie [Drie daghe here]
(slot ontbreekt) 231vó-234vó
Inc.: Nv hoert ghi heren ende swighet stille
Ed.: Leendertz 1899-1907, 119-131

[210]

[Trawanten] (begin ontbreekt) 235ra-235va
Inc.: Comt voert den hals moeti breken
Ed.: Leendertz 1899-1907, 132-134; Truwanten 1987

211.1-2

Een abel spel vanden winter Ende vanden Bomer . Ende ene
Sotternie na volgbende 235va-241vb

211.1

Inc.: Ghi heren vrouwen wijf ende man 235va-239vb
Ed.: Leendertz 1899-1907, 135-152
Hier beghint die sotternie [Rubben] 239vó-241vó
Inc.: Ay boy nv es mi wel becant
Ed.: Leendertz 1899-1907, 152-159

211.2

212

[Otte van Orleien,] Ene bedinghe van onsen here 241vó, 29ra29vb
Inc.: Otte van orleien sprect
Ed.: Serrure 1858, 394-398

213 Dit saltu alle daghe spreken voer den heileghen truce waer ghi

Bijt finder kerken of Baer buten ic hope ghi en Belt nemmermeer
verdoemt werden oft voer den sacramente seldi dit spreken
29vó-30ra
Inc.: 0 . here almechtich god Ic sta hier voer dinen godliken
oghen
Ed.: Serrure 1858, 431-432
214

Dit sijn die messen die de paus leo ouer sant die keyserinne
30ra-30rb
Inc.: In dat jaer van onsen Doen men screef M Irc ende xx
Ed.: Serrure 1858, 432-433
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[215.1-4]
[215.1]
[215.2]
[215.3]
[215.4]

[Muzieknotatie met opschriften] 30v

Dits een rondeel
Ed.: Wagenaar-Nolthenius 1969
Vrou met eren (onvolledig)
(onvolledig)
[

Ene ander maniere den bom

Verantwoording van de editie

De teksten in deze uitgave zijn diplomatisch weergegeven volgens de
Richtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit
de Nederlanden.' De volgende punten behoeven een nadere toelichting.
De nummers verwijzen naar de genoemde richtlijnen.
13.6 In de registers van opschriften en incipits is de lemmatisering in overeenstemming gebracht met de lemma's in het Middelnederlandsch

Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam. Hiervoor is gekozen vanwege de thans betere beschikbaarheid van dit woordenboek op de
CD-ROM Middelnederlands. Woordenboek en teksten. Den Haag
enz. 1998.
15 Isolerende punten die door de kopiist zijn geplaatst rond het woord v
zijn in de transcriptie niet overgenomen.
15.1 De wat groter uitgevoerde i aan het begin van een woord is weergegeven als j overeenkomstig het gebruik in eerdere delen van de reeks
Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Lombarden met de unciaalvorm U zijn als V getranscribeerd, omdat uit nog
zichtbare, cursieve representanten (v) blijkt dat een V geïntendeerd is.

half (.J) is in de editie met Arabische cijh (83ra22)).

15.5 Het Romeinse cijfer voor

fers weergegeven (bijv.

II

15.8 Majuskels die niet aan het begin van een woord staan, zijn overgenomen in de transcriptie. Uitzondering hierop vormen majuskels die
even groot worden geschreven als minuskels. In deze gevallen wordt
in de annotatie vermeld dat de desbetreffende letter een majuskelvorm

heeft.
16.5 In het alfabetacrostichon (nr. 31) zijn, omwille van het alfabetische
vormgevingsprincipe, van oorsprong Griekse letters in de transcriptie
gehandhaafd. Afkortingen waarin zulke letters voorkomen, worden
aldaar in de annotatie opgelost. Overal elders in de editie worden

1 Mertens 1994, 184-191.
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Griekse tekens, conform de richtlijnen, vervangen door gecursiveerde
Latijnse lettertekens.
16.7 Afkortingen zijn opgelost in overeenstemming met voluitgeschreven
vormen in de (nabije) context. Dienovereenkomstig zijn de tekens lb.,
d. en s. opgelost als resp. pont, penninc en schellinc of meervoudsvormen van die woorden.
19 De wijze waarop rode inkt door de kopiist is gebruikt, is als volgt

weergegeven. Tekst die geheel in rode inkt is geschreven, wordt vetklein kapitaal gedrukt. Wanneer een woord of getal met bruine inkt is
geschreven en met rode inkt is doorstreept, wordt dit vet gedrukt. Typografisch onderscheid tussen getallen die rood zijn opgehoogd en
getallen die geheel in rubriek geschreven zijn (beide worden vet-klein
kapitaal weergegeven) bestaat dus niet. Aangezien de getallen in opschriften en titels altijd in rode inkt geschreven zijn en getallen in de
lopende tekst of in de onderschriften altijd met bruine inkt, is er nergens aanleiding tot verwarring.
20 De nummering van de teksten is gebaseerd op die in het handschrift.

Omdat onder sommige nummers echter meer dan één tekst is opgenomen, hebben wij in zulke gevallen de afzonderlijke teksten voorzien van een numerieke extensie. In het geval van drie verzamelingen
rijmspreuken (nrs. 108, 148 en 157) hebben wij afgezien van een verzentelling in de rechtermarge. In plaats daarvan zijn de spreuken hier
afzonderlijk genummerd.
21.1 In de linkermarge zijn slechts beschreven regels geteld. De witruimte

tussen de teksten is in de uitgave gestandaardiseerd tot een afstand van
twee witregels. Wanneer de situatie in het handschrift anders is dan in
de uitgave, wordt daarvan in de annotatie melding gemaakt.

Afkortingen

Het onderstaande overzicht van afkortingstekens die door de kopiist worden gebruikt, is – in hoofdlijnen –ingericht volgens de systematische indeling van A. Cappelli (1979 6). Als er van een `afkorting door middel van een
punt' gesproken wordt, betreft dit een punt achter het woord (of de letter).
In het geval dat er zich zowel voor als achter het woord (of de letter) een
punt bevindt, spreken we van isolerende punten. De schrijfwijze van de
kopiist wordt alleen opgegeven wanneer een afkortingsteken op een andere
plaats staat dan op de plaats waar de oplossing moet worden gelezen. Indien de taal niet vermeld wordt, zijn de woorden Middelnederlands. In andere gevallen wordt de taal aangeduid (Lat./Gr.).
I TRUNCATIE

apostrof

Sente (189va1)
ewangeliste (28vó16)
bidde ouer ons (22ra1), biddet ouer ons (22ra29), bidde otter ons
(21vó33), biddet ouer ons (21vó37)
nobis (22va10)
collecte (Lat., 211va28)
kyrieleyson (Gr., 211va19)
apostrof en punt
collecta (23ra34)
robrecht (170vb33)
apostrof en isolerende punten
ridder (189vó22)
bovengeplaatste horizontale streep
Benen (145ra13)
kyrieleyson (Gr., 212ra14)
cristeleyson (Gr., xpel, 211va19)
bovengeplaatste horizontale streep en isolerende punten
coninc (74vó16)
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streep (c.q. krul) door geschikt letterdeel (al dan niet met punt of punten)
joncfrouwe (95ra35)
hemelrijx (41va11)
Hogheboren (44ra1)
Nota (Lat., 123ró44)
robbrecht (176va6)
robrecht (170vb26)
d/ met punt of isolerende punten als enige vorm van penninc (van Lat. de-

narius)
penninc (34v624)
penninghe (29ró7)
s/ met punt als enige vorm van schellinc (van Lat. solidus)
schellinghe (49ra40)
lb/ met punt als enige vorm van pont (van Lat. libra)

pont (172ra30)
II

CONTRACTIE

apostrof
jherusalem (jhrl'm, 60ró34)
ihesus (ih'c, 85vó23)
ihesu (47r69)
Israel (isrl', 165ró39)
werelt (155ró11)
werelt (welt', 212ra34)
Glorie (Ge', 212ra39)
Gloria (Lat., Gla', 21va17)
Glorie (Gle', 2llva5)
secundum (Lat., 20va31)
bovengeplaatste horizontale streep
conincx (71vó14)
coninge (165ró38)
jhesum (147vó4)

jhesus (jhc, 62rb10)
cristus (xps, 62rb10)
alleluia (Lat., 195ró33)
Dominus (Lat., 44ró29)
domfine (Lat., 62vó47)
noster (Lat., 211ró16)
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pater (Lat., 211ró16)
secundo (Lat., 21va22)
streep door de 1
israhel (41vó12)
III AFKORTINGSTEKENS MET EEN EIGEN BETEKENIS

bovengeplaatste horizontale streep
baden Oral)
commer (1ra9)
magnam (Lat., 20va31)
het teken 2
nature (143ró26)
het teken 9
conuertent (Lat., 101ra20)
complexie (168ra30)
het teken y
dus (80ra12)

vicesimus octavus (Lat., 289, 196r1)
streep door de staart van de p
perse (73vó3)
paerment (182vó17)
parce (Lat., 22va10)
krul door de staart van de p
propheten (47va14)
schuine doorhaling van de ronde r
secrorum (Lat., corrupte vorm voor secretorum, 147ra14)
IV AFKORTINGSTEKENS MET EEN RELATIEVE BETEKENIS

apostrof
roert (190va19)
dwater (iralO)
won (41vó25)
worden (48ra46)
hare (189v615)

AFKORTINGEN

andren (192vb14)
hier (2ró26)
viertest (48ra16)
waert (48ra42)
dweers (146vó33)
het teken 3

met (35ró5)
niet (1ró6)
dat (35rb42)
quod (Lat., 62vó46)
mulieribus (Lat., 44va17)
streep door de h
haer (43ró7)

heer (29va9)
her (171ró9)
streep door de lange s
deser (195rb38)
t met krul
ter (61va25)
wert (42ra17)
wort (42ra27)
baert (3ró43)
meester (98vó24)
Item (Lat., 11ra35)
nota (Lat., 221 ró28)
t met krul en punt
beter (182ra21)
wert (183vó20)
wart (40vó30)
streep door de v
verse (44ra16)
verse (51ró31)
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V SUPERSCRIPTE LETTERS

a
cracht (199ra46)
spraect (159vb15)
dagen (112ra20)
quamen (76ra15)
quaet (189vó31)
a met krul
nota (Lat., 51ra32)
a en streep door de staart van de q
quam (104ra12)
e
creaturen (182ró15)
e met punt

minne (46va26)
1
primentide (41vó28)
primum (Lat., 21ra8)
0
vrouwen (2va38)
ghetrouwen (2va37)
groet (19ró45)
groet (36va31)
t
ontfarmecheit (20va34)
t met punt
gherechtecheit (53va23)
u
cruce (12ra18)

jhesus (28v610)
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VI CONVENTIONELE TEKENS

het teken 2
et (Lat., 41ró11)
het teken 2 met een krul
et cetera (Lat., 36ró11)
het teken 2 met een krul en een punt
et cetera (Lat., 212ró19)

est (eig. Lat., 41ró23)
ti
%

titel (41ró15)
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Afb. 20. Brussel, KB, 15.589-623,

f. lr (verkleind)

FOLIO 1 RA, TEKST 2

lra

4

Hoe dicke si gode baden ghemene
Met goeden ghestaden moede
Dore sine grote oetmoede
Dat hise gheleide iet saen
Daersi raste mochten ontfaen
oen si den visch ontronnen
Ende . goeden wint ghewonnen
Die daer sochten wonder
Saghen een vreselijc commer
Op dwater jeghen hem ghaen
Het wilde haer scip emmer vaen
Wine doruen ons niet ontsien
Sprac sente brandaen mettien
Laten wij in gods gheleide varen

111

[2]

324

328

D

8

12

16

20

24

28

God sal ons van hem bewaren
Half wijf half visch waest soe ic kinne
Het scheen ghelijc een merminne
Om trent scip het dicke liep
Sente brandaen niet en sliep
Maer op sine blote knien
Bat hi gode dat hi moest ontvlien
Sine moenke bolpen hem te Bader
Dat hi eerbat gode onsen vader
Dat dat vreselijke wonder
Biden scepe ghinghe onder
Dat sijt horden criten ende wallen
Dien langhen loch met allen
Ane des zees gronde
Doevoeren si langhe stonde
nde quamen aen een eylant
Baer sente brandaen want
Ene pine wonderlijc
Gheeste den mensche ghelijc
Die ronnen op die zee
Heme ghesciede dicke wee
Si hadden Goude ende hitte
0 . wij wat wonder es ditte
Sprac sente brandaen
Dat dus can op die zee ghaen
Doen Beiden die arme ghesellen
Dus moeten wij emmer queuen
Ende euwelike leuen
Hadden wij om gode ghegheuen

332

336

340

344

348

352

E

32

36

40

356

360

364
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44

Den armen lieden dat water
Onsen loep ware nv te beter
Wij waren drossaten ende scinken
Dies wij dat eten ende dat drincken
Dat onse here ons Meten gheuen
Doe wij hadden onse leuen
Onthielden wij doe den armen
Nv en wilt ons god onser niet ontfarmen
an Gouden hebben wij groten noet
van hitten si wi wel na doot
Van dorste es ons wee
Hoe na ons loept die zee

1rb

4

8

12

16

20

24

28

368

372

V

376

Dit segghen wij te waren
Wine connen in C jaren
Enen dropel niet ghewinnen
Helpt ons orient van minnen
Brandaen lieue here
Helpt ons doer dine ere
Sente brandaen doen allene
Beghan Bode sere te vlene
Doe en woude god niet laten
Hem en wen bi caritaten
Een drincken gheorlouet
Ende dat si heser houet
Ghenetten met hare hant
Doen neghen si alle ham
Den heileghen gods manne
Doen keerde hi Neme danne
Met wenenden oghen
Endescreef dat gods vertoghen
oen hiel sente brandaen
Sijn scip wel ghedaen
Van dier stat wenden
Ende liet die arme in ellenden
Die Baer liepen op die zee
Ende riepen 0 . wij 0 . wach . 0 wee
Doen dat scip Banen vloet
Liet hise in groter noet
Doe voeren si met goeden moede

380

384

388

392

396

D

32

36

irb4

In het handschrift staat wij achter hadden; door middel vanlus-tekens
(voor
o
p
en hadden) is aangegeven dat wij voor hadden gelezen moet worden.

400

404

l en tussen

wij

Doe
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Op der zee vloede
Doen hoerden si sere stoten
40

44

tva

4

8

12

16

Meneghen wint groten
Enen storm viel hem doe an
Ende dreef haer scip van dan
Nort wert in die leuer zee
Daer si alle hadden groet wee
Ende wel na alle bleuen doof
Van honger ende van breken groet
Doen sach sente brandaen
Menech scip daer staen
Ende meneghen maest waghen
Ende vter zee raghen
Het dochte hem sine een Wout
Hoe dicke hem god sine doget gout
Doen sprac hem ane ene stimme
Daer hi voer met sinne
Oest wert metten baren
Hine mocht daer wert niet vorder varen
Daer lach een steen in die zee
Die dede meneghen man wee
Soe wat ysere daer ane quame
Dat hi al dat te Neme name
Dat moeste daer al bliuen
Doen begonde een wint driuen

32

Van daer ten oesteren wert
Doe sach op sente brandaen
Ene scone kerke staen
Daer woenden moncken inne
Die gode met goeden sinne
Hadden ghedient menech jaer
Overnacht lach sine scip daer
Op dien seluen stene
Stont die kerke allene
Sente brandaen ghinc op dien berth
Daer vant hi kerstenlijc roert
Van dien gods kinden
Niet en condi ondervinden
Wiese daer hadde bracht
Hen ware die gods tracht

lva7

Tussen sine en doget
^ is een^ doorgestreept.

20

24

28

408

412

416

420

424

428

432

436

440

444
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Haer leuen was claer ende licht
Selker monke hebben wij nicht
Si riepen alle alsoe saen
Willecome here brandaen
36
Diere riker gods deghen
En wasser mare seuene
Hem quam doe hare spise
Vanden sconen paradise
40
Te middaghe brochtse ghedreghen
Ene duue ende ene rauen
Met broet ende met enen visch
Opder goeder lieden disch
44
Die visch was ghebraden
Hoe sere si doe baden
Den goeden sente brandaen
lvb
Den gods onderdaen
Met hem te nemen spise
oen sprac die here van prise
D berde sere wiselike
Mijn here es soe rike
God wanden paradise
Hadde mi mine spise
8
Herde wel ghesonden hare
Wijste hi dat ics werdich ware
Hoe gheerne ic sine ghenade doghe
Dat es wel mire gheloue
12
Hine wilde mi niet Benden
Mi arme knecht ellenden
Doe v sine ghenade versach
Ende dat mi broet ontwee Brach
16
Dat v sine bode heeft bracht
Doe en hadde hi mijns niet ghedacht
Met sijnre goeder spise
20 Nv seldi alle als die wise
In sinen name gaen eten
Ende Belt alle wel weten
Dat ic Bonder nijt laten
24
God doet v sine caritaten
Op desen droghen stene

4

lvb5
1vb7

geschreven.
wiselike: Eerste i klein boven de regel
g g
God: De G is verbeterd uit een D.
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Ic hebbe van gode te lene
28

Meneghe scone brede hoeue
Alles dies ic behoeue
Hebbic in tuinen scepe wale

488

Ouer mine ziele alte male
32

Bidt gode van hemelriks
Dat hi haer gheue sine rike
Dus badt hi ghenade gode

492

Doen quam die hemelsche bode
Die brochtem sine spise
36

40

44

tra

4

8

12

16

Vanden sconen paradise
Doen die here hadde gheten

496

Doet ons die boes weten
Dat doe die heileghe man
Ane die heren orlof nam
Doe ghinc sente brandaen
Te sinen soep weder saen
u en swtwesten wint quam hem an
L Ende dreffen wech ende sine man
Verre nort oost op ende neder
In die wilde zee recht neder
Daer dogheden si menich wee
Daer vonden si indie zee

500

Ene steenroke berde hoghe
Sine condense niet veroghen
Op dien seluen stene
Sat een man allene
Hi was ry als een bere
Hine sash maer lucht ende meere
Dat was een clusenare
Hoe hi daer comen ware
Vraghedem sente brandaen
Ic ben der moncken onderdaen
Seide die man gheloues mi
Daer ghi dese weke waert bi
Ic hebbe gheseten allene
Op desen hoghen stene
Een min dan c jaer
God heeft mi tote haer

508

1vó27

hoeue: Eerste e boven de regel
g geschreven.
g

2ra8

meere: Tweede e klein boven de regel
g geschreven.
^
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Dese pine ghegheuen
Bi sinen troeste moetic leuen
Soe dat god wale weet
Dat ic anders nie en ontbeet
Sint dat ic hier quam
Ende ic oec noit en vernam
Leuender Tiede niet mere
Dan v lieue here
oen vraghedem sente brandsen
hoe sijn leuen waer ghedaen

D

Eer hi daer comen ware
Doen sprac die clusenare
Ic segt here waerlike
Ic was een coninc rike
Panphilia hief mijn een lant
Capadocia was dat ander ghenant
Daer namic een scoen wijf
Dies doghet grote pine mijn lijf
Dat was die Buster mine
Dies doghic wel grote pine
Daer af haddic sonen twee
Dies es mi dicke worden wee
Doe Boutste te sinen scilde quam
Sijn leuen ic hem doe nam
Om tuinen tornen moet
Dander bi enen spele stoet
Daer nam hem een donderslach sijn lijf
Oec doedde hi mijn scone wijf
Doe al die sonde op mi lach
Duchtic den gods slach
Ende ic dede die ghelike
Ende liet al mijn rike
Ende mijn Boet ende lant
Ende ghinc ten scepe alte hant
Ende woude alle mine Bonden
Den paus varen orconden
Doen quam een storm op die zee
Die mi dede herde wee
Ic wille v die waerheit tellen

Eerste t is klein boven de regel
geschreven.
Sg
Tussen leuen en waer is wt doorgestreept.

ontbeet.
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Daer bedoruen mine ghesellen
12

16

20

Doen clam ic hier allene
Op desen hoghen stene
Ende claghede mine mesdaet
Den ghenen die mi ghescepen haet
Hier wachtic sine ghenaden
Van mine groten mesdaden
Ic segt v ouer waer
Hier boric openbaer
Alle daghelike
Den Banc van hemelrike

D

24
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40
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tva

4

564

568

572

oen Beide sente brandaen

Segt mi lieue here saen
Als v dat coude ane gaet
Hoe moghedi alsoe naect
Van Gouden hier ghenesen
Van lieden hebbic ghelesen
Die waren een Bedelen
Ende dienden Bode den edelen
Ende alles ghemakes vergaten
Ende niet dan cruut en aten
Doch onthielden si hem wole
Waest in borne of in hole
Waest in crude waest in riede
Daer Neme die gods Tiede
Dat coude nochtan verwerden
Maghic die ziele beverden
Sprac die ruwe here snel
Soe eest mi comen wel
Wat node dat vleesch heeft
Alsoe langhe alst hier leeft
Al Biltic hier al naect
Als mi dat coude ane gaet
Slupic in een hol Ilene
Hier onder enen ghespletenen stene
Daer wachtic dat ghestille
Eest alsoe gods wille
Soe selen tuinen bene
Op desen hoghen stene
Des doemsdaghes ontbeiden
God moet v gheleiden
In spreke nv nemmere
God onse lieue here

576

580

584

588

592

596

600

604
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Hhi gheue ons euwelike
Sijn soete hemelrike
ente brandaen voer van daer
a Met sinen ghesellen vore waer
Opder wilder zee vloede
Worden si herde moede
leghen wint ende baren
En mochten si niet wel varen
Doe voerensi metten winden
Verre in groten ellenden
Ane ene vruchteliker stat
Die boec orcont ons dat
Dat hi enen helle putte sach
Daer hoerdi roepen 0 . wij . 0 . wach
Aen enen donckeren berch vele zielen
Die daer herde sere mesvielen
Die berch bernt emmermeer
Daer es meneghe zielen seer
Daer en horde hi niet mee
Dan . 0 . wij . 0 . wach .0 . wee
Daer hoerde hi criselen tande
Ende sac daer vlieghen brande
In die wolken hoghe sere
Sente brandaen sprac die here
Ten prinsche die daer ter hellen plach
Segt mi of wesen mach
Wat es dese grote onminne
Die ic hare hier jnne
Doen seide die prinse vandien here
Hier es menich onrecht here
Dies moghedi mi ghetrouwen
Hier sijn ongherechte vrouwen
Meyeren ende lose scepenen
Dat maghic v wel rekenen
Ende alle die verraderen
Die ic mach ghegaderen
In dese diepe afgronden
Ende die quaet peinsen tallen stonden
Ende die dat ie ghedochten
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2va35

Tussen enen en donckeren is een d doorgestreept.
Tussen s en e is een c doorgestreept.

prinse:

FOLIO 2VA-2VB, TEKST 2

2vb

4

Dat si haer heren daer toe ghebrochten
Dat si om Ilene miede
Mesvorden die arme liede
Daer omme soe moeten si hier
Wesen in dit heete vier
Oec sijn hier ander zielen
Die in Bonden bevielen
In houerden in ghiericheit

8

12

119

648

652

Ende in alretieren quaetheit
Ende met quaden daden
Haren euenkersten hebben verladen
Dies niet en wonde aue staen
Noch rechte boete ontfaen
oen riepen die arme ghesellen
Brandaen here wij swellen
Helpt ons brandaen lieue here
Dore uwes selues ere
Die duuel hieten weck varen
Ende sprac ic legt v twaren
Ghine werf sine hulpen niet vroe

656

D

16

20

24

Ghine hadt noit den moet
Gods wille iet te doene
Dies benic ouer hem dus coene
en groet stanc viel hem an

2vb4
2vb1 8

668

scip leerden si van dan

Ende quamen doe aen een eylant

32

664

Hine mach v helpen niet . een stroe
Ghi roepet al in onspoet

E haer

28

660

672

Daer ghinghen die Borghen in bant
Herde doncker waest daer
Daer en waest nieroer claer
Doch was die gront guldijn
Daer dat gras Boude sijn
Daer waren vele edelre stene
Om trent den scepe allene
Waest berde sere doncker

676

680

Tweede e is klein boven het woord
gesc
geschreven.
reven.
Tussen Ende en ic is brandaen doorgestreept; door middel van een verwijsteken
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2vb30

nieroer: De 1 15 verbeterd uit een e

2vb34

Tussen den en scepe
ee.
(] doorgestreept.
P is s[oe]
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36

Meneghen groten carbonkel
Hadde daer god gheborghen
Daer laghen si in sorghen
Drie nacht dat si daer laghen
Dat si niet en saghen
No mane no sterre licht
Dies en saghen si nicht
No die sonne no dien dach
Dat scip daer stille lach
Doen hiet sente brandaen
Een boetken wel ghedaen
Vte dien scepe trecken
Daer in spronghen die recken
Doe voeren si aen een eylant
Daer die gods wigant
Liet sijn scip staen
Eest als ic vernomen haen
Daer ghinghen si wt te hant
Doen si quamen op tsant
Waren si blide ende vroe
Ende ghinghen met sente brandaen doe
Al een water op te dale
Tote eenre der scoenster sale
Die noit wert ghemaect
Daer waren si wel gheraect
Die sale was buten guldijn
Dat die stile souden sijn
Dat was al carbonkel
Ne ghene en was daer soe doncker
Hine lichte als dat sonneschijn
Vore die zale spranc een borne fijn
Daer was soe vele goets in
Hen mochte niet beter sijn
Balseme ende cyroep
Was daer goeden coep
Oliue honich ende zeem
Datne vloide niet in een
In vier aderen het vloet
Dat dochtem wonder groet
Om dien seluen borne

40

44

3ra
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Tussen voeren en si is een letter doorgestreept.
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Daer was meneghe worme
Daer stonden borne scone
Al om al ene crone
Daer stont menich cedrus
Ende menech plathanus
Specien stonden daer soe vele
Dat deric v segghen wele
Haddic ghescreuen alte male
Dat daer stont vore die sale
Eer soude liden een jaer
Eer ic Beide voer waer
Hoe meneghe wonderlijc dinc
Ay hoe in twiuele doen ghinc
Alle die moncken moet
Domoenen dochtem daer soe Boet
Dat si node keerden van daer
Scone paus vederen voer waer
Was bouen al dat dat
Daer was al dat ghemac
Dat een keyser hebben soude
Of hi brulocht houden woude
Dien heren quam in haren sijn
Dat si alle ghinghen daer in
Besiende die scone sale al
Een moenc daer stal
Enen breidel wel ghedaen
Dat becochti berde saen
Wel sere Bonder twiuel
Daer stont bi een duuel
Hi wijsdem met liste
Ic wane bijt niet en wiste
Waer omme dat hine hem boet
Dies werf sine pine groet
Hi riet hem dat hine name
Want hi Neme wel betame
Te ridene daer te lande
Dies ghewan hi grote scande
Hi roerdeur dat hi waghede
Hoe wel den monc dat behaghede
Dat hine claer Bach schinen
Dies worden groet sine pinen
Doene de duuel ter hellen trac
Dede hi hem groet onghemac

724

728

732

736

740

744

748

752

756

760
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Om dat hi hem dien breidel nam
Doen hi in die sale quam
Te hant rumeden si die sale
Ende ghinghen wech alte male
oen sach sente brandaen
Ene borch daer bi staen
Die was scoenre dan de stede
Daer de mono de diefte dede
Doe saghen si danen vaste
Ouer meneghe grote raste
Dat lant al om altnes claer
Nacht ende Bach dats waer
Daer en was rijm no snee
Daer en dede hem die vint niet wee
Van reghen went daer niet nat
Een out man voerde porte sat
Hi was wel ghehaert
Al grau was hem sijn baert
Daer ter seluer borch dore
Ghinghen jonghelinghe dore
Herde vele ende ghenoech
Niet en vertellet die boec
Doch seit hi openbare
Dat het ynghele waren
In die porte stont een jonghelinc
Hi maecte enen widen rinc
Met enen swerde vierijn
Dat mochte wel die ynghel sijn
Diemen heet cherubin
Hine laet daer nierren in
No stille no openbaer
Die andere en bringhene daer
oen quam daer sente michael
hi moet ons gheleiden wel
Metten anderen jonghelinghen
Aldaer die moncke ghinghen
Nam hi enen biden rocke
Biden haer ende biden coppe

D
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Ende tracken in die borch dore
Doe stom die ynghel daer vore
Met sinen swerde vierijn
20

Hier moghen wij licht te langhe sijn
Sprac sente brandaen doe

764

768

772

776

780

784

788

792

796

800

804
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Sinen ghesellen toe
Hier hebben wij ghenomen
24 Meer scaden dan vromen
Dese mure sijn soe hoghe
Niemen Ganse veroghen
No die lancheit verkiesen
28
Hier en willic niet mere verliesen

123

808

812

Sprac doe sente brandaen
Ic wille weder te scepe gaen
32

36

40

44

3vb

4

8

12

3va26

D

oen si te scepe quamen
Ende orlof doen namen
Toten donkeren lande
Een moenc doe bekande
Dat die gront al gout was
Ay hoe blide waren si das
Doen ghinghen si vte spele
Ende droeghens inden scepe vele
Elkerlijc in sine hande
Dat si sint in haren lande
Vercierde menich gods huus
Doe horden si een groet gherwsch
Enen wint soe sere braken
Ende een weder alsoe craken
Ende een vier soe blieken daer
Dat die gods recken hadden vaer
Ende vruchten des hemels valle
Die duuele quamen daer alle
Ende eischen met rechte groet
Den breidel dief dien Boet
Om dat hi den breidel stal
Voerden sine inden afgront al
Daer moesti sere queuen
Met anderen sinen ghesellen
Doennem greep die viant
Metten breidel hive bant
Ende sleepte sine bene
Ouerstoc ende ouer stene
Voer sijns heren ansichte
Daer was een groet gheruchte
Alsoe oorden sine te hare scolen

veroghen.
Boven de o staat de aanzet van een niet afgemaakte lu
lusletter.
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820

824

828

832

836

840

844
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16

Die sint mere hebben . ghestolen
Willent ouer niet slaen
Hen mach alsoe niet gaen
Het en si dat sijs ave staen
Ende hare boete ontfaen
Anders selen si quellen
Metten duuelen finder hellen
c ente brandaen hadde toren
Dat hi soe scandeleec hadde verloren
Sinen monc Boet
Met tranen hi daghen bestoet
Waric seit hi een droghenere
God en hadde mi niet mere
Ghegheuen mere meswende
In desen donkeren ellende
Om dies god heuet ghehingt
Ende mine vaert ghelingt
In come van hier nemmermere
Ghine helpt mi beteren mijn seer
Ende tuinen moenc ghecrighen weder
Eer willic vallen hier neder
Soeken ons heren netmoet
Tote mi die duuel weder comen doet
Minen monc die hi wilt scenden
In desen donkeren ellenden
Si weenden ende riepen Bode an
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856

860

864

868

872

Onser vrouwen ende sente jan
44

Ora

4

8
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Doen ghe horese onse here
Dore siere lieuer moeder ere
Wel saen saghen si enen schijn
Als twee borne vierijn
Dat brende ende lichte daer inne
Daer wt sprac ene stemure
Wat witti mi brandaen
Dies en hebbic niet ghedaen
Die duuel voerden te siere scolen
Om dat hi hadde ghestolen
Waer om belghedi v op mi
Onsculdich benic jeghen di

Tussen donkeren en ellenden is een letter, waarschijnlijk
7 1 een
Tussen g he en horese is hoe doorgestreept.
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880

884

a,^

doorgestreept.
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Ghi wit wel dat adaem
Om enen appel dien hi nam
Was inde helle ouer waer
Wel V dusent jaer
Alsoe eest met hem vergaen
Met dieften es hi beuaen
Ende es der hellen ghegheuen
Ende scent niet here mijn leuen
Sprac die goede sente brandaen
Heuet mijn monc yet mesdaen
Dies wiltene weder bringhen
Ic wilne altnes verdinghen
In crwswijs si hem strecten
Met tranen si Bode wecten
Haer beden wilden si niet begheuen
Altnes si daer ane bleuen
Tote die aelmaechteghe god
Den duuel dede dat ghebod
Dat hi sente brandaen eerde
Ende sinen monc weder keerde
Doen nam hine op sinen hals
Ende dedem vele onghevals
Den breidel moeste hi becopen
Ende quam sere ghelopen
Wt der heter hellen onwarde
Hi tornde hem vele harde
Dat hi den monc moeste draghen
Toten scepe op sinen craghen
Doen hine brochte op den borde
Ay hoe lude sine kele scorde
Weedi sprat sente brandaen
Wat hebdi mi leers ghedaen
Ghine laet mi niet behouden
Dies dat wij hebben souden
Ghi mesdoet dats waer
Die monc dochte hem herde swaer
Ende die weck herde lanc
Daer hi die letanien sant
Op sinen hals bene

wilne:

Boven de n bevindt zich de aanzet van een niet afgemaakte losletter.
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Orb

Ouer stoc ende ouer stene
Daer hi den monc draghen moeste
Stat hi ant stip een joeste
Ende werpem die Gorden
Onsachte dat sijt alle horden
Doen was hem sine varwe ont[k]ert
Verwandelt ende bleet
Dat sine cume ghecanden
Dat pet was hem ghestanden
Ane haer ende ane baerde
Die hwt was hem haerde
Sweet ende veerompen
Van stocken ende van tronken
Haddi meneghen swaren stoet
Die duuel onder water doec
Ende vloe daer goeder Tiede seghen
Sente brandaen die gods deghen
Hi weende van groter lieue
Ende sprat den breidel dieue
Haddi den breidel vermeden
Ende met enen haellechter ghereden
Sone waer v crune met uwen baerde
Ende v hals niet soe haerde
Swart noch oec besinghelt
Nv hebdi oec ghelinghet
Herde sere mine vaert
Mi es leet dat ghi noit ghesmeet roert
Sprat die besinghelde cappelaen
Doe loech sente brandaen
oe dus sente brandaen
weder sinen cappelaen
Ghewan wander hellen
Dat maghic v tellen
Doen voer hi langhe wile
Ende leet meneghe mile
Doen horde herde sa[en]
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940
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956

960

Tussen Ouer en stoc is stoc stoc g eschreven de eerste keer doorgestreept, de tweede keer 1 de
letters dichtgelopen.
Voor die is in op zettelg1 k of niet) onleesbaar
eesbaar gemaakt.
g
ont[k]ert: Eventueel ont b ert.
Tussen water en doec is stoet doorgestreept.
sa[en]: De laatste twee letters zijn
^ uitgelopen.
g pen.
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40

44

Die goede sente brandaen
Een dier heet serenee
Die slaept doet den ghenen wee
Die dat horen of Bien
Van siere blisscap moet ghescien
Ter zee groet onghewedere
Doen vielen sciere nedere
Sente brandaen op sine knien
Ende bat gode dat hi moeste ontvlien
Soe hi alder best can

127

964

968

Doe sliep die stierman

Ova

4

8

12

16

20

24

28

32

Hars selfs si vergaten
Dat sine wisten waer si Baten
Elc monc daer ontsliep
Dat scip sonder stierman liep
Tote ene borghe die bernde sere
Daer wt liep een swert here
Hi riep tote den stierman vele
Wt siere groter kele
Soe hi lwdste mochte
Hi weckese wel onsochte
Ende hietse daer na keren
Hi seide dat hi leren
Den mester stierman woude
Waer hi henen soude
Doen biet sente brandaen
Sijn scep wel ghedaen
Tote dien berghe keren
Om dat hi hem soude leren
Doen si Boe na quamen
Dat si sijn were vernamen
Ende si verstonden duuels tale
Docht hem allen quaet te male
Doe sprac des duuels bode
Dorstic wel doer gode
V seep her brandaen
Hadde quade vaert ghedaen
Ic wane dat ghijt becopen moet
Dat ghi ons Boe lede doet
In can yore v niet ghehebben
God en wilt v niet ontsegghen
Om dat ghi Boe vele leest altnes
Want v ghebet es sonder loes

972

976
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24

Dusoudes sane ghenieten
Laettijs v niet verdrieten
Dat v mijn vernoy es lief
Ghi naemt mi den breidel dief
Die achter v sittet daer
Hi sweet van anxte dat es waer
Van sorghen es hi ontdaen
Doen sprac sente brandaen
Dat es sine boete
Dat hi hem wasschen moete
Mine dunct niet soe Boet
Dan men worpe indie vloer
Dat hi hem wel wasschen mach
Die monc scameliken lach
Met wel groter sorghen
Hadde hi hem gheborghen
Onder een scip Banc
Die rijt dochtem wel lanc
Ay hoe loech de duuel das
Dat die monc vereert was
Doe hi sijn spot hadde ghedreuen
Bat hi dat sijn hem weder gheuen
Wilden haren cappelaen
Hi souden berde scone dwaen
Hi stonke op hem te sere
Doe Beide die milde here
Die goede sente brandaen
In gheue v niet tuinen cappelaen
Mi dunct v grote tale
Onnutte sijn alte male
Dijns sprekens benic sat
Den stierman hi doe bat
Dat hi were op dat meere
Doe quam des sduuels heere
Vten berghe ende dedem wee
Ende volgbede hem op die zee
Ende droeghen in haer bande
Grote gheloyende brande

4vb3

scip:
P
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40
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De i is klein boven het woord geschreven.
g
Tussen ^grote en tale is talie doorgestreept.
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1020

1024
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4vó25
5ra16

Ende oec bernende scichte
Als of si wouden vichten
Si worpen ende scoten
Op die inden scepe vloten
Met groten tornen moede
Doen quam god die goede
Hine lietse niet ontweghen
Ic wane vanden hemel die reghen
Soe dicke noit en vloghen
Als die branders vielen van hoghen
In dat scip ende die scichte
Dus jagheden des duuels knechte
Die heren danen si vloten
Die duuele worpen ende scoten
Op die vluchteghe Tiede
Dien heren doe gheschiede
Dat si bi ghelucke waren
Deser eresen ontfaren
ie here voer wech met trouwen
god liet hem doe bescouwen
Meneghe ynghelsce scare
Die bouen hem quamen gheuaren
Die voerden inden trone
Meneghe ziele scone
Si songhen dien gods lof
Soe dat si verblijdden daer of
Dat dedem god te minnen
Dat hi hem liet bekinnen
Wat die geeste wouden
Ende waer si henen souden
Doen sach sente brandaen
Ene scone kerke staen
Met x sconen toren
Die noit man testoren
Sonder god en mochte
Te seggen het en dochte
Ne ghenen ecrtschen man
Doen streef dit sente brandaen
Al dat wonder dat hi sach

Tussen bernende en scichte is schic doorgestreept.
De e is klein boven het woordeschreven.
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Daerhi inden scepe lach
oen ons heren gods deghen
Terechte hadde bescreuen
Die twee paradise
Doen waende die gods wise
Die ghetrouwe dienare
Dat hi al quite ware
Van dien groten zee baren
Ende hi te lande Boude varen

D

Doen bat die here goede
Met bitterliken moede
Onsen euweliken troest
Dien dicke hadde verloest
Dat hine iet saen Bande
Weder te sinen lande
Doen quam een anxtelijc wint
Diene dreef ende sijn kint
Danen verre op die zee
Daer wert hem herde wee
Die storm wert herde groet
De zee borlede ende doet
Als hem verhief die wint
Doe saghen die gods kint
Soe vele vissche in die zee
Dat hem die Borghen daden wee
Si saghen daer officieren
Ghelijc wilden stieren
Vele onder dat water gaen
Doe sprac sente brandaen
Dit es die leuer zee
Daer ic when af eer
Las menech tekijn
Dies seldi ghelouich sijn
Maer doch hebbic wonder
Van dien gronde hier onder
Hoe hise gheuoeden moghe
Dat hem alien doghe
Maer god es soe rike
Dat hi heure daghelike
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Die spise wel ghegheuen mach
Tote sine cappelaen hi sprach
Dat hi sochte parkement
Hine lette niet en twint
Die waerheit hi scriuen began
Doen hiet hi den stierman
Dat scip houden stille
Om Biere beden wille
Dat si die waerheit ghescreuen
Van dien visschep diere dreuen
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oen dat scip begonde gaen
doen sprac sente brandaen
Soete broedere mijn
In gode seldi ghelouich sijn
Dore hem si wij wt gheuaren
Hi mach ons wel bewaren
Hi es aelmachtich god
Hi heeft alles dinghes ghebod
Sente marie die goede
Wese hier onse hoede
Ieghen alle dat ons quaet si
Des hulpe ons filius dei
Ende al dat hemelsche heere
Helpe ons hier op dit meere
Amen segt allegader
Endebeuelet den hemelschep vader
oen quam een sachte wint
Doen saghen si waer een gods kipt
Op de zee sweuede
Onsachte het leuede
Op enen resch eerden
Wat soude sijns ghewerden
Als die zee verwoedde
Maer dat god sijns hoedde
Van dien scepe vloe hi doe
Sente brandaen sprac hem toe
Dat hi met hem sprake
Die resche vlote doe met ghemake
Doen roert hi ghehorsam saen
Met trouwen sente brandaen
Tote dien goeden man sprac
Doghedi om gode dit onghemac
Op deser wilder zee
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Of doghedi dit grote wee
Om uwe grote mesdaet
Soe mach uwes wesen raet
8
Ic ben abdt ghewiet
Ende metter scolen ghevriet
Dat ic van gode hebbe ontfaen
12
Dat ic . die in boeten staen
Hare pine corten mach
Beide jare ende dach
Hebdi iet quaets ghedaen
16
Om gode willic v ontfaen
Doe sprac die een sedele
Met mi waer v euele
Vergouden v cappelaen
Die ghi verloret her brandaen
20
Vore den sconen paradise
God heuet mi mine spise
Ende mine lijf nare
24
Een meer dan c jaer
Op dese zee ghegheuen
Sire ghenaden moetic leuen
Ende wachten siere leere
28 Mire broedere es noch mere
God onse vader es soe goet
Dat ons sine ghenade voet
Metten hemelschen brode
32
Helpt hi ons te node
Daer v monc weder quam
Dien v dien duuel nam
In die zale rikelijc
36
Daer hi stal den breidel louelijc
Ende die ru[w]e here allene
Die sat op dien hoghen stene
Hi hale v ter stede
40
Dat god om v dede
Om dinen cappelaen
Doen seide sente brandaen
44

Om die gods ere
Segt mi noch mere

5va23

Tussen mine en lijf is hu doorgestreept en geëxpungeerd.
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ru[w]e: Moeilijk leesbaar doordat de inlet is uitgelopen.
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Van dien heren hoe si leuen
Of hoe si Baer worden verdreuen
Si leuen seit hi kerstenlike
Ende winnen dat gods rike
Doen sprac die here goede
Met enen eenboldeghen moede
Daer waren wi gheboren in
Die staet in enen lande
Daer men Bode niet en cande
Omder lieder sonden
Sanc neder in afgronde
Al dat grote lant
Ende al dat quade volc te bant
Si namen quaden ende alsoe
Ende opden groten stene hoghe
Heeft een deel god gheset
Onser broedere als ghi wet
Daer voetse die gods tracht
Die mi hier heeft bracht
Dats god onse lieue here
Noch es onser broedere mere
Die des selfs liues leuen
Ende op die rissche zweuen
In deser zee gronden
Dat quam van minen sonden
Dat wi ghescheden waren
Dies moetic allene varen
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Doen dat lant al verdranc
Ende meneghe borch versant
Sodoma ende gomorra
Ende die grote stat borga
Doen stoelde al dese eerde
Ende al dese groen sweerde
Vanden armen eertrike
Dus houdickene vastelike
Te minen jonxsten ende
God moet ons ghesenden
In hemelrike met eren
Nortwert seldi keren
Daer seldi sien groet wonder

Achter ^god staat een doorgestreepte s.
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Een wint hief daer onder
Diese Bonder orlof weck droech
Dat scip danen sloech
In wel Gorter wile
Ouer meneghe mile
Doe quam van enen bedrusche
Van eens wijnts gheruusche
Dat dat scip soe verre spranc
Meneghe dachuaert lanc
Mettien starken wedere
Doe haelp hem god vandaer wedere
Dat hi den scriuere gaf enen vloec
Ende hi mede den boec
Verberde inden eiere
Dat becochti nv wel diere
Daer sijn scip soe verre spranc
Mere dan dusent tuilen lanc
In groter ongheweldicheit
Waer B ode sine vaert leit
Sone mochte hijs niet sijn ghenesen
Doen voer hi van daer soe wi lesen
oen sac sente brandaen
Enen naecten man staen
Verre Bitten allene
Op enen heten stene
Hi doghede leet ende toren
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Besiden was hi vervroren

1268

Dore vleesch ende bene
Banderside op den stene
Was hi soe heet dat hi verbran
Na sine werke hi Toen ghewan
Hem vlogen an I dwalen
Berrende hete stralen
Vaste in alien Biden toe
Gheen bescerm en baddi doe
Anders dan die Ilene dwale
Die halp hem berde wale

32

Die sloech die hitte danen
Hem quam met groten bonen
Beide heet ende oec Gout

6ra7

becochti: Tussen

de c en de o is een h doorgestreept.
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Sine pine was menichfout
es sondaghes snachts stont hem soe
Dat hi was blide ende vroe
Hem dochte wel openbare
Dat hi ter werscap ware
es manendaghes vroe
quam hem grote pine toe
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Doe oorden finder hellen
Die duuel met sinen ghesellen
Doe die here soe na quam
Dat hi sine pine vernam
Begonsti hem ontfarmen
Doen vraghede hi den armen
Van wat volke hi ware

1292

Doen sprac die sondare
c ben die arme judas
Om dat ic onghetrouwe was
Ende ic vercocht sonder noet
Die mi sciep ende gheboet
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Dies hebbic sere ontgouden
Doe si mi berouwen souden
Die scoudelike sonde groet
Doen began hi mi oec
Die quade valsche duuel
Ende gaf mi den twiuel
Ende riet dat ic mi verhinghe
Ende ics ghene boete ontfinghe
Alsoe namie die Boot
Dies moetic liden desen noet
Haddics ghehadt berouwe
God es soe Boet ende ghetrouwe
Soe waert mi wel vergaen
God had mi ontfaen
Als hi den jode ontfinc
Daer hi anden cruce hinc
Die hem dat herte stac ontwee
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Om dat hi berouwe ghewan
Daer hi anden cruce hinc
Ende die bitter doot ontfinc
Alsoe hadde hi mi ghedaen
Waers mi berouwen saen
Mijns en wert nemmermere raet
Mi dunct dat mi wel staet
Ouermorghen herde vroe
Sal mi Bane die pine toe
Dan werdet mi al benomen
Tgoet daer ic ben in comen
Omdes sondaghes snacks ere
Doghic dese bliscap here
Stont mi dus in allen daghen
Sone woudic niet daghen
Doch Boen eest niet herde Boet
Maer dat mi herde wee doet
Die grondelose bitter helle
Daer ic altoes in quelle
Ende die duuele doen mi groten Hoef
0 . wi here waer ic doot
Of mochtic steruen
Sone soudic niet bederven
In dus meneghen arbeit
Mi sal altoes weren leit
Dat ic Hoyt gheboren werf
Ic vare ene jamerlike vaert
Van jamere ende van leede
Dese grote anxten beede
Die vorste ende hitte
Daer ic altoes in sitte
Houdic al ouer nicht
Terhellen en hebbic lucht no licht
Daer eest doncker emmermeer
Daer es dat ewelike seer
Ter armer fijt wert hi gheboren
Die daer court es verloren

Tussen sondaghes
en snachs is ere doorgestreept.
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Ene hitte court mi daer
Eer ghi gheroeret een haer
Ware . versmolten enen berth stalijn
Diene worpen daer in
Soudic hier langhe veesen
Mi dochte ic ware ghenesen
Herde wee doen mi die Borghen
Ieghen ouermorghen
Dan die pine die ic nv haen
Doe sprat sente brandaen
Darf jement vore v bidden yet
Neent het waer al om niet
Sprat judaes die arme
Want ic gods niet en ontfarmde
Alle hulpe hebbic verloren
Maer dese dwale hier te voren
Vore mijn ansicht naect
Mi dunct dat si mi rike maect
Si holpe mi noch mere
Maer ic namse onsen here
Doe ic met hem ghinc
Het weert mi doch grote dint
Van desen groten eiere
Maer mi berouwes schiere
Doen gauic weder om gode
Enen sinen cranken bode
Die oit sint sine ghebede
Vore mi te gode dede
Nv hulpt si mi doch hier
Weren dit Starke vier
Al en maecht niet soe vele sijn
Oft te rechte waer mijn
Doch soe Nulpet mi here
Herde wel ende sere
Ieghen desen heten Brant
Dies ic gaf met mire bant
Dan mi holpe al die haue
Ende mense na mi gaue
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Dies moghedi sijn ghewes
Soe wel helpt dat goet
Dat die man selue doet
Ende dat hi selue gheeft
Die wile dat hi leeft
Want ghebet ende achter dade
Comen dicke te spade
Ende datmen oec na doet
Dat heuet cranken spoet
Te hulpen die selue niet en gheeft
Die wile dat hi leeft
Doen hi dit hadde gheseit
Naecte hem groten arbeit
Des manendaghes metten daghe
Maecte judas grote claghe
Doen naectem groet onghemac
Sere weendi ende sprac
0 . wi vele arm man
Dat ic noit ziel ghewan
Deser vaert die ic varen moete
Deser en werf nemmermere boete
Want ic verdient haen
Doe hief sente brandaen
Sine heileghe bringhen vort
Op des sceeps bort
Of die duuele quamen
Ende dat heylechdom vernamen
Dat hise soude vervaren
Hi sach anesire ghebaren
Ende heuet wel vernomen
Dat si saen selen comen
Die duwel quam niet groten heere
Hem dochte lucht ende mere
Dat het al waer vierijn
Wi souden eer gheuaren sijn
Sprac die besinghelde cappelaen
Die met Borghen was bevaen
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Doen vloen die quade geeste
Vanden scepe ende maecten tempeeste
Met pecke onghehiere
Ende met solfer eiere
Dat gheloide soe ende wiel
Daert op die zee viel
Berrede dwater als stroe
Iudase wildense alsoe
Voeren finder hellen
Daer sine souden quellen
oe gheboet sente brandaen
Dat si een wile wilden staen
Ende judase vertuiden
Gode bat hi dien tiden
Dat dien nacht moeste ghenesen

D

Iudaes ende quite veesen
Dien tiden vandien fellen here
Dies bat hi onsen here
Wenende hi soe langhe bat
Dat hem god ghelouede dat
Die duuele Jude screiden
Ende burrelden ende neyden
Dat sire Bonder moesten varen
Met vele groter scaren
Voren si ter hellen
Doen dreigheden sine te quellen
Meer dan si doen souden
Of sine niet hadden onthouden
Dat selue dreighen dede hem wee
Daer hi vloet op die zee
Des smarghens wel vroe
Die duuele quamen alle doe
Te judaes groten onghevalle
Crauwelen brochten zi alle
Die gheloyden ende sneden
Cume si dies ontbeden
Dat sise in hem sloeghen
Scandelike sine droeghen
Met allen metten steno
Si quelden sine bene
Doen sine op namen
Ende een luttel danen quamen
Spraken si leelike doe
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Sente brandaen toe
Hier om selen wine pinen meer
Dan hi was ghepijnt eer
Doen sprac sente brandaen
Anders saelt hem vergaen
Hine sal niet meer ghepijnt sijn
Om dies hi te nacht was met mi
Hoe ghi mi moghet schelden
Hine sals niet ontghelden
V scelden es mi ommare
Ic ghebiede v bi uwen sceppare
Dat ghine quellet niet meer
Dan ghine quellet eer
Of ten anderen tiden hebt ghedaen
Aldus voerden sine saen
Harde sere karmende
Ende sijns niet ontfermende
Doe biet die here goede
Op die zee vloede
Met sinen scepe volghen
Na die arme ziel verbolghen
Die duuele ontfordenne saen
Doen sachi voer hem op slaen
Enen roet groen ende swert
Dat mach wel sijn een pine hart
oen voeren die deghene
Mettien gods zeghele
Ende saghen bernende voghele varen
In enen bernende berth te waren
Ende menegerhande tonghen
Die el niet en songhen
Dan wi roach ende wee
Ende een grondelose zee
Sloech Baer besiden west anen
Dat men horde danen
Ouer meneghe mile
Doen voeren si ene torte wile
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Ende saghen wt enen berghe slaen
Ene vlamme soe ghedaen
Datter ginstren wt vloghen
Alsoe groet als enen ouen
Ende colen als maste
Ende meneghe onraste
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Vten seluen berghe ran
Een water selc en sach nie man
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1520

Het was swert ende wiel
Bander side daert wt viel
Een water ende een wint te waren
44

7va

4

Die beide soe cout waren
Dat niet couders noit en waert
Si hadden ene sware vaert
Die hitte was daer menichfout
Bander side waest soe cout
Dat die scorsse vanden colden
Vanden bome scolden
Doen hiet sente brandaen
Hem allen ten riemen vaen
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Moncke ende scipman
Alle vinghen si daer an
8

12

Daer en letten si niet meer
Daer si comen waren eer

Ende die moede scipman
Van diere keitiuegher scaren
Doen quamen si ghevaren
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In enen daghe ghevaren
Keerden si cume in II jaren
Als doe dit scip ontran

Op een der bester eerden
Die noit mochte werden
Dat heeftmen ghesien selden
Daer wies ane den velden
Beide coren ende wijn
Ende alle die vrucht die mochte sijn
Sonder enen ende grauen
Daer was luttel noet van hauen
Vische waren daer ghenoech
Die daer dat water droech
Ende vleesch wilt ende tam
Die diere waren daer noit gram
In die jeghenode scone
Ende tallen tiden groene
Dats multum bona terra

Tussen vanden en colden is colen doorgestreept en geëxpungeerd.
Tussen Daer en wies is was ane doorgestreept en geëxpungeerd.
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Ende es gheleghen berde verre
Van eertscen lieden goede
En hadden doe die vloede
Dat scip doe niet gheslaghen
Daer en const nierren ghedraghen
Doe daer sente brandaen
Ende die herre waren onderdaen
Hare moetheit verloren
Doen saghen si daer voren
Enen berch soe hoghe
Sine conden niet veroghen
Sine grote hoecheden
Hem dochte met waerheden
Dat die wolken daer op sweuede
Negheen dinc die leuede
En quame daer op . sine vloghe
Maer tenen hangbende woghe
Met Borghen Bijt ane vinghen
Dat si daer op ghinghen
Die berch was bouen scoen
Ende biet die berch van syoen
Daer an sloech die zee vloet
Noit en was berch soe Boet
Doen si den berch op souden gaen
Doen saghen si daer staen
Draken groet gruwelijc
Ende lijntworme vreselijc
Die worpen tallen stonden
Dat vier eten monden
Die hoeden die porten
Metten gods worden
Gheboet hem sente brandaen
Dat sise daer in lieten gaen
In die selue vre
Die boec seit dat die mure
Waren alle kerstalijn
Daer was menich claer steen in
Daer was ghegoten inne
Met meesterliken sinne
Van copere ende van eere

Tussen en en const is cost doorgestreept enS
eëxp
un geerd.
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Menegerhande diere
In dien rinc al omme
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Somme rechte Somme cromme
Diese jerste ghinc besien
Mochte van vruchte olien
Want si anden muer stonden daer
Of si alle leueden voer waer
Daer stonden alle die dier
Die ic noit horde noemen hier
Leuwen ende panthiere
Ende menegerhande diere
Eencorne ende lupaerde
Ende beesten van meneghen aerde
Herten confine ende hinden
Mochtmen daer vele vinden
Men vant daer alle vormen
Van vreseliken wormen
Midden inden berch vloet
Ene riuiere herde groet
Die dat wilt dede om gaen
Dat niet en mochte stille staen
Dat saghen al openbaren
Die daer comen waren
Daer onderwilen spronghen
Ende riepen ende songhen
Als of si weck wouden
Ende eten mure souden
Daer stont meneghe vorme
Daer waren selke worme
Half ru ende half Moet
Noit sachmen dies ghenoet
Noch stont daer onder
Ghetoghen menich wonder
Van visschep meneghertiere
Vloten daer in die riuiere
Herten ende hinden
Vloen daer vorden winden
Wilde swine vloen daer
Die jaghere reet daer naer
Met blasenden home

Tussen ru en ende is ha doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
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Dore bosche ende corne
Ende menich wonder soe vele
In cant ghesegghen wele
Daer speelden inden mure
Orssen met couerturen
In enen rinc wide
Daer soe hilden besiden
Ridderen of zi leueden
Banieren daer oec sweueden
Daer toe mochten si scouwen
Herde vele vrouwen
Daer bliesen wechteren inder scaren
Dies oncondich waren
Waenden dat si leueden daer
Ic mach v segghen ouer waer
In die goede borch eerlike
Was vele wonders herde mike
Daer lichten die tinnen
Buten ende binnen
Als die dach sterre
Die op riset verre
VP torren stonden alle
Op dien muer omdie zale
Si blicten ghelijc den eiere
Niet en was daer diere
Dan onghemac ende armoede
Meneghe culcte goede
Met sidenen sporwaren
Saghen si daer te waren
Die daer hinghen ouer scone
Bouen die bedden als inden trone
Dat daer an die zale was
Dat was algader snee wit glas
Ende ghedect met sindale
Daer dome bleec dat goutmale
Inden houe scone
Stonden cedre borne
Ende ander borne soe vele
Dat die sonne niet wele

Na moch is men doorgestreept; ten is er achter geschreven.
Tussen ende en armoede zijn twee letters doorgestreept (a[.]).
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Mocht schinen toter eerden
Noit en mocht daer nat werden
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28

32

36

Dies namen si alle Boem
Onder die Iedere boem
Was die acker berde scoen
Ende tallen tiden groen
Daer hinc menich gout vat
Noit en was huus bat
Bewaert van dieren dinghen
Daer mochtmen horen singhen
Die vogele in allen tiden
In die borch ende daer besiden
Daer stont binnen een palas
Dat noch scoenre was
Ghesciert met goude ende dieren stene
Gheset in elps bene
Die vloer saphier ende glas
Ic wane noit ne ghene en was
Ghewracht bouen der eerden
Dat beter mochte werden
Of ghemaect enich bat
Ouer waer seggic v dat
Ghegoten waest van ere
Het en wen nemmermere

Ghemaect soe goeden werc
No soe vaste no soe starc
40
Als daer op dien dach
Sente brandaen Bach
Die monke saghen al besonder
Dat menich groet wonder
44
In die borch spronghen
Drie watre daer af songhen
Moelne al hadden si tonghen
8va
Soe dat Bijt al verclonghen
Beide berch ende dal
Ende clatter bi was ouer al
4 Die boec seit ons dat
Dat vloide int ghewat
Vissche die daer speelden

8rb23

Na Daer staat nogmaals
S
is ook lets uitgeveegd.

aer,
^

1680

1684

1688

1692

1696

1700

1704

1708

1712

maar enigszins
uitgeveegd en eëxp
ungeerd. Het abbreviatuurteken
S8
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Van alrehande weelden
oe sprac de besinghelde cappelaen
D hets Boet dat wi henen gaen
Eer wi hier scade ghewinnen
Mi dunct in tuinen Binnen
Hen es sonder meester niet
12
Dit wonder dat ghi hier Biet
Werden si onser in inne
Wine moghen niet ontrinnen
Si doen ons selken arbeit
16
Dat ons die vaert werf leit
Ende ons dat lijf rouwet
Dit were heeft ghebouwet
20
Een wonderleec diet
Hen keert heure ane Bode niet
Het heuet wonderliken Bede
Het vaert ons lichte mede
24
Als die oec daden
Die ons hadden gheladen
Toten berghe die brande
Doe bat die scipmanne
28
Sente brandaen ende die heren
Dat si te scepe weder keren
Doen si te scepe waren ghegaen
Saghen si jeghen hem staen
32
Een volc wonderlijc ghedaen
Dat seldi hier horen saen
Si hadden wolfs tande
Ende bieten walschrande
36
Verbolghen waren si te waren
Om dies wi waren ontfaren
Si hadden houede als swijn
Hoe mochten si wonderliker sijn
40 Mans bande bonts been
Si scrouwen oec al in een
Craens halse mans buut
Om die voete waren si ruut
44
Sidijn was al haer ghewant

8

De h is verbeterd uit een b.
De eerste letter is dichtgelopen met inkt.
Tussen die en voete is de aanzet tot een letter doorgestreept.

8va35

walschrande:

8va42

Craens:

8va43

1716

1720

1724

1728

1732

1736

1740

1744

1748

1752
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8vb

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Boghen droeghen si in die hant
Ende pile in ghesetten
Gheslepen ende ghewettet
Si hadde langhe baerde
Ende rochelden haerde
Als een wilt beere
Hen rauwe herde zere
Dat hem sente brandaen
Vter borch was ontgaen
Doen sprac sente brandaen
Latet scip sachte gaen
Wt desen groten vliete
Dat ons niet en schiete
Dit eyselike commer
Nv heeft mi groet wonder
Of si gode yet kinnen
Ic wille . hem vraghen beghinnen
Hi ghinc op dat bort staen
Hi manese herde saen
Bi gode ende bi siere cracht
Ende bi al dat hi heeft ghewracht
Ende ye liet ghewerden
Inden hemel ende inder eerden
Dat sine met vreden lieten
Biden lande vlieten
Dat hi te hem spreken mochte
Si leiden neder herde sochte
Die boghen vter hant
Ende sweghen alte hant
Doen sprac een daer onder
Brandaen du heues menich wonder
Doer varen ende menich lant
Nv heeft v god hier ghesant
Dien ghi ons voren nummes
Hoe wel dat dune kunnes
Wi kennen vele bat
Daer hi in sinen trone sat
Daer saghen wine alle
Voerlucifers valle
D oen sprac sente brandaen
dit soudic weder segghen saen
Maer dat mi niet en bestaet
Een wijs man ghescreuen haet

147

1756

1760

1764

1768

1772

1776

1780

1784

1788

1792

1796
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44
9ra

4

8

12

16

20

24

28

32

9ra16
9ra17
9ra24
9ra26
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Dingle dorsten noyt beghien
Dat si gode hadden ghesien
Inden ansichte sinen
Dv wilt di sotheiden pinen
Ic segt v te voren
Dune moghes mi niet verdoeren
Met sulker niemare
Dine worde sijn onware
Ende sijn alle loghenlijc
God es onghesienlijc
Noyt en saghen oghe dats waer
God es soe wonderlijc claer
Wat heuestu di toeghetoghen
V hebben sere bedroghen
Dine lelike oghen swinijn
Waer moghestu comen sijn
Dattu saghes met dinen oghen
Die dingle niet sien en moghen
In vollen aensichte
Waer saghestune te richte
Doe hi in eertrike was sone
Droech hi die hemelsche crone
Hier was hi sone ende vader
Nochtan was hi daer algader
Vader sone ende heilich geest
Enich here ende alre meest
Du dunckes mi ombedacht
Ouer al es sine macht
Ende in die diepe afgronde
Ter hellen mense vonde
Wie dat soet rochte
Dat hise daer sochte
Dat wiltu di toe tien
Dattu dat heues ghesien
oe sprac die wonderlijc geest
Dies du brandaen niet en wits
En wiltu niet ghetrouwen

D

De eerste e is klein boven het woord geschreven.
Tussen Waer en saghestune is sach doorgestreept en geëxpungeerd.
ombedacht: De a is geschreven in een textualisvorm.
Tussen in en die is diepe doorgestreept en geëxpungeerd.

aensichte:

1800

1804

1808

1812

1816

1820

1824

1828

1832
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36

40

44

9rb

4

8

12

16

20

24

9ra37
9ra46

9rb17

2

Noch Bals v berouwen
Ende stade winnen oec
Twi datstu bernen den boet
Daer dese waerheit in was
Hoe lede es v worden das
Bedi doen si wiselike
Ende leuen salichlike
Die an gods wort ghelouen
Al en Bien si niet met oghen
Ia en scriuet niet Johannes
Hoe thomaes die gods man es
Tgeloue woude hebben te broken
Hi hadde oec ghesproken
Doe hem quam die mare
Dat god op verstanden ware
Hine Wouts niet ghelouen
Hine saghet met oghen
Dat god waer op verstanden
Hine hadde oec metten handen
Sine wonden beuaen
Daer na baerdem god saen
Tierst dat Nine ane Bach
Die gods Bone te hem sprac
Thomas ic wilt v tonen openbaer
Siet hier mine wonden claer
Thomaes wiltu noch beghien
Want du mi heues ghesien
Ende mine wonden beuaen
Dat ic ben op verstaen
Doen sprac die twiuelere
Wel ghelouic v here
Dattu biste verresen nv
Dies te saliger bistu
Sprat die heileghe keerst
Dattu ghelouich worden bist
Dies oec ghelouen zelen
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1836

1840

1844

1848

1852

1856

1860

1864

1868

eëxp
un Seerd.
Tussen datstu en bernen is bren doorgestreept en8
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
eëxp
un eerd;
aan het einde van de versregel
en w are is vers tae n doorgestreept ene,
ussen
Tussen op
8 heeftt
P8
8
'es aangebracht,
verwijsteke en het woord verstande kopiist
^ daarachter een verwijsteken
^ drie verticale streepjes
pJ
g
Eenzelfde teken bracht hij aan na oP.
eëxp
un geerd.
Tussen ic en ben is bem doorgestreept en8
Tgeloue:

ISO
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Haer Toen sal werden vele
Vele salegher sijn die
Die mi en saghen nie
28
Ende ghelouen ane mi
Brandaen bedincti
Hoe vrient die heileghe kerst
Den wel gheloueghen es
32
och sprac die swienenen mont
Brandaen ic make di cont
Wi waren gode soe na in dien
Dat wine mochten sien
36
Doen lucifer dochte goet
Dat hi metter spoet
Opden hemel veesen woude
Anders dan hi Boude
40
Dan was ons leet no lief nicht
Yngle waren wi soe licht
Dat wi gode saghen daer
Dat seggic v vore waer
44 Met dies lucifers valle
Moesten wi vallen alle
Doen sprac god te handen
9va
Tote ons walschranden
Wi hadden swinenen moet
Dat dore vrese niet en doet
4
Noch goet no baraet
Het left alsoe gherne in sijn quaet
Als in enen sconen houe
Wi waren alsoe verscouen
8
Als dat onvroede swijn
Dies moeten wi hem ghelijc sijn
Hoe mochten wi wonderliker sijn
Half si wi ru ende hopdijn
12
Dat verdienden wi daer mede
Dat wi dies honts Bede
Te hemelrike beghinghen
Want van neghenen dinghen
16
Wroegt . hi den vremden man
Na dien dat p ine ghenoemen can

1872

1876

N

20

Hi staet hem swighende bi
Hoe vrient hi sinen mester si
Dat hi hem scade doet
Dies gaf hi ons dit lapt goet

1880

1884

1888

1892

1896

1900

1904

1908

1912
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Te Boenen ende te mieden
Dies wi sine stade niet en rieden
Dies wi daer stonden stille
Hebben wi dus onsen wille
Verlaten es ons der hellen
Men sal ons niet tellen
Met lucifers quaden ghesellen
Die de zielen sere queuen
Wi hopen ghenadelike
Op gode van hemelrike
oe sprac sente brandsen
wi waren in uwe borch ghegaen

D

Daer saghen wi meneghe rijcheit
Ende oec grote chierheit
Diere es daer vele ende ghenoech
Diet daer te Badere droech
Hi haddem herde wel bedacht
God heeft ons met siere cracht
Soe wel van daer gheleet
Soe ic alre beste weet
Dat wi daer niet en namen
Dies wi ons doruen stamen
Of in commere doruen tomen
Wine hebben niet ghenomen
Dies weet god die waerheit
Waers yet dat waer mi left
En hadde god met siere cracht
Die ons hier heuet bracht
Die draken niet ghebonden
Si hadden ons verslonden
Daer wi ghinghen ter porten in
Nv wondert mi in tuinen sin
Waer ghi wen ghevaren
Doe wi daer in waren
Doen sprac die walschrant
Wi waren in een ander lant
Ouer een wout gheuaren
Met LX groten staren
Te trachen in dat lant
Ende menich groet seriant
Hebben wi daer dore gheghaen
Wi waren wel na gheuaen
Si daden ons meneghen toren

1916

1920

1924

1928

1932

1936

1940

1944

1948

1952
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20

Met spotte namen si ons Goren
Dat seggen . wi v te waren
Daer om waren wi daer gheuaren
Ende hebben met hem ghevochten
Al daer wise Bochten
Hadden wi groet volc heere
Dat heere was groet sere
Si hadden vele traetscen
Alle de weghe ende alle die straten
Hadden si alle beleghet
Sine worden noit soe ontweghet
Noch in soe grammen moede
Sint dat god die goede
Ghedoghede hem dien twiuel
Dat si moesten metten duuel
Ic en seggu niet mere
Ghine wilt weder keren
Tote onsen huus here
Daer willen wi di eren
Neen wi . wi selen varen
God moet ons bewaren
Sprac sente brandaen
bevolen moefti gaen
Ende
oen hi orlof ghenam
die boec seit dat hi quam
Inden achtersten morghen
Ende inder meester sorghen
Die hem ye weder stoet
Sint hi voer inder zee vloet
Die wonderlike Tiede
Riepen in haren bediede
Na sente brandane
Den gods onderdane
Ende boden hem scat ende spise
Doe sprac die gods wise
Vwer spisen hebben wi goeden raet
Want het ons soe niet en staet
Dat wire yet moghen ontfaen

24

28

32

36

40

44

10ra

4

8

12

D

Dat scip lieten si wt ghaen

9vó35
lOral

Tussen niet en mere is een e doorgestreept.
klein boven het woord8geschreven;^ op
p de regel
8 is een letter doorgestreept.

sorghen: De e is

1956

1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992
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Ende lieten dat lant

16

20

24

28

32

36

Ende voeren op die zee te hant

1996

Doen sach sente brandaen
Enen clenen man saen
Die boec seit ons dat
Dat hi vloet op een blat
Die man was cume
Alsoe groet als enen dume
In die slinke hant sijn

2000

Voerdi een cleen napkijn
Ende een greffie indie rechtere hant
Diene was niet herde lanc
Dat dedem herde wee
Hi stac die greffie indie zee
Ende droept indat napkijn
Dat hi hadde inde hant sijn
Doen hijt vol had ghedaen
Goet hijt wt alsoe saen
Doe hijt dus mat ende wt goet
Hort hier wonder groet
Doe vraghedem sente brandaen
Twi dat waer ghedaen
Hi seide ic moete dese zee

2004

2008

2012

2016

Hets mi ghescepen emmermee

40

44

lOrb

4

lOral9

Of icse ghemeten mach
Tote anden doemsdach
Doen sprac sente brandaen
Hen wen nemmermere ghedaen
Al wouds al de werelt pinen
Dat meten soude luttel schinen
Tote anden doemsdaghe
Nv hort wat ic v saghe
Wat die clene man sprac
Dien hi opden blade sach
Niet te meer dan ic ghemeten mach
Die zee tote anden doemsdach
Niet bat moghedi bescouwen
Dat wonder al in trouwen
Dat god liet ghewerden

2020

2024

2028

2032

vloet: De o is klein boven het woord geschreven; op de regel is een letter doorgestreept en gaxpungeerd.
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12
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28

32

36

40
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In watre ende inder eerden
Die v noch verholen sijn
V gheestelike kindere fijn
Sine thuus sonder troest
God die v dicke heeft verloest
Bidt heme dore sine goede
Dat hi v altoes behoede
Die heyleghe yngel pleghe dijns
In mach hier niet langer sijn

2036

2040

T

ndien achtersten daghe
.1. Naden boec ic v saghe
Waren si in sorghen op die zee
Daer wert hem herde wee
Haer anxte wert daer groet
Daer brochtse inder noet
Een visch die was niet vreesam
Doen hi jeghen hem quam
Hi wilde sijn scip slinden te male
Hem was sijn mont ende kele
Meneger ghelachten wijt
Noch seder noch noyt sint
En was haren anxt soe groet
Drie daghe hi vorem vloet
Doen spien hi heme tenen boghe
Hen si dat ons de boec loghe
Den steert stac hi inden monde
Soe hi diepste conde
Dat sijn waerlike dinc
.
min daghe voeren si inden rinc
Als die visch hem roerde
Die zee dat scip voerde
Als oft indie wolken soude
Ende echter weder woude
Vallen in die afgronde
Dus voeren si langhe stonde
Doe vielen si indie barke

2044

2048

2052

2056

2060

2064

2068

Daer mede wilden si starke
44

Roien sere te lande
Die visch dede heme grote ande

lOrb38
lOrb42

Tussen oft en indie is die doorgestreept en geëxpungeerd.
Tussen indie en barke zijn twee letters (br) doorgestreept.

2072
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10va

4

8

12

16

20

Doe weende sere die scipman
Doen troestene sente brandaen
Heelden v niet en versaghet
Ghi wit wel dat ons god hauet
Dicke wonderlike gheheert
Als desen visch wech keert
Soe sal werden dat weder stille
Dan hebben wi onsen wille
Doen quam een weder scoen
Dat scip stont stille doen
No om seil no om wint
En wout gaen niet een twint
Vierde halue weke lachi ter stede
Die hitte hem dicke wee dede
Doe quam enen groten wints stoet
Dat scip daer henen scoet
Si voeren vort al luttel bat
Doen quamen si tote eenre stat
Daer was dat water soe claer
Dat si daer horden voerwaer
Clocken herde sere clincken
Ende oec papen singhen

155

2076

2080

2084

2088

2092

Daer horden si paerde neien
24

Ende vele voghele screien
Si horden honden met bellen
Ende home oec scellen

2096

Ende alte vrouwelike singhen
28

32

36

1 Ova33

Dansen ende springhen
Van mannen ende wiuen
Ic en cant niet al bescriuen
Dat si horden al daer onder
Dat hadde hem groet wonder
Dat heme soe na was
Ende si niet en saghen das
Die heren worden te rade in een
Ende worpen een corde daer an enen steen
Hoe diepe dat water ware
Die stene was herde sware
In herde corter stonden
Waren si gheghane te gronde

Tussen saghen en das is een

d doorgestreept.

2100

2104

2108

2112
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40

Haren anker stoten si daer naer
Hen wert doe herde swaer
Metten jersten valle
Die anker wert met allen
Gheuane ende ghebonden
Daer hielden si langhe stonden
Ende hadden groet wonder
Wiene hilden daer onder
Die mester scipman seide doe
Ic en weet niet wat ic doe
Snidic die anker corde ontwee
Soe en moghen wi nemmermee
Ghewinnen den zee gront
Helptons god nv ter stopt
Dore uwer moeder ere
Nv en moghen wi nemmermere
Onser Gonst ghenieten
Dat seil si neder lieten
Doe vraghede sente brandaen
Enen sinen cappelaen
Gheheten was hi noe
Of hi te scriuen hadde niet mee
Dies wonders dat hi hadde ghesien
Noe sprac doe menien
Ic hebs langhe begheuen
God danc dit boec es volscreuen
oe sprac sente brandaen
Ic wille dat wi saen
Desen boec ophauen
Ende vore sente marien draghen
Ende wi waren te hande
Weder tote onsen lande
oe dit al was ghedaen
ghinghen si ten zeile saen
Ende trockense andie maste
Ende bondense herde vaste

44

10vb

4

8

12

16

20

24

28

32

10vb1

D

2116

2120

2124

2128

2132

2136

2140

2144

D

Die ancker corde sneden si ontwee
Ende voeren vroilijc op die zee
Ende quamen alte hande
Ghesont in haren lande

hilden: de n is vlekkerig.
g

2148

2152
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Inde bant nam hi den boec Boet
Ende die moncke al metter spoet
Ghinghen methem scone sere
Inden monster vore onsen here
Daer quamen Neme . jeghene
Die goede gods deghene
Beide broederen ende papen

2160

44

Alsoe alse god hadde ghescapen
Ende ontfinghen die heren
Met wel groter eren
oe quam een yngel van Bode
Ende seide sijns heren ghebode
Sijt willecome brandaen
V vaert hebdi voldaen
Nv Bijt in dit eertrike
Alsoe langhe Als v ghelike
Als ghi hier niet langher en wilt sijn
Soe court in hemelrike in Bitten dijn
Doen reeddi hem ghewesse
Ende sant ene scone messe
Doen hi die messe volsant
Doe en leet niet berde lane
Hi en verstiet die here
God dedem groet ere
Hi sende om sine ziele
Den yngel sente michiele
Doen groefmen den lichame
Daer maectmen in sinen name
ne scone kerke te waren
Met Ix sconen outaren
Die betekenden die Ix jaer
Dat seit die boec voer waer
Dat hi was in ellendecheden
Nv claghet alle v Bonden heden
Ende bidt sente brandane
Dien gods onderdame
Dat hi altoer ende heden
Vore ons allen moete beden
Diesen moet hi niet vergheten

2164

36

11ra

4

8

12

16

20

24

10vb39
Ilra13

D

2156

2168

2172

2176

2180

E

g ods D e g is verbeterd uit een d.
michiele: De h is verbeterd uit een b.

2184

2188
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Want hi tparadijs heeft beseten
Dies ghehore Neme kerst onse here
Dore siere lieuer moeder ere
Die dit heeft ghescreuen
Met Bode moethi euwelike leuen

y[ Item dit boec van sente brandaen
XXIc ende XCVIII verse
houdt

PASSIE

4

8

12

16

20

[3]
III

ie soe wale dichten coeste
dat al dat hi begoeste
Met eren mochte volbringhen
Ende dan met onnutten dinghen
Onledech maecte sinen sin
Dan ware ere noch ghewin
Daer omme benic dies bedacht
Dat ic wille na mine macht
Minen sin onledich maken
Op dat ic mach met Bulken Baken
Die ons sijn vromelijc
Ende onser zielen salichlijc
Alsoe als wijt bescreuen vinden
Willic segghen ende ontbinden
Die vii ghetiden die men hout
Daer elc mensche van rechter scout
Omme sculdech es te pensene
Ende hem seluen niet te veinsene
Des Bijt seker ende ghewes
Die te sinen daghe comen es

D

Die heileghe kerke heuet vonden
Dat onse here in vii stonden

11ra34-35
11ra36-37

11ra38

2196

In sijn scone hemelrike
Ende alle die horen lesen euwelike
Amen

ONS LIEFS HEREN

11ró

2192

Tussen deze regels bevindt zich in het handschrift een witregel.
wit e el.
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g ls,
De laatste vier regels
zijn onbeschreven gelaten.
g van de kolom zijn
ge ten

1

4

8

12

16

20
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24

28

32

Vter maten was sere ghepijnt
Alsoet noch alle daghe scijnt
Daer men sinen lof begheet
Als men mettenen ane sleet
Ghedinctmen dat hi was gheuaen
Ende vercocht daer na wel saen
Ende wert vanden joden bracht
Met groter scaren finder nacht
Daer doghede onse here meneghe vaer
Want hi te sinen alse daer
Sach ghetrocken menich swert

159

24

28

32

Doen was hi herde sere vereert
36

40

44

Dat hi wert van anxte blec
Doen hi metten joden spree
Daer si vonden si . diene becorden
Ende beteghene met valschen worden
Ofti hadde gheweest een dief
Dit was den joden herde lief
Dat Bijt hier toe hadden bracht
Dat was omtrent der middernacht
Dat onse here was inden strijt
Dit bediet de mettentijt
e priemen alst begonste daghen
Ende de joden dat versaghen
Dat die dach was op ghegaen
Namen si onsen here saen

36

40

44

T

11va

4

8

12

11r625
11rb37

Ende verbonden hem sine bande
Met enen starken bande
Ende trockent toe soe vaste
Daer doghede onse here selke onraste
Dat hem die naghele worden roet
Onse here was in groter noet
Want het was een haren Seel
Ende ghinc hem int vleeseb gheel
Ende scorde hem sine morwe hwt
Doen ghinc een jode ouer luut
Ende verbant hem sine oghen
Dit woudi Bore ons ghedoghen

Tussen lof en begheet
is een gdoorgestreept.
g
De d is boven het woordeschreven.
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en ander jode quaet ende valsch
Sloechene soe in sinen hals
Dat hi verscudde aldaer hi sat
Ende seide wie gafti den plat
Segt bedrieghere wie v sloech

E

Ihesus sat ende verdroch
Ende was met anxte soe beuaen
Dat hi qualike mochte staen
Omme de perse vanden bande
Die daer ghinghen soe sine hande
Dat begonste ver hitten
Dus moesti voer die joden sitten
Sijn handen verbonden ende sijn oghen
Dit woudi doer ons doghen
Doen vonden si in haren raet
Dat sine leiden als een quaet
Die ondadech heeft ghewest
Want men in die passie leest
Als opten goeden vrindach
Dat hi noit en Bede ghewach
Ouer yemen die hem mesboet
Si gauen hem meneghen swaren stoet
Daer hi voer hem henen leet
Alsoe als men bescreuen weet
Si leidene voer pylatus daer
Die rechter was int selue jaer
Alsene pylatus heeft ghesien
Sprac hi den joden an mettien
Es dit ihesus marien Bone
Die alder loesheit es ghewoene
Iaet here wi bringhen v
Ghi selter ouer rechten nv
Want ghijt sculdich sijt te doene
Wi willen hanghen eer noene
ylatus sprac den joden an
Ic wille ons proeuen desen man
Ofti der galghen heeft verdient

P

Soe en es hi niet der joden orient
Riepen si alle pylatus toe
Here ghine wet hoe

Tussen met en anxte is een n doorgestreept.
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12

16

20

Hi hem coninc heeft ghemaect
Waer di hier in wel gheracht
Ghi Bout ons Gorten dit ghedinghe
Wi saghen gherne dat hi hinghe
Pylatus dede den joden ghenoech
Ende oec selue sijn ghevoech
Ende hietene daer ontdeden
Ende beual dat sine leeden
Ende aen ene columme bonden
Pylatus wisde waer si vonden
Scarpe gheeselen hert ghecnocht

Daer wert hi mede soe ondersocht

24

28

32

36

40

44
12ra

Dat aen hem was let neghen
Vanden hoefden toten teen
Daer hi yet in wert verdraghen
Hine roert daer soe sere gheslaghen
Metten gheselen alsoe diep
Dat hem telken dbloet af liep
Van anxteliken slaghen
Ende als dit die joden saghen
Waren si vter maten blide
Dit doghede onse here te priemtide
Onderen namen si onsen here
dien si meshandelden sere
Ende daden hem ane een pellen cleet
Alsoe als men bescreuen weet
Ende setten op sijn hoeft een crone
Den hoghen coninc vanden trone
Die crone hadde enen ommerinc
Die hem in sine swarde ghinc
Van LXXI1 tacken
Dat hem dbloet ten nacke
Neder liep ten stonden
Van den 1.xx1 t wonden
Dus begaedensi den hoghen god
Ende hielden met hem haer spot
Nochtan mochti te rechte daghen
Sijn cruce moesti selue draghen
Op sine scouderen te velde wert wt
De joden maecten groet gheluut
Het volgbede al na Ilene ende groet
Onse here was in groter noet
Som waest hem leet som waest hem lief

T
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8

44

Men vant noyt soe quaden dief
Die te siere doot wert ghinc
Hine vant daer men hem ane hinc
Men dede hem die meste onwerde
Die nie mordenere op die eerde
Was gheboden of ghedaen
Met sinen cruce moesti gaen
Al opten goeden vrindach
Daer men die dieue te hanghene plach
e middaghe namen si hem saen
Ende ghinghene aen een cruce slaen
Ende nichelden hem sijn morwe lijf
Met naghelen dat hi hinc soe stijf
Dat hi hem niet en coeste verrueren
Nv hoert hoe sine ghinghen voeren
Si speerden hem sine hande
Dat men in neghenen lande
Noyt en sach der doot ghelike
Dus hinc die here van hemelrike
Sere dore grauen ende dore sleghen
Men mochte v in gheene weghen
Den jammer bescriuen no ontbinden
Alsoe als wijt bescreuen vinden
Want hi hinc ten seluen tiden
Tusschen twee dieue in weder ziden
Ghelijc ochte hi selue een ware
Die sonne die te voren dare
Ende waerm was die liet haer schinen
Ende wert cout van siere pinen
Daer hi hinc ende vervroes
Vander sterker doot die hi coes
Hi wert swert ende onghedaen
Ende met bloede al beuaen
Dat daer liep wt sinen wonden
Een ridder quam te dien stonden
Wildi sinen name weten
Longius was hi gheheten

12ra16
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plach niet bi dit vers hoort.
hi: Klein boven de regel geschreven.
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12rb

Hi hordeur anden cruce carmen
Ende hem began sijns tonfarmen
Hi hadde sijns groten ghere
Ende stackene met enen spere
Dat verscudde die sterken boem
Die selue ridder naems Boem
Ende gheraectene in sijn herte
Daer doghe onse here grote smerte

163

184

188

Dat bloet ran wt siere ziden
8

12

Die selue riddere began te verbliden
Ende street in sine oghen mettien
Want hi noyt en hadde ghesien
Ende ontdede sine oghen
Hemontfarmde ons heren doghen
Ise dit die scaker Bach
Die daer opten seluen dach
Was ghecrust met onsen here
Riep hi vtermaten sere
0 . edele god ghedincket mijns
Want mi sere ontfarmt dijns

A

16

20

24

28

32

Want du des ontsculdich best
Ic ben Beker ende ghewes
Dat ic steruen sal eer noene
Diere hulpen hebbic wel te doene
Ic hanghe bidi an dine zide
Maect mijn ziele heden blide
Ic wille v mine sonden claghen
Ic hebbe van minen kijnschen daghen
Scakere gheweest ende moert ghedaen
Nieman en fictie mi ontgaen
Ic nam hem tsine . ende sloeghene Boot
Waeest man wijf Ilene ofte groet
Ic hebbe minen tijt verteert
In sonden dies benic ververt
Ende du best die selue man
Die de sonden vergheuen can
Maect mi van sonden los ende vri

36

Marien Bone des biddic di
Hulpt mi eer ic bederuen
Eer ic in mine sonden steruen

12rb17

ghedincket. De g is verbeterd uit een d.
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D

ander scaker balchem sere
Ende seide du best uren kere
Dattu bids ghenade den man
Die hem selue niet en can
Verloesten wander sterker quale
Hadde hijs macht hi soude te male
Ons allen quite ende vri doen gaen
Ic bids v laet v daghen staen
ander hadde den rouwe soe groet
Ende seide here dore uwe door
Ghedincke mijns heden in dine rike
Ons here antworde oetmoedelike
En twifel niet du saelt noch heden
Te rasten sijn ende te wreden
Dine sonden en willic niet ghedincken
Dine ziele en willic niet versincken
Omme dattu heues soe groten rouwe
Aen mi seldi vinden trouwe
Dus wert die scakere verloest

D

Dats ons allen een groet troest
Dat nie mensche en was soe quaet
Van sonden . maer sochti raet
Ende betren woude met goeden wille
Bidi Jude ende stille
Ende rouwe in hem seluen kinde
Hinequam daer na te goeden inde
ie moeder ons heren daer na quam
Daer si haer lieue kint vernam
Soe belopen metten bloede
Ende ghenichelt ander galghen roede
Soe wert si verweloes ende bleec
Soe dat haer therte besweec
Ende met allen leden beuede
Haer sone die noch leuede

D

32

Anden cruce hadde sine Berne ghesproken
Maer die rouwe hadde haer therte te broken
Ende benomen al hare sprake
Metten mesten onghemake
Dat leuende mensch iet ghecrech
Sach sine hanghen ende si sweech

12va28

rouwe: De o is klein boven het woordeschreven.
g

28

FOLIO 12RB-12VB, TEKST 3

Therte dede haer soe wee
Si claghede si suchte ende si scree
Dat haer dochte dat een sweert
Metten scarpen neder roert
Haren lichame heeft dor gaen

36

Nv eerst es si op ghestaen
Ende besach haer kins sapeel
Met meneghen tacken al gheel

40

165

264

268

Si mercte sinen bleeken mont

44
12vb
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24

28

Sine hande doer gaen ende ghewont
Sine arme gherect sijn zide ontploken
Met gheselen sijn lijf te broken
Doen sachse sinen voet dor sleghen
Den jammer bescremen niet die si dreef
Nochtan si in haer seluen bleef
lse onse here siere moeder Bach
Ende den rouwe dien si plach
Si wranc haer hande ontfarmelike

A

Onse here sprac oetmoedelike
Als hi dicke was ghewoene
Wijf Bich hier dinen cone
Die ewangheliste sente jan
Stont daer als een serich man
Hi was daer romen met marien
Der scrifturen hordic lyen
Dat hi was een reine maghet
Ghine wijst nuit no en saghet
Die onsen here was soe orient
Hi hadde hem te dancke ghedient
Dat scheen anden cruce wale
Dandere jongheren alte male
Waren onsen here ontgaen
Sente jan ghinc bi hem staen
God beval hem sire moeder
Hi was sente Jacobs broeder
Ende ons heren moeyen kint
Hi haddene sere ghemint
Hi ontfijnc in goeder trouwen
In hoeden onser Beuer vrouwen
Si waren beide reine maget
Deen suchte ende dandere claghet
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276

280

284

288

292

296

300
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N
32

36

v naket sere ons heren doot
Daer hi hinc in groter noet

Hi reide dat hi drincken woude
Doen men hem drincken bringhen soude
Ende hem den dranc ghenaecte
Tierst dat Nine ghesmaecte
Edec met gallen ghemanc
Doeliet hi bliuen sinen dranc
e noenen riep ons here hely
Mine ziele beuelic di
Vader ontfaese ende nem
Dus sciet die ziele van hem
Sijn hoet viel op sine herte
Sijn lichame doghede grote smerte
Eer die ziele henen quam
Men sach wel ende vernam
Dat ihesus was die daer hinc
Men sach dat die Bonne verghinc

304

308
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Die stene die op die eerde laghen
En consten hem niet ontdraghen
Sine moesten scoren ende clieuen
Daer ihesus hinc tusschen twee dieue
Vanden anxte van sire pinen
Moesten scoren die cortinen
Die jnden tempel hinghen
Die dode verresen ende ghinghen
Die eerde waghede ende beuede
Al dat doen leuede
Was met anxte beuaen
Doen god sine ende hadde ghedaen
it was te vespertide omtrent
Dat ihesus naect hinc als een rent
Anden truce moeder naect
Iosep was int huus gheraect
Daer pylatus woende binnen
Hi sprat met allen Binnen
Hoe gherne dat hi name
Den seluen doden lichame
Die daer hinc ende es verstoruen
Iosep hadde aldaer verworuen
Dat hem pylatus gaf die bede
Hi ghinc al daer ter stede
Daer ihesus was ghehanghen
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344
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Ende brochte met twee tanghen
Hamer leder ende halpen aue
32

Ende droeghene teenen nuwen graue
Daer noyt mensch in en was comen
Hi hadde oec met hem ghenomen
Een linen cleet wit als een snee

348

Het dede sire herten wee
36

Indat cleet ghinc Nine winden
Alsoe als wijt bescreuen vinden
E completen was ons here
Begrauen met wel groten sere
Als die joden dat vernamen
Toet pylatus dat si quamen
Ende Beiden here gherat hier toe
Ghi sult sien eer 1[t daghe hoe
Ihesus jongheren comen selen
Ende sinen lichame stelen
Ende selen ons doen verstaen

352
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40

44
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12

16
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Dat hi selue es weck ghegaen
Ende verresen wander doot
Pylatus hiet ende gheboet
Dat sine wachten daden
Die joden waren Boe beraden
Het wachtene al Ilene ende groet
Ons here stont op als bijt gheboet
Ende verloste die hi woude
Alle die met onscoude
Ter hellen waren op die vre
Nv es verrolt die scrifture
Willen wi dan te rechte merken
Als wi comen in die kerken
Wat god om ons heeft ghedaen
Als wine aen die cruce sien staen
Selen wi pensen omme onsen sonden
Want onse here tallen stonden
Staet tonfane die hem bedinct
Ende sijn grote sonden mijnct

met: Klein boven de regel
op
t n.
g ggeschreven,^ met een invoegteken
S
p de schri11
De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g

beraden:

356

360

364

368

372

376

380

Ióó

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

20

v laet ons ghedincken soe
Dat wij sijns lidens werden vroe
Ende ons houden indien
Dat wi sijn ordeel ontsien
Ende wi die scrifture merken
Ende oec alle sine werken
Dies onne ons die hemelsche vader

24

N

384

388

Nv segghet amen alle gader
28

Amen

1 Item dit boec van ons heren passie
hout
Hic ende LXXXIX verse

ONSER VROUWEN CLAGHE IIII
13va

4

8

12

16

ie rike coninc vanden trone
Die den saleghen gheeft te die crone
Hi lonet hem met groten lone
Die des willen sijn ghewone
Dat si dese worde willen horen
Met ontfarmeliken oren
God die moet in hem te storen
Allen rouwe ende allen toren
Ende moet hem gheuen sonder mewinden
Dat eusche leuen sonder inde
Dattie ghene selen vinden
Die vonden sijn in goeden inde
Dat ic hier dichten ende scriuen sal
Dat moet soe comen int ghetal
Datter ons allen aue ghescie gheval
Ten jonxsten daer god doemen sal
lle die noyt lijf ontfinghen
Die lesen consten ofte singhen
Sine mochten niet volbringhen
Noch met longhen dat ontbinden

D
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Wat rouwen was in haren moet
Der coninghinnen daer si stoet

24

28

32

36

Die moeder was ende maghet goet
Ihesum sach si al daer si stoet
Die moeder was ende maghet goet
Ane den cruce was hi ghehanghen
Si stont ende wranc hare bande
Die tranen liepen heer ouer die wanghen
Si was met groten sere beuanghen
Si sach op hem ende hi op hare
Si was in herden groten vare
In die ghelike in die ghebare
Oft si sijn arme moeder ware
Si sprac met haren Boeten monde
Al daer si stont ter seluer stonde
Nv es die waerheit onder vonden

24

28

32

36

Die scrifturen sijn ontbonden
Al dat die prophete las
Die veilen hier te voren was

40

44
13vb

ende ysayas
Dan es scheren no ghedwas
ese joden die hier sijn
Cruusten hier den sone mijn
Die ter brulocht arthitriclijn
Vanden water maecte wijn
Siet hier seit si mijn lieue kipt
Dat pylatus ghystren vinc

40

Ende een enen cruce hinc

48

Beide dauid

D

4

Dus ons af Beide een jonghelinc

8

Die ysayas was gheheten
Een der heren der propheten
Horter na Boe moghedijt weten
Dies en dochte ons niet vergheten
Quasi ouis ad occisionem ducetuius
Men salve leiden ter passien veert
Alse een scaep dat hem vereert

13va23

44

52

56

maghet:
De a is klein boven het woord geschreven.
g
g
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Tussen den en cruce is een c doorgestreept.
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Dat Biet coluen ofte swert
Trecken tsinen halse Wert

O

16

20

24

minne seit si minne minne
Mi dunct ic vare wt minnen zinne
Maer doer den troest dat ic v kinne
Ghewarech god bliuicker inne
Siet op mi dor grote trouwe
Ic ben v moeder niet v vrouwe
Wat wonder eest al hebbic rouwe
Als ic v sie aldus te biouwen
Ghi Bijt mijn Miscap ende mijn zeer
Dore v soe droeuic in lanc soe meer
Het heeft goeden weder keer
Het sal mi duren emmermeer
bloeme seit si van allen mannen
Here ende troest van allen landen

O

28

32

36

40

44
14ra
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14ra6

Wat hebdi hem ghedaen te scanden
Die v sloeghen dor v handen
V mout es bleec ende meneghen traen
Heeft v anschijn ouer gaen
Van rouwen benic al ontdaen
Mi dunct in mach niet langer staen
Mi dunct v zide es ontploken
Met ere ghelauien op te broken
Wildi des roerdi wel ghewroken
Maer neen ghi niet dat selue Moet
Dat daer wt court alse een vloet
Dat sal den ghenen veesen goer
Welctijt hi jeghen v mesdoet
Het es borne der ghenade
Die wille dat hem god berade
Hi come ende drincker af sonder scade
Want en es noch niet te spade
Ay lieue kint seit si dor di
Eest dat ic bedroeue mi
Alte spade quamedi
Ende alte vroech ontfaerdi mi
Ay mi seit si wat minnen was dat
Daer ghi omme dader dat
Dat ghi gaeft den groten scat

g hi: De is
g verbeterd uit een andere niet voltooide letter.
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Dat saleghe vleesch dat reine vat
Wat Toen seldire hebben af
Alse jeghen c pont een caf
Het ware mi lieuer nacht dan Bach
Ic droeue al dat ic droeuen mach
ie joden waren herde stout

171

100

D

Die v sloeghen ane dat hout
Verduldech waerdi menech fout
Dat deedtse noch meer wesen bout
Doen ic seitsi mijn lieue kint
Nam ende icker mede ghinc
Te jherusalem ten doeme
Daer was een man van groten roerre
Hi was out gran was sijn haer
Hi was herde wide maer
Hi conste wel segghen waer
Mijn lieue kim nam hi aldaer
Daer nam hi tusschen sine bande
Den menschen here vanden lande
Den seluen droegic ix maende
Mijns haddic goede ghewaende
Hi offerde op den outare
Sine kele clans slare
By v selen grote staren
Ten hoghen paradise varen
Bi v sal oec dat ghescien
Dattie joden selen olien
Van hare wet ende volghen dien
Dat si sere moghen ontsien
Si selen v ten jonxten vaen
Ende ane ene truce slaen
Dat hi doen Beide es nv ghedaen
Aldus seitsi welt vergaen
Dit was seitsi sine tale
En holpe niet dat ic v hale
Siet hier die waerheit alte male
Wat orconden soudic v halen

0 doot seitsi . 0 .edele doot
Comt te mi ic hebs noet
Du moghet mi eten ouer broer
Ende laten mijn lieue kint veter noet
Ay lieue kint mocht wesen
Ic woude steroen mochti ghenesen
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Ghi sijt die berde die lijn leuen
8

12

16

20

Voer sine scape heeft ghegheuen
0 . wi seitsi onsaleghe liede
Waert v lief die v verriede
Dies seldi hebben sware miede
Int eusche pec seldi Bieden
Waer omme cruusti tuinen sone
Allene des wardi onghewone
Crwst ons beiden ende laet ons comen
Met hem in hemelrike wonen
Oft Boeten af al daer hi steet
Mijns benic alsoe ghemeet
Ic nemen noch vor al mijn leet
Ende laten v quite a sidi wreet
ergaue god die mi gheboet
V dat mijn rouwe waer Boe groet
Dat hi mi brachte toter Boot

40

Soe soudic comen eter noet
Want mochtic steroen alte bant
Ende varen indat Boete lant
Dat hemelrike es ghenant
Soe waric heileger dan een sant
Mi dunct seitsi Ilene wonder
Dattie eerde beuer onder
Die Bonne es hars schijns Bonder
Die arme bliuen inden commer
Wie sal van water maken wijn
Wie sal der sonnen gheuen schijn
Dat was allene die sone mijn
Dochter van syon sijt droeue
Want het sal mi wel ghenoeghen
Wat hulpt dat ic allene droeghen
Den rouwe . ende een ander loeghe
Dies salecheit daer ane gheet
Want dese jonghelinc die biere steet

44

Doghet toren ende leet
Scone vrouwe waer omme droeuedi
Wildi yet copen jeghen mi
Ic Nebbe specie menegertiere
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en seldi zijn
gescheiden door
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een dun verticaal streepje.
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14va

4

8

Some licht some diere
Lieue mester wi droeuen met rechte
Wi hebben verloren ihesum kerste
Die onser alder troesterre was
Hi es gheleit in een graf
Hoe gherne dat wi specie namen
Met te bestriken sinen lichame
Oft wine leuende hadden lief
Al eshi doot wine begheuens niet
eren ende vrouwen alte male
Ic bidde v dat ghi na mine tale
Een luttel hort dat v god lone
Die here es vanden trone
Een ghestille doet mi hebben
Van onsen here willic v segghen

H
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32

36

Die maecte gheweldelike
Hemel ende eertrike
Beide water ende vier
Die Tocht ende alrehande dier
Beide ooghel ende vessche
Daer na sciep hi den mensche
Ende deedt hem veesen onderdaen
Ende al te sinen dienste staen
Alles hief hi hem nemen Boem
Sonder die vrucht van enen boem
Herde sterc hijt hem oerboef
Want diere af ate hi waer doot
Tse die duuel dit vernam
Die quader listen vele can
Maecti hem tere slanghen
Toten borne quam hi gheganghen
Daer af hi enen appel nam
Tote adame dat hi quam
Adam dune wet min no mee
Du best ghescepen alse een vee
Maer wiltu inden appel biten
Dinen meester saltu gheliken
Nenic niet wat mijns ghesciet
Mijns meesters ghebod en brekic niet
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40

Want die vrucht es mi verboden
Dijn raet Boude mi luttel vromen

Alse die duuel dit siet
Datti ane adame en heuet niet
44
Maecti hem te wiue wart
Ende seide hare dese wart
14vb
Wiltu inden appel biten
Dinen meester saltu gheliken
Nenic niet ic wane noch
4
Want ic brake mijns meesters ghebod
Ten lesten die quade lust eerwan
Soe dat si den appel nam
Ende beet alsijt hadde ghedaen
8
Decte si haer wijfheit saen
Doen ghinc tote adame
Ende bat hem dat hi den appel name
Ay hoe node dat bijt dede
12
Doch ghesciede alsoe loer mede
Dat hi den appel nam ende beet
Dat hem sint was herde leet
Doen decten si hare lede
16
Te woude wart liepen si bede
lse dit was ghedaen
god sprac waer bestu adaem
Vermalendijt moeti veesen
20
Ende al dat na di sal leuen
Lieue kinder dus quam ghevallen
Die malendixie op ons allen
Wi vinden lesende ouer waer
24
Dattie werelt stopt menich jaer
Dat alle die propheten
Die van Bode consten spreken
Nie Boe vele goets en daden
28 Sine moesten alle ter hellen varen
Daer moesten si die pine ontfaen
Om dat te broken hadde adaem
Tghebod dat hem god houden hiet
32
Darne die duuel toe eerriet

A

Ise onse here dit versach
dat sijn hantwerc verloren was
Quam hi in eertrike
Ende veert gheboren menschelike
Van ere maghet vrie
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40

44
15ra

4

Der coninghinnen sente marie
Ane hare nam hi vleesch ende bloet
Alst kint ane die moeder doet
Hi wert sterfelijc ende vleeschelijc
Ghewarech god ende menschelijc
Doen god in ertrike comen was
Die wet hi al ouer las
Hi sterkese ende makese goet
Alsmen noch alle daghe doet
Alse die joden dit vernamen
Alte Bader dat si quamen
In haren raet dat si sochten
Hoe sine der doot bringhen mochten
Van sinen jonger wert hi verraden

32

Ende ane ene cruce gheslaghen
Inde sine side wert hi ghesteken
Dat hem therte moeste breken
Daer wt ran water ende bloet
Daer ons af comen es al goet
Men dedene wanden cruce af
Daer na leideuren in een graf
Drie marien quamen ten derden daghe
Ende sochten te sinen graue
c ben maria magdalene
Ende soeke ihesum van nazarene
Met seregher herten met droeuen sinne
Ay en selen wijs niet vinden
Wi sijn jammerlijc beroeft
Vanden ghenen die was ons hoeft
Hi was onser alre toeverlaet
Ane hem stunt al onse raet
Met rechten speken wine serechlike
Want die tracht wilt ons beswiken
0 . gods Bone gheweldech here
Der werelt ende der Ingle here
Dijn cruce ende dine bitter doot
Es ons toren ende rouwe groet
hi wenende wijf wat soekedi
Al wenende dat segt mi
Scone porten ende minlike

15ra7
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Wi soeken ihesum van hemelrike
Die hier leit inden graue
Condire ons yet ghesegghen Aue
Hine es hier niet hi es verresen
36
Tsudarium es hier bleuen
Tcleet daer hi in ghewonden was
Gaet segt sinen jongheren das
Hi gaet in galilea als hi behiet
40
Dies en seldi twiuelen niet
egt maria wat hebdi vernomen
Inden weghe daer ghi sijt comen
Lieue kinder sijt blide ende vroe
44
Want nv comen es alsoe
God es vander doot verresen
Tsudarium es hier bleuen
15rb
Tcleet daer hi in ghewonden was
Siet hier ons orconscap das
Hi gaet in galilen lant
4
Daer moghedine vinden alte hant
c ben maria jacobi
lieue meester met rechte droeuen wi
Wi sijn bleuen in die noet
8
Alst scaep daer die herde af es doot
Gawi suster tsinen graue
Ay wi sal ons den steen doen aue
12
Dat wi met onser specien bestriken
Sinen lichame werdelike
c ben maria salomee
Lieue meester v doot doet mi wee
16
Lieue suster het es wonder groet
Dat wi lenen slawi ons doot
Wi hebben verloren den here
Die ons dicke dede grote ere
20
Hi verwecte lazaruse vander doot
Onsen broeder dat was wonder groet
Sinen sustren hine weder gaf
Ende brachtse van rouwen ter bliscap
24 Lieue here nv gheeft ons troest
Soe sijn wi van rouwen verloest
V scoen anschijn keert tons wert
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28

32

Siet op ons soe sijn wi ghevert
Ende maect ons soe dat wi doghen
Tuwen dienste ende tuwen loue
Amen
11 Item dit boec van onser lieuer vrouwen
claghe hout
mc ende XLIII verse

DBOEC VANDEN HOUTE
15va

4

8

12

177

V

v

Anden houte daer ane
versterf Der maghet

20

24

dat ghewies

Nv vermanen wi Bode dies
Dat hi mi selke Tere sinde
Dat ic van beghinne ten inde
Alle die poepte mach vertrecken
Sonder loghelike vlecken
Wat lagher ane dat ic vertoghe
In dit ghedichte langhe prologhe
dam was die fierste man
Die ter werelt ye lijf ghewan
Ende hi bi sijns wijfs rade
Groet eernov nam ende scade
Ende bi eenre cleinre spisen
Ghewijst roert eten paradise
Dat weten meest alle die liede
Bi wat saken dat ghesciede
Oec hebben vele liede ghehort
Van des quaets cayms mort
Dat was adams jerste kipt
Int ende was hi soe verblint
Dat hi bi rade des duuels fel
Doot sloech sinen broeder abel

15rb32-33
15rb33
15va2
15va17

1

sone om ons bederf
Hebbic ghelesen hoe
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Doen adeam die mort vernam
Wert hi tornech ende gram
Hi seide moats mi ghesciet keitiue
Biden rade van tuinen wiue
Es mi dit ghesciet ende meneghe blame
Nv en willic haren lichame
Ghenaken nv noch nemmermee
Mi doet abels doot soe wee
Daer na bekindi yeuen nie
Binnen c jaren drie
God hiet na drie hondert jaren
Adame dat hi bi yeuen ware
Ende ghemenscap hadde met haren liue
Alse een man met sinen wiue
Doen wonnen si te samen een kint
Dat Bed hiet ende den vader sint
Ghehorsam was ende onderdaen
Alse ghi hier na selt verstaen
oen adam DC- jaer
Ende daer toe xxx wel naer
Hadde gheleeft soe was hi crane
Met ouden van arbeiden ghemanc
Hi stont met enen spade en wrochte
Soe moede dat hi nemmer en mochte
Cranckelike stont hi en stap
Sed sinen Bone sprac hi an
In deser manieren ende seide
Lieue kint gaet Bonder beide
Op gherechte vaderlike minne
Toten inghel cherubinne
Ghi Belten vinden yore tparadijs
Bidt hem dat hi v make wijs
Hoe langhe ic sal missen
Dolie der ontfermenissen
Die mi god selue behiet
Doe men mi van daer verstiet
Ende Bijt vanden inghel niet vervart

D
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Al draghet hi een vierech swert
Hi hueter mede die stede
Daer raste in es ende vrede
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ed sprac te sinen vader
Ic ben ghereet te doen al Bader
Dat v es lief ende ghi ghebiet
Maer des weghes en veetic niet
Sone gaet op tuinen troest
Ende volghet den weghe int oest
Dat ic v segghe merket wale
Alse ghi Gomt in enen dale
Dat men heet dal van ebroene
Daer seldi vinden lieue sone
Noch die voetstape stande
Die wi met rouwen quamen gaende
Ic ende v moeder mede

179
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16ra

8

12

Doe men ons ontseide die stede
Die wi met onser scout verloren
Noch staen Baer die voetsporen
Oec seggic v enen waerheit
Ghi selter vinden ene clarheit
Comen vter soeter stede
Ghemanc met roke der soethede
Alse ghise siet vervart v niet
Sed na desen Banen schiet
Ende Bede dat hem sijn vader bat
Ende ghinc alden rechten pat
Tote int dal van ebroene
Hi hadde goeden wille te doene
Dat hem sijn vader hadde beuolen
Doen gheraecti Bonder dolen
Daer die voetstape stonden
Vervaluut van adams sonden
Doen volghedi Boe langhe naer
Dat hi vernam die claerheit Baer
Die eten paradise quam
Doen hi die clarheit vernam
Waendi naken enen eiere
Hi veert vervart schiere
Doen ghedachtem der clarheit
Daer hem sijn vader af hadde gheseit
Die hem te moeten comen Boude
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Doen tert hi vort alse die boude
Ende met enen stouten zinne
Ende vant den inghel cherubinne
Vore tparadijs met enen swerde
Die hem vraghede wat hi begerde
Ochte wat ware datti sochte
Ochte wat boetscapen datti brochte
ed sprac ic come van adame
Die met arbeide ende mesquame
Sinen lichame heeft versleten
Hi bidt v dat ghi hem doet weten
Hoe langhe hi sal missen
Dolie der ontfermenissen
Die hem god selue behiet
Doemen hem van daer verstiet
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4

16ra21
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Doen sprac die ingel cherubin
Stect v hoet der doren in
Ende besiet al omme tparadijs
Ghi moghet hem wel gheuen prijs
Dat wetic wel bouen alle steden
Die inden hemel sijn beneden
Vraghet mi wat ghi daer siet
Ic saels v maken een bediet
Sed stac sijn hoet ter doren in
Hem verblide herte ende sin
Hi sach meer scoenheiden daer
Dat seggic v ouer waer
Dan enech menschelijc ghedochte
In hem seluen begripen mochte
Bome sach hi daer scone staen
Sijn oghen lietti al omme gaen
In midden den paradise pleine
Daer sach hi ene scone fonteine
Die was ghedeilt in Im riuieren
Alse ons die meesters visieren
ierste es phison ghenant
Ende loept omtrent een lant
Datmen heet emelat

D

De c is boven een andere, doorgestreepte letter geschreven.
Tussen Hoe en langhe is een h doorgestreept.
Tussen selue en behiet is een h doorgestreept.
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8

12

16

Met haren watere net si dat
Daer vintmen in dat beste gout
Dattie werelt binnen hout
Oec vintmen daer in diere stene
Dander riuiere die ic mene
Heet gyon na mijnen wane
Ende loept om tlant der moriane
Die wi heten swerte liede
Die derde in Gorten bediede
Heet tibris alsic verstae
Ende loept om tlant van asia

181

144

148
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Die vierde riuiere sifts ghewes

44

Es gheheten eufrates
Ende loept om die werelt al
Haer groetheit en es gheen ghetal
Op die riuiere scone ende claer
Die sed ghesien hadde al daer
Stont een boem ghewassen hoghe
Al sine telgre waren droghe
Hine droch vrucht no blade
Dat dochtem veesen scade
Dat hi ghewassen stont soe hoghe
Ende verdroghet was soe droghe
Hi sloech sijn oghen neder ende sach
Hoe om den boem ghewonden lach
Een serpent eiselijc ende groet
Die wortele vanden borne bloet
Liep diep in derde . diep inde helle
Daer sach hi die ziele van abelle
Hi sach sonder lieghen wonder
Anden boem bouen ende onder
Opt hoechste vanden borne lach
Een kint als ic v segghen mach
Nieboren in doeken ghewonden
Hi horet wenen ten seluen stonden
Alse hi die stede hadde besien
Keerdi weder na dien
Daer hi den ingel staende vant
Dien hi vraghede altehant
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Wat dat clene kindeken meende
Dat op ten boem lach en weende
Die daer soe verdorret stont
Dinghel sprac ic maecs v cont
Dat kindeken daer ghi na vraghet
Sal noch ane ene suuer maghet
Ontfaen menschelike nature
Bouen der loep der figure
Sal god hebben tkint ghemene
Bi ere maghet die allene
Weder sal winden die ghenade
Die adam bi yeuen rade
Verloes bi onghehorsamheden
Dat si II doe mesdeden
Sal dat kint allene becopen
Alse alle die jaren sijn ghelopen
Volcomelijc te haren tiden
Niet eer en mach adam verbliden
Dolie der ontfermecheden
Sal den kinde vut sinen leden
Gheperst werden soe vtermaten
Dattie vader daer bi sal laten
Hem ghenoeghen van alre scout
Die hi opten mensche hout
Dit doet uwen vader weten
Dat ghi saecht een kint ghespleten
Vter herten der godlijcheden
Ende smenschen sone sal heten mede
Ende sal storten sijn bloet
Ane thout dat noch wassen moet
Van drie greinen te samen
Die vten seluen appel quamen
Ghevallen vanden rise
Daer adam inden paradise
Die vrucht af smakede ende gnoet
Die hem god tetene verboet
ingel gaf sed al daer
Drie greine dats waer
Ende hieten gaen in gods namen
Ende alse ghi comt tote adame
Soe vertelt hem al die wort
Die ghi ghesien hebt ende ghehort
Drie daghe na dat ghine siet

D
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Sal hi leuen ende langher niet
Ghi Belt grauen den lichame
In een dal scone ende bequame
Dat ebroen heet ende ghi wel wet
Siet dat ghijs niet en verghet
Ende alse ghine legt int graf
Die drie greinen die ic v gaf
Seldi legghen ter seluer stont
Onder die tonghe in sinen mont

183

224

228

232

Ende greefse met hem in die erde
Daer af selen comen drie gherden
Die selen hem baren enen groet
Deen sal sijn eedrus ghenoet
Die wast bouen alle bomen
Daer bi machmen den vader Bomen
Wies moghentheit Beet bouen al
Dat was . ende es ende wesen sal
ander gherdeken sifts ghewes
Sal sijn ghelijc den cipres
Daer bi es bediet die sone
Want die cipres es ghewone
Als menne houwet ende ontdoet

236

240

D

244

Datti gheuet roke Boet
Noch als men den sone sal blouwen
Hande ende voete dor houwen
Ende sine side ontploken
Daer vut sal comen Boeten roke
Dattie vader daer bi sal
Adams mesdaet vergheten al
Dat derde gherdekijn sal wesen
Ghelijc den pijnboem . ende bi desen
Es die heileghe geest bediet
Want men ane den pijnboem Biet
Dat hi menech blat vut gheeft
Ende al sine telgre heeft
Diere ghelike machmen merken
Den heileghen geest tsinen werken
Die sine gauen harentare
Hemelijc . ende openbare
Soe menechfout vut spreet
Dat men gheen ghetal en weet
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ed en merde langer niet
Doen hem dingel hadde bediet

Wat ane die drie gherden lach
Hi haestem nacht ende dach
Tes hi weder quam int lant
Daer hi sinen vader vant
Dien hi vertelde alte male
Van worde te worde in ware tale
Hoe hem dingel hadde gheseit
Dat dolie der ontfermecheit
Hem vanden kinde comen Boude
Doen verblidem die oude
Ende en loech maer eenwerf
Binnen sinen leuen eer hi sterf
Doen adam dede sinen ende
Was die duuel daer ghehende
Ende nam die ziele in sijn ghewelt
Sed voerde den lichame opt velt
Daer hine indie erde leide
Dat was tebroen ane die heide
Die drie greinen leidi tsamen
Onder sine tonghe daer af quamen
Drie gherden smal ende cranc
Elc te maten ere ellen lanc
Ende bleuen altnes in enen doene
Winter ende sourer enen groene
Wel XXXIf jaer
Ende moyses vantse daer
Doen hi dat israhelsce heer
Hadde gheleit ouer meer
Hi leide tfolc Bore die wostine
Daert drie daghe doghede pine
Sine vonden water ne gheen
Nochtan droeghen si ouer een
Dat si sloeghen hare pauwelioene
In den dale van ebroene
Daer adam begrauen lach
Alse moyses die gherden Bach
En consti gheweten niet
Wat Baken daer bi was bediet
merghens alst was lecht
Sach moyses die roeden recht
Staen dat een gherdekijn

S
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36

40

44

Ten hoefde wanden bedde sijn
Dander gherdekijn dat ic mene
Sach hi staen recht ende Ilene
Neuen sire rechter siden
Dat derde sach hi ten seluen tiden
Te sire slincker siden staen
Tboec seit Bonder waen
Dat moyses was vereert
Doen hi die roeden sach verbart
Hi lietse staen ter seluer stede

185
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Nv moghedi horen wat hi dede
17ró
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Hi voer van daer in ellem
Tfolc dat comen was met hem
Si voeren daer hem luste
Snachts te nemen ruste
Si sloeghen hare pauwelioene
Neuen twater inden velde groene
anders daghes sifts ghewes
Sach die gherden moyses
Te sinen bedde staen in dien
Dat hise te voren hadde ghesien

320

324

S

Doen propheteerde hi daer of
Ende Beide god hebs lof
Alsoe ic mi can bevroeden
Soe es ane dese drie roeden
Datter es betekent mede
Die

328

332

heileghe driewldechede

Dus lietse moyses daer staen
Hine dorsten niet ane vaen
Hi voer metten lieden sijn
Int lant van raphadijn
Daer si dwater bitter vonden
Dat si alle te dien stonden
Dorst hadden ende onghemac
Want soete water hem ghebrac
Si clagheden alle jonc ende out
Ende gauen moyses die scout
Dies was hi bedroefet sere
Gode bat hi onsen here
Datti hem sende selke boete
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Daer dwater af worde soete
Tfolc en lieten niet gheroen
32

36

40

Hi ginc weder in sijn pauwelioen
Daer hi des nachts nam ruste doe
Tote des merghens vroe
Doen hi den dach hadde ghesien
Knieldi neder op sine knien
Ende bat gode oft wesen mochte
Datti hem te voren brochte
Wat hi meende metten drie gherden
Die hem soe scone openbarden
Sijns ghedachte was menechseins
Doen brachtem god in een ghepeins

348
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Datmen die roeden wt trac
44

17va
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Ende in die fonteine stac
Doen verwandelde swaters bitterhede
Al ingroter soethede
v hort watter na ghesciede
Moyses ende sine liede
Voerden die roeden met hem
Dore tlant van raphadem
Si quamen met haren scaren
Neuen enen berch ghevaren
Die synay gheheten es
Entie prophete moyses
Hi liet die roeden al daer
Ende settese in een water claer
Daer ginc hi gheloues mi
Opten berch van synay
Daer was hi XL daghe met gode
Ende brachte met hem die x ghebode
Besloten in twee tafeline
Die beide waren steinine
Alse hi vanden berghe quam neder
Voerdi die roeden weder
Te moab int conincrike
Daer sette hise werdelike
In die erde alle drie
Daer na en sach hise nie
Ouer waer seit men ons dit
Datse die coninc dauid
Daer vant als ic v segghen mach
In sinen slape . daer hi lach
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28

32

36

Quam hem een ingel te voren
Ende seide coninc wt vercoren
Hore wies ic v vermane
Rijt wech ouer die jordane
Drie roeden seldi daer vinden
Die sijn van ere lingden
Die seldi settee in uwen hof
Enen boem Balre wassen of
Daer die ghene ane sal steroen
Diet al weder sal verweruen
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Dat bi adame verloren wart
Dauid ontspranc . ende roert vervart
40

44

17vb
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ie nacht leet ende smerghens vroe
Stoet op ende ghereider hem toe
Ende nam met hem gheselscap
Ende voer int lant van moab
Dat leit ouer die jordane
Hi voer in hope ende in wane
Die drie roeden te vinden daer
Die moyses ouer menech jaer
Daer ieder erden staende liet
Als hem god beual ende biet
Dauid vant ene scone stede
Daer hi sijn bedde maken dede
Sander daghes alst was lecht
Sach dauid die roeden recht
Omtrent Bieen bedde staende
Gode bat hi ende vermaende
Dalti hem moeste openbaren
Ofte dat die drie roeden waren
Die hi daer sochte in lant
Ene stemure riep alte bant
Coninc dit sijn die drie roeden
Die ghi Belt hebben in uwer hoeden
Ende voerense binnen iherusalem
Tfolc dat comen was met hem
Was blidc vanden heileghen vonde
Dauid ginc ten seluen stonde
Ende trac die roeden eter erden
Ende voerese Biere eerde
Daer mense voerde ende droech
Ende ane die sieke Tiede sloech
Worden gans ende ghesont
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24

Dit wert enen here cont

28

32

Die bexillas was gheheten
Hi ghevoelder saen der boeten
Die hem vanden roeden quam
Hi was gichtech ende lam
Ende van siecheiden soe mat
Datti met pinen dranc ende at
Doen men die roeden ane hem stac
Verloes hi al sijn onghemac
oen bexillas was ghenesen
voer dauid danen met desen
Ende eer si leden die jordane
Ontmoeten si drie moriane
Dat wi heten swerte liede
Daer groet wonder ane ghesciede
Die roeden stac ane hem dauid
Si worden gans ende wit
Beide van hude ende van hare
Dit saghen si al openbare
Die daer metten coninc reden
Alsi ene wile waren leden
Die jordane met haren scaren
Quamen si bi enen berch ghevaren
Daer een lasers man in lach
Ende altoes te ligghen plach
Om dat bi enen weghe was
Ghelijc enen ghemenen trapas
Hi hadder gheleghen langhe stont
Hi vorseide mi es cont
Dat hier een comen sal
Die mi van siecheiden al
Ghenesen sal met heilecheiden
Alse dauid daer quam ghereden
Vant hi den man al ghenesen
Die langhe siec hadde ghewesen
es selfs daghes voer vespertijt
Quam binnen iherusalem dauid
Ende brochte die roeden al daer
Ende settese in een water claer
Dit gheviel in tiende jaer
Na datti coninc was vercoren daer
Ende beseten met groter eren
Nv willic y vort leren
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28

Wat dauid metten roeden dede
Doen hise brochte binnen der stede
Hi settese in een water claer
Dat bi sinen houe stont al daer
Sander daghes waendise met loue
Hebben gheset binnen sinen houe
Dat hem te doene ontfacht
Want si waren ieder nacht

484

32

Soe diep ghewortelt inden gronde
Dat mense niet vut ghetrecken en conde
No van daer niet ghebringhen
God en Wouts niet ghehinghen

488

24

480

Dat si wiesen yegherinc el
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40

44
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4

8
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16

Versament waren si soe wel
Datmen niet en conde ghesien
Welc deen was van drien
Maer bouen ten hoechsten ende
Bleuen si dat mense kinde
Dat hadden gheweest drie roedenkine
Die eedrus cipres . metter pine
Wiesen tsamen al in een
Soenre boem lach man nie gheen
ie coninc dede te dien tiden
Sijn hof linghen ende widen
Soe datmen den boem daer binnen brochte
Ende met enen tune om wrochte
Doen hi daer een jaer hadde ghestaen
Deder die coninc omme slaen
Van witten seluer enen rinc
Die den boem al omme beuinc
Hi wies tote kxx jaren
Ende elx jaers te waren
Deder dauid die coninc
Omme slaen enen rinc
Dat waren die xxx ringhe
Die vele Tiede heten penninghe
Want judaes vercochter omme
Den gods song jhesumme
Die coninc leider ane sijn jolijt

D

Ende ghincker toe te meneger tijt
Hi plach oec ter seluer stede
Gerne te doene sine ghebede
Hi hadde versamet seluer ende gout

492

496
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508

512

516

190

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Mede te copene steen ende hout
20

24

28

Hi wouder een bede huus doen maken
Maer god verbardem in spraken
Ende seide coninc merct hier an
Du best een orloghes man
Dyne sout mi ghenen tempel rechten
Dat heeft ghedaen v vele vechten
Onder windes v niet te doene
Het sal ghescien bi salomoen
Die na v sal besitten trike
Langhentijt vredelike
lse die coninc dauid sterf
Ende trike ane salomoen verwerf
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Ende hi was gheweldech here
Brachtem god te selker ere
Datti enen tempel dede maken
Vanden alre besten saken
Die men daer toe vinden mochte
Lanc waest eerment volbrochte
Soe diere werc waest . ic weet vor waer
Een balke ghebrac daer
Die meesters voeren ende sochten
Diant al omme sine mochten
Vinden ghenen boem soe groet
Die hen dochte te hare noet
Si quamen alle bedroeft zere
Voerden coninc haren here
Here wine connen ghenen boem vinden
Die wi in dit werc binden
En si dat ghi laet houwen of
Den boem die staet in uwen hof
Ghebonden metten xxx ringhen
Dat woude die coninc node ghehinghen
Om dadten daer sette sijn vader
Nochtan en woudi niet algader
Dat scone werc laten bederuen
Hi hiet den boem houwen ende keruen
Den meesters na dat si wouden
Die xxx ringhe hiet hi houden
Ende gheheel inden tempel bringhen
Daer si menech jaer in hinghen
Als te ghemenen orbare
Oft nodelijc te doene ware
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Soe langhe hinghen si al daer
Dat volgaen ware die jaer

564

20

Datse die joden judase brochten
Endeonsen here daer omme cochten
v hort vanden houte vort
Dat lach ghehouwen ende ghebort

568

N

Al ghereet toten werke
Die meesters namen hare merke
Ende waenden legghen int pas
24

28
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36

40

44
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Als hi op gheheuen was
Seitmen datti emmer scheen
v voete te cort al in een
Ende alsmen lelde neder
Lingdi vijf voete weder
Dit hadde den meesters wonder
Si namen die mate bouen ende onder
Het was al om niet dat si wrochten
Sine consten no sine mochten
Daer af ghenen balke ghemaken
Het was ghewassen tanderen Baken
lse die cuninc horde segghen
Dat men niet en conste ghelegghen
Tenen balke dat saleghe hout
Dedi weder varen int Wout
Verre ende na ende in allen hoeken
Enen anderen balke Boeken
Die vonden roert ten jersten daghe
Dat seggic v in waerre saghe
Als ic hebbe horen lesen
Lach dit saleghe hout na desen
Inden tempel op die erde
en begerde
Dats
aer na quam een wijf ter stont
Sibilla hietse mi es cont
Ende gincker op sitten roekelose
Daer af began si te hebben nose
Want vten houte wies een Brant
Die hare cleder alle bant
Met enen brande ontstac
Lude riep si ende sprac
0 . boem heilecheden vul
Twi wasic ye soe dvl
Dat ic op di sitten Boude
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580
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Ane di sal noch dor onse scoude
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Die gods sone hanghen
Die joden quamen toe gheganghen
Ende worpense in enen kerker diep
Sine wisten niet wat si riep
Vanden houte meer no min
Dan hare god sende inden sin
Si daden hare soe groten noet
Dat si inden kerker bleef doot
Die joden ghinghen hem beraden

36

40

44
19ra

18vb26

612

Wat si best metten houte daden
Ende si worden in dien begrepen
Dat sijt daden slepen
Vter doren hordic segghen
Ende tenen vondere legghen
Daert beterden wert met voeten
Thout vol der boeten
aer na quam te salomoene
Een coninghinne van hoghen doene
dat
hare vele was gheseit
Om
Van salomoens wijsheit
Alse die vrouwe quam ter beke
Daer thout lach daer ic af spreke
Sende haer god een ghepeins in saen
Dat sire niet ouer en dorste gaen
Men seit dat si bervoet
Neuen thout ouer woet
Sine dorste thout vol heilecheden
Met haren voeten niet betreden
it versach die coninc
Het dochtem ene vremde dinc
Hi seide vrouwe berecht mi dat
Twi maecti v soe nat
Uwe rikelike ghewade
Si sprac coninc bi wies rade
Leit dit hout te vondere
Men heet v wijs dat heeft mi wondere
En wetti niet dat hier an sal

616

Hanghen die hope der werelt al
Die vrouwe als ic verstae

644

D

32
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Was coninghinne van Saba
Si gaffer toe seluer ende gout
Daer men mede besloech dat hout
Ende salomoen die wise here
Deedt nemen met groter ere
Ende inden tempel draghen doe
Ende deedt met stenen metsten toe

193

648

652

Alle die doren groet ende Ilene
Vanden tempel Bonder ene
Daer dedi thout dwers in voeghen
Soe dat nierren en soude moghen
Daer in gaen spreken sine ghebede
20 Hine neech den houte daer ter stede
Ende diet te voren hadden betreden
Moestent daer na anebeden
alomoen sterf ende daer na quam
24
Een coninc die hiet roboam
16

c
J

28

32

36

Ende noch een daer na
Die hiet abia
Die nam vanden houte rene
Tgout ende alle die diere stene
Dart mede was beslaghen
Ende dadent eter doren draghen
Dart in was bewrocht
Die joden waren saen bedocht
Ende quamen hemelijc bi nachte
Ende groeuent wel xx ghelachte
Onder derde dart in lach
CC jaer eert yemen sack
aer na vielt als god woude
Datmen ene piscine grauen soude
Daer men tfleesch in soude dwaen
Datten tempel worde ontfaen
Vanden volke vanden lande
Alst men brochte ter offerhande
Het was Bede in Boude wet
Datmen lammer ende caluer vet
Tofferen plach ende ander beesten

D

40

44

19ra12

19ra24

656

660

664
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672
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Als men hielt hoghe feeste
Men groef enen put ter stede
Daer thout onser salechede
Lach het was vergheten langhe stont
Doen verhieft hem seluen vten gront
Ende dreef in dat water claer
Sente jan seit ouer waer
Dat alle daghe vor middachtijt
Een ingel quam ende dreef jolijt
Ende roerde dwater in die pissine
Soe wie van siecheide hadde pine

688

692

Ende naest den ingel int water quam
Van allen euele hi boete nam
Dus dreef thout in die piscine
Tons heren behoef die dor de sine
Naect ant cruce steruen woude
Nv merct alle jonc ende oude
Hoe vele vernoys hi doghede
Eer hi den mensche verhoghede
Ende weder brachte ter ghenaden
Hi wert valschelijc verraden
Van judase alse ghi moghet horen
Hi quam metten joden voren
In ere doncker auontstont
Ende custen ane sinen mont
Doen grepen die joden an
Ende leiden tsinen onwille dan
Tote eens bisscops huse binnen
In can niet wel versinnen
Te segghen hoe vele smaden
Si hem inder nacht daden
Des ander daghes wert hi brocht
Vore pylatus ende vercocht
Dat hi sculdech ware . der doot
Het riep al clene ende groet
Men cruce desen hi heues verbort
Haren wille moesten gaen vort

19ra46

Tussen hoghe en feeste is steeste doorgestreept en

19rb12

boete: De o is dichtgelopen.
groet: De letters oe zijn dichtgelopen.
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en banten ane I columme onsochte
Men gheselden wat men mochte

Trode bloet sach men lopen vut
Dore sine ghebenedide huut
Alsoe en mocht niet bliuen
Men wouden ane een cruce ontliuen
Dies droeghen si wel enen moet
Doen Beide een jode daer hi stoet
Ic weet een hout groet ende dicke
Tsinen rugghe wel ghemicke
Alst est out en scaet hem niet
Het vloet ingere piscine vliet
Doen liepen si ter pissinen wart
Ende trockent vut ter vart
Thout dat menech jaer te voren
Tons heren cruce was vercoren
Men hiewer af een derdendeel
Thout en bleef niet gheheel
Dat was die stake die opwaert stoet
Vanden cruce des kimpen Boet
Daer lach op sifts ghewes
Ghenichelt van enen cipres
Die naghele alsic bescreuen vant
Die dat hout te samen bant
Was van enen oliue ghehouwen
Ihesus moeste met rouwen
Sijn cruce draghen dore die stede
Tghemeine volc volgbede mede
Toten berghe van caluarie
Met rouwen quam daer marie
Ende sente jan haer Buster Bone
Dese twee waren die gone
Die bi hem onder tcruce bleuen
Daer hi naect ane was ghesleghen
Men sloech den here van allen lande
Twee plompe na file dor sijn bande
Dore sine voete wasser een
Dat ghecarm ende gheween
Datmen ane marien sach
Was mere dan ic v ghesegghen mach
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Want sine sprac min no mee
Therte dede hare soe wee
Datter dore liep tswert des rouwen
Doen si haren sone sach Mouwen
Ende hanghen in groter pinen
Die Bonne liet haer schinen
Die erde beuede die stene scorden
Dit scrijft in waren worden
Sente jan ewangeliste
Hi was die de waerheit wiste
en ridder quam te sire Boot
Ende stacken daer hi hinc al Moet

764

768

E

44

19vb

4

772

Met enen spere in sine zide
Datter vut ran ten seluen tide
Dolie der ontfermecheit
Daer adame af was gheseit
Dat Neme daer bi verloesten Boude
Nv bidt alle jonc ende oude
Die ons verloeste met sinen bloede
Datti ons neme in sire hoeden

776

780

Amen
Item dit boec vanden boute
VIII ende LXXX verse
hout

8

ITEM HIER BEGHINNEN DE VII
PSALME IN DIETSCHE VI

[6]

DOMINE NE IN FURORE TUO ARGUAS

12

19va31

19vb5-6
19vb7-8

ere en berespe mi niet
in dinen torne : noch en
begripe mi niet in
dijnre gramscap
Ontfarme di mijns here want

1

4

min: Zowel het eerste als het tweedepootje van de n is verlengd;
g ^ waarschijnlijk is de m verbeterd

uit een n.
Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift een witregel.
8g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zes witre els.
^witregels
Tussen deze regels gbevinden zich in het handschrift vijf
7 witregels.
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ic ben crane maect mi ghesont
want alle mijn Beene sijn bedrueft

Ende mijn ziele es bedruuet
20

24

28

32

20ra

4

8

12

16

8

sere : maer here hoe langhe
Bekere here ende verloesse mine
ziele make mi behouden om
dine ontfarmecheit Want
nierren en es inder Boot die dijns
herdinckech sal sijn : ochte wie
sal dijns belien inder hellen
Ic Nebbe ghearbeidt in mijnre
suchtinghen ic sal wasschen alle
nachte sonderlinghe mijn bedde
met tuinen tranen sal ic netten
mijn ligginghe Mijn oghen
es bedrueft van torne ic ben veroudt
ouer alle mijn viande Gaet
van mi alle die werkende Bijt
quaetheit : want die here heeft
hehoert de stemure mijns gheweens
ie heeft ghehoert mijn bidden
de here heeft ontfaen alle mine
bedinghe Lille mine viande moeten
hem scamen ende anxtelec werden
verstoert si moeten werden bekeert
ende berde haestelec scamen Glorie
si den vader ende den Bone ende den heileghen
gheest Alsoet was inden beghinne
ende nv ende altnes ende inden werelt der
werelde Amen BEATI QUORUM
alech sijn si der welker ongherechticheiden verlaten sijn ende
welkere sonden dat bedeel sijn
Salecht es die man den welke
de here die sonden niet op en leide
ende in dies gheest dat en ghene

S

19vb16

ic en ben zijn
door een dun verticaal streepje.
1 gescheiden
g
p1

19vó19

Tussen hoe en langhe
g zijn
1 twee o drie letters doorgestreept.
Na Amen is DEN ANDER DOM/NE doorgestreept eng
eexp
un eerd;
g ^
8geschreven.
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boesheit en es Om dat ic ghesweghen hebbe soe sijn mijn Beene veroudt
als ic aen di roepen Boude al den
dach Want dach ende nacht Boe es
dijn hant op mi verswaert ic ben
bekeert in mijnre keytivecheit als
die doren Bore stect Ic dede di
tont mijnre mesdade ende ic en
Nebbe mine ongherechticheiden niet
verborghen Ic Beide ic sal ieghen
mi belien den here mine ongherechtecheit ende dv verliets die quaetheit
mijnre sonden Om dese verlatenesse
sal elc heileghe tote di bidden in
tameleken tide Maer nochtan
finder diluuien van vele wateren
soe en selen si te hem niet naken
Du beest mijn toevlocht vanden
vernoye dat mi om gaen heeft
mijn verbliden verloeste mi vanden
ghenen die mi omstaen Ic sal
di verstannesse gheuen ende leren
di in desen weghe daerstu gaen
sels sal ic op di mine oghen vaste
houden En wilt niet werden
als een paert ende mule inden
welken neghene verstannesse en es
In die halechtere ende den breidele
bedwinghen hare wanghen die te
di waert niet en ghenaken Vele
gheselen sijn des sondaren maer die
inden here hopet de ontfarmhertecheit
salne omvaen Ghi gherechteghe
verblijdt inden here ende vervroudt ende
glorieert ghi gherechteghe van herten
Glorie si den vader ende den sone
ende den heileghen gheest Alsoet was
inden beghinne ende nv ende altnes inde
werelt der werelde

Amen DEN

ANDER DOM/NE NE IN FURORE TUO
12

ere en berespe mi niet in dinen
torne noch en beg ripe mi niet
in dijnre gramscapen Want dine

H
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ghescutten sijn in mi ghescoten ende du
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4

199
84

heues dijn hant op mi vast ghemaect
In minen vleesche en es
ne ghesontheit vanden ansichte dijnre

88

gramscap ende en es neghenen pays
minen beenen vanden ansichte van
minen sonden Want mine
quaetheiden sijn comen tote bouen
mijn hoeft ende als een swaer last

92

sijn si verswaert op mi Mine lijctekenne sijn gheuwlt ende gherot vanden
ansichte mijnre onwijsheit Ic ben
keytiuich worden ende ben crom worden

96

tote int dendde besericht ghinc ic
alden dach inne Want mine lenddene
sijn veruult van bespottinghen ende in
minen vleesche en es negheen ghesontheit Ic ben ghequelt ende sere veroetmoedicht ic burrelde vanden ghescutten mijnre herten Here vore di
es al mine begherte ende mijn
versuchten en es van di niet verborghen
Mijn herre es verscoert mijn cracht
heeft mi ghelaten ende ducht van minen

100

104

oghen en es met mi niet Mine
vriende ende mine naeste si quamen
naerre ende stonden ieghen mi Ende
die neuen mi waren si stonden van
verren ende die mine ziele sochten
daden mi cracht Ende die tquade
ondersochten si spraken mi ydelheiden
ende si peinsden alden dach boesheiden
Maer ic en bores niet ghelijc of ic
doef ware en ontdede ic minen mont
niet Ende ic ben worden als een
mensche die niet en hoert ende die in

108

sinen mont niet en heeft berespinghen
Want here ic hope in di here
mijn god du sels mi ghehoren

120

20ró17

Na es is neghene
doorgestreept.
g

20ró39

Tussen oghen
en en is ens doorgestreept eng eëxp
un geerd.
g

112

116
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8

Want ic seide minen viande en
moeten nemmere op mi verbliden ende
als mine voete beroert werden soe
spraken si op mi grote dinghen
Want ic ben ghereert inden gheselen
ende minen rouwe es altoes in minen
anscouwene Want ic sal mine
ongherechtecheit boetscapen ende ic sal
omme mine sonden peinsen Mine
viande leuen ende sijn vast ghemaect
bouen mi ende die mi haten ongherech-

12

16

20
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28

techleec sijn ghemenichfuldeghet
Die quaet over Boet weder ghelden
si spraken mi quaet achter om dat
ic die goetheit volghede En laete
mi niet here mijn pd noch en Banc
niet weck van mi V erstant in
mijnre hul en here god mijnre
salecheit Gloria si den vader ende
den Bone ende den heileghen gheest
A isoet was inden beghinne ende
nv ende altoes ende in de werelt der
werelde Amen MISERERE MEI DEUS
SECUNDUM MAGNAM MISERICORDIAM TUAM

20vb

ntfarme mijns god na dine
grote ontfarmecheit Ende
na de menechte dijnre ontfarmecheit
soe doech af mine quaetheit Voert
meere dwae mi van minen quaetheiden ende suuere mi van minen sonden
Want ic bekinne mine ongherechtecheit ende mine sonde es altoes
ieghen mi Di allene hebbic ghesondech ende quaet voer di ghedaen
om dattu ghewarech veesen sels in
dinen waerden ende dattu verwinnen
sels als du werds ghevonnest Want sich ic ben in
quaetheiden ghewonnen ende in

20va35

doech:
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De e is klein boven het woordeschreven.
S
Tussen du en werds is werdes doorgestreept.
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Bonden ontfinc mi mijn moeder

Want sich du minnest de
4

8

12

16
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28
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36

waerheit die onsekerheiden ende
die heymelecheiden dijnre wijsheit
heefstu mi gheoppenbaert Du
sels mi besprayen met ysopen ende
ic sal werden ghesuuert ende dv
sels mi dwaen ende ic sal wit
werden bouen den snee Minen
horene selstu gheuen bliscap ende
vroude ende die veroetmoedechde
beenre selen verbliden Keer af

164

168

172

dijn ansichte van minen sonden
ende doech af alle mine ongherechtecheiden God sceppe in
mi een suuer herte ende enen
rechten gheest vernieuwe in
minen binnensten En verwerpe
mi niet van dinen ansichte ende
en neme dinen heileghen gheest
van mi niet Ghef mi weder
die bliscap dijnre salecheit ende
metten sonderlinghen gheest maec
mi versekert Ic sal den ongherechteghen dine weghe leren ende
die quade selen te di bekeert
werden Verloest mi god vanden
sondeghen god mijnre salecheit
ende mine tonghe sal dine gherechtecheit verheffen Here du
sels mijn lippen ontdoen ende minen
mont sal dinen lof bootscapen
Want hadstu ghewondt ic
hadde di offerhande ghegheuen
want du en sels neghene ghenoechte hebben in holocausten
dode es offerhande een bedrueft gheest een bruefde herte

20vó33

Tussen lof en bootscapen
is bo . doorgestreept.
P

20vó34

ra isch minder waarschijnlijk.
waarschijnlijk.
gghewondt: De te verwachten lezing
g gghewoudt is palen 8
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40

ende veroetmoedecht en selstu
god niet verontwerden Here
make syon goedertieren in
dinen goeden wille ende die
muren van jherusalem selen
ghestich werden Dan selstu
ontfaen de offerhanden der gherechtecheit offerhande ende holocauste dan
selen si oR dinen outare caluere

44
21ra

4

8

legghen Glorie si den vader ende
den sone ende den heileghen gheest
Alsoet was inden beghinne ende
nv ende altnes ende in de werelt der
werelde Amen PR/MUM :DOMINS

200
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EXAUDI ORATIONEM MEAM ET CETERA

ere ghehore mijn bedinghe
ende mijn roep moet te di
comen En kere dijn ansicht
van mi niet in soe wat daghe
dat ic in vernoy ben helde neder
dijn ore te mi ^n soe wat daghe ic di aenroep soe ghehore mi
haestelec Want mine daghe
sijn te nieute worden ghelijc ende
mine bene sijn verdroghet als een
cade Ic ben ghesleghen alst
hoye ende mijn herte es verdroghet
want ic hebbe vergheten mijn
broet teetenne Vanden Jude
mijns versuchtens soe cleefde
mine bene aen mijn vleesch Ic
ben ghemaect ghelijc den pellicaen
wander wildernessen ic ben worden
als een nachtrauen inden huse Ic
hebbe ghewaect ende ben worden als

H

12

16

20

24

28

20vb40
20vb41
21ra4
21ra9

21ra25

216

220

224

228

232

Tussen ende en veroetmoedecht zijn
1 drie letters doorgestreept, waarvan de eerste een is; de het
de andere zijn
1 onleesbaar
Here: De lombarde ontbreekt in het handschrift; er is wel een representant.
legghen:
Boven de tweede gis de lus van een niet voltooide letter zachtbaar,
gg
MEAM: Zowel het tweede als het derdeootje
len g^
d waarschijnlijk
p 1 van de tweede M is verlengd;
1 1 k is de M
verbeterd uit een N.
Ic: De lombarde ontbreekt in het handschrift; er is wel een representant.

FOLIO 20VB-21RB, TEKST

32

36

40

44

21rb

4

8

12

16

20

21rb3

6

een eneghe mussche inden dake
Alden Bach soe verweten mi
mine viande ende die mi presen si
swoeren ieghen mi Want ic at
asschen als broot ende tuinen dranc
mingedic met ghewene Vanden
ansichte der gramscap dijnre
onwerdicheit want op heffende soe
stietstu mi Mine daghe sijn
af ghegaen als ene scaduwe ende
ic ben droghe worden als hoye
Maer here du ghedures ewelec
ende dijn herdincken int gheslechte
ende tgheslechte Here opverrisende
selstu syons ontfarmen want het
es tijt haers ontfarmens want
die tijt court Want dinen
knechten ghenoechden haer stene ende
si selen ontfarmen haers lands
Ende die heidene here selen
ontsien dinen name ende alle de
coninghe vender werelt dine
glorie Want de here stichte syon
ende men salne Bien in sine glorie
Hi aensach der oetmoedegher
orisoen ende hi en verontwerdde haer bedinghe niet Dese dinghen moeten
werden ghescreuen inden anderen
gheslachte ende dat volc dat ghescepen
sal werden dat sal den here louen
Want hi aensach van sinen heileghen
hoghen ende de heere sach wanden hemel
in deerde Soe dat hi horen soude
der ghevanghenen verluchten om dat
hi te liuereren soude der versleghenre
kindere Om dat sij bootsrapen selen
in syon sheren name ende sinen lof
in iherusalem In te vergaderne
de volke in een ende de coninghe dat

Tussen heidene en here is here doorgestreept.
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240

244

248

252

256

260

264

268
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si den here dienen selen Hi antroerde hem inden weghe sijnre doghet
die lettelheit van minen daghen bootscape mi En roepe mi niet weder
inde middewaert van minen daghen
int gheslechte ende tgheslechte sijn
dine iare Here inden beghinne
funderestu die erde ende die houele
sijn de werken dijnre hande Si
selen vervaren maer dughedures
ende si selen alle out werden als een
cleet Ende als een ouertoghe selstuse
verwandelt werden maer du bes die
selue ende dine iare en selen niet ghebreken Dijnre knechte kindere
selen wonen ende haer saelt sal in de
euwecheit werden beleit Gloria
si den vader ende den Bone ende den heilegen
gheest Alsoet was inden beghinne
ende nv ende altnes ende inde werelt
der werelde Amen Amen

16

21rb44
21va7
21va10

De twee laatste regels
zijn onbeschreven gelaten.
g van de kolom zijn
g ten.
die en g oe - zijn
door een verticaal streepje.
1 gescheiden
g
p1
Voor ontbeidde is ontbidde doorgestreept.

8

12

276

280

284

288

292

DE PROFUNDIS CLAMAUI AD TE ET CETERA

anden diepheiden soe riepic tote
V di here here ghehore mijn
stemme Dijn oren moeten werden
verstaende in die stemme mijnre
bedinghe Of du die ongherechtecheiden onthouds here here wie salt
ghedoghen Want metti es die goedertierenheit ende omme dine wet
ontbiddic dijns here Mijn ziele
ontbeidde in sijn waert
mijn ziele hoepte inden here Vander
morghen wachten toter nacht soe moet
Israel hopen inden here Want
metten here es die ontfarmecheit
ende groot verloescennesse es met hem
Ende hi sal israel verloescen van

4

272

296

300

304

308

FOLIO 21RB-21VB, TEKST 6

20

al sinen ongherechtecheden Gloria
si den vader ende den sone ende den
heileghen gheest Alsoet was inden
beghinne ende nv ende altnes ende inde
werelt der werelde Amen DOM/NE

205

312

EXAUDI SECUNDO

24

28

32

36

40

ere ghehore mijn bedinghe
ontfanc metten oren mijn
orisoen in dine waerheit ghehore mi
in dine gherechtecheit Ende en Banc
niet in tfonnesse met dinen knecht
want ne gheen leuende mensche en
sal gherechtech werden in dinen anscouwene Want die viant iaghede
mine ziele hi vernederde int lant mijn
leuen Hi sette mi in donckerheiden
ghelijc den doden der werelt ende
mijn gheest was in anxte op mi en mi
waert mijn herte bedrueft ^c was
herdachtech der ouder daghe ic peinsde
in al dinen werken ende inden
dijnre hande mediteerde ic Ic stac
mijn hande vte te di mijn ziele es di
als eerde Bonder watere Haestelec ghehore mi here want mijn gheest es
te broken En kere dijn ansichte niet

H

316

320

324

328

332

van mi ende ic sal ghelijc veesen den
44

21vó
4

8

21va37

henen die neder gaen inden putte
Doch mi vroech horen dine ontfarmecheit want ic hoepte in di Doch
mi tont den weck daer ic in wandelen
mach want ic hief op mijn ziele
te di waert Verloest mi van
tuinen vianden here want ic ben
te di ghevlouwen lere mi te doen
dinen wille want du best mijn god
Dijn goede gheest sal mi gheleiden
int gherechte lant om dinen
name here selstu mi leuende
maken in dijnre gherechtecheit

Tussen al en dinen is dien doorgestreept.

336

340

344
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Afb. 21. Brussel,

KB, 15.589-623,

f.21v (verkleind)

FOLIO 21VB, TEKST 6

Dv sels leyden vten vernoye
mijn ziele ende in dijpre ontfarmecheit
selstu mine viande verdriuen
Ende du seltse alle verliesen die
mine ziele quellen want ic ben
16
dijn knecht Gloria si den vader
ende den sone ende den heileghen gheest
Alsoet was inden beghinne ende
nv ende altnes ende inde werelt der
20
werelde Amen HIER BEGHINNEN DE LETANIEN
yrieleyson Cristeleyson Krieleyson Griste ghehore ons
Vader vanden hemele god ont24
farme onsere Sone verloescere
der werelt god ontfarme onsere
Heilech gheest god ontfarme
onser Heileghe drieuuldicheit een
28 god ontfarme onser Sente maria
bidde ouer ons Heileghe moeder
gods bidde ouer ons
sod
maghet der magheden
32
bidde ouer ons
ente michiel
bidde otter
oer ons
ente gabriel
bidde ouer ons
ente raphael
bidde ouer ons
36
Mlle heileghe inghele ende
groot inghele
biddet ouer ons
Alle heilighe core vanden saleghen
heesten biddet ouer ons
40
Sente jan baptista
bidde ouer ons
Alle heileghe patriarke ende
propheten biddet ouer ons
• ente peter
bidde ouer ons
44
ente pauwels
bidde ouer ons
ente andries
bidde ouer ons
ente ian ewangeliste bidde ouer ons

207

348

12

352

356

K

21vb33-35
21vb36
21vb43
21vb45-46

360

364

368

372

376

380

De hoofdletter S op
de uit naar beneden en de hoofdletter oppr.35 steekt verder uit
p r.33 steekt verder
naar boven, zodat op
p r34ggeen hoofdletter geplaatst
g p arst is.
Tussen inghele en ende is ee doorgestreept.
gestreept.
De hoofdletter han t iets naar beneden zodat r.44 g
geen
eigen
g hoofdletter kreeg.
g
.
De hoofdletter S staat voor zowel r45 als r.46.
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Afb. 22. Brussel, KB, 15.589-623, f.22r (verkleind)
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FOLIO 22RÁ, TEKST 6

22ra

ente Jacob

S ente philips

bidde ouer ons
bidde ouer ons
bidde osier ons
bidde ouer ons
bidde osier ons
bidde ouer ons
bidde ouer ons
bidde ouer ons
bidde osier ons
bidde osier ons
bidde ouer ons

ente bertelmeus
ente matheus
ente thomaes
ente Jacob
ente symon
ente thadeus
8
ente barnaba
ente luuc
ente marc
12
Mille heileghen apostele ende
ewangeliste biddet ouer ons
Mlle sheren jongheren ende
discipulen bidt ouer ons
16
Mille heileghe onnosele kindere
bidt ouer ons
bidde osier ons
ente steuen
bidde ouer ons
ente line
bidde ouer ons
ente Clete
20
bidde ouer ons
ente Clemens
ente sixte
bidde osier ons
ente Cornelis
bidde ouer ons
24
bidde ouer ons
ente anthonis
bidde osier ons
ente cristofels
ente cypriaen
bidde ouer ons
ente dominicus
bidde ouer ons
28
ente dyonijs met sinen
ghesellen
biddet ouer ons
bidde ouer ons
ente blasijs
ente lambrecht
bidde ouer ons
32
ente lieuijn
bidde ouer ons
bidde ouer ons
ente laurens
bidde ouer ons
ente vincent
ente grisogone
bidde ouer ons
bidde ouer ons
36ente cosme
bidde ouer ons
S ente damiane
ente fabiane
bidde osier ons

4

S

S

384

388

392

396

400

S

404

S
S

408

412

S

S

22ra28
22ra32

Na sinen is bidde ouer ons doorgestreept.

lieuijn: De e is klein boven het woordeschreven.
g
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ente sebastiane
bidde ouer ons
40
ente quijntijn
bidde ouer ons
ente mauricius met
sinen gheselle
bidde ouer ons
Sente gereon met sinen gheselle
44
bidt ouer ons
Sente nychasius met sinen
hesellen
bidde ouer ons
22ró
Sente marcellijn
bidde ouer ons
Mlle heileghen marteleren biddet
ouer ons
4ente siluester
bidde ouer ons
bidde ouer ons
S ente leo
ente martijn
bidde ouer ons
ente augustijns
bidde ouer ons
8ente gregorijs
bidde ouer ons
ente
gorec
S
bidde ouer ons
ente seruaes
bidde ouer ons
ente seuerijn
bidde ouer ons
12
ente huberecht
bidde ouer ons
ente nicolaus
bidde ouer ons
S ente ambrosias
bidde ouer ons
ente basilijs
bidde ouer ons
16ente remei
bidde ouer ons
ente B ermen
bidde ouer ons
bidde ouer ons
S ent amant
ente benedicte
bidde ouer ons
20
ente francissicus
bidde ouer ons
ente Willem
bidde ouer ons
ente gielis
bidde ouer ons
ente bernaert
bidde ouer ons
24
ente ledenaert
bidde ouer ons
ente lazarus
bidde ouer ons
Alle heileghe confessore bidde
ouer ons
28
Sente maria magdalene bidde
ouer ons
Sente marie van egipten bidde
ouer ons

S

22ra41

Na met is biddet ouer ons doorgestreept.

424

428

432

436

440

444

448

452

456

460

FOLIO 22RÁ-22VA, TEKST

32

36

6

ente martha
bidde ouer ons
bidde ouer ons
S ente kateline
bidde ouer ons
ente magriete
ente felicitas
bidde ouer ons
bidde ouer ons
ente perpetua
bidde ouer ons
ente Lucie
bidde ouer ons
ente angnete
bidde ouer ons
ente cecilie
ente kerstfine
bidde ouer ons
ente peternelle
bidde ouer ons
bidde ouer ons
ente scolastica
ente genouiue
bidde ouer ons
ente elisabeth
bidde ouer ons
ente amelberch
bidde ouer ons
ente fides
bidde ouer ons
s entespes
bidde ouer ons
ente caritas
bidde ouer ons
ente gheertruud
bidde ouer ons
bidde ouer ons
ente walburch
Sente versele met dinen ghespelinnen bidde
ouer ons
bidde ouer ons
S ente woudtruud
Lille heileghe maghede biddet ouer ons
Lille heileghe sante ende santinnen biddet
ouer ons PROPITIUS ESTO PARCE NOBIS DOM/NE
Wes goedertieren spare ons here Wes
goedertieren ghehore ons here Wes
goedertieren verloest ons here Vander
eweleker verdoemenessen verloest ons here
Vanden toecomenden eresen onser
Bonden verloest ons here Vander duuele
quellinghen verloest ons here Vanden
heeste der oncuuscheit verloest ons here
anden begherten der ydelre glorien
verloest ons here Van alre oncuuscheit
der herten ende ons lichamen verloest ons here
Van gramscapen ende van boesheiden
ende van alien quaden wille verloest ons here
Van onsuueren ghepeise verloest
ons here Van blentheiden der herten
verloest ons here Van blicsemen ende
van tempeeste verloest ons here Bider
heimelekere verholentheit dijnre
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S

40

S

44

22va

4

8
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472

476

S

480
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488

492

496
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heileghere incarnacien verloest ons here
Bi dire gheboerten verloest ons
here i dijnre passien ende bi dijnre
cruce verloest ons here Bi dijnre
lorioser verrisenessen verloest ons here
l3ider gratien des heiliches gheests
verloest ons here Bi dijnre wonderlekere op vaert verloest ons here
In doemsdaghe verloest ons here
PECCATORES Wi sonderen bidden di
ghehore ons Dattu ons pais ende
eendrachtecheit gheefs wij biddens di
ghehore ons Dat dine ontfarmecheit
ende dine goedertierenheit ons behuede
wi biddens di ghehore ons Dattu
dine heilighekerke ghewerdeghes te
regeerne ende te bescermenne wi biddens
ghehore ons Dattu onsen vader den
paeus ende alle de grade vander
kerken in heileghen religioene ghewerdechs te houdene wi biddens di ghehore
ons Dattu onsen coninghen ende
onsen printen pays ende ghewareghe
eendrachtecheit ende zegheghewerdechs
te gheuene wi biddens di ghehore
ons Dattu onsen bisscopen ende
abden ende alle die vergadringhe die
hen bevolen sijn in heileghe religioene
ghewerdechs te houdene wi biddens
di ghehore ons Dattu de vergadringhe van allen heileghen
personen in dinen heileghen dienst
ghewerdechs te behoudene wi biddens
di ghehore ons Dattu allet kersten
volt dat verloest es met dinen heileghen
precieusen bloede ghewerdechs te
behouden wi biddens di ghehore ons
Dattu alden ghenen die ons
goet doen dat ewelike leuen
gheuen moets wi biddens di ghehore
ons Dattu onsen zielen ende onsen
vader ende onser moeder zielen
vander eweleker verdoemenessen

504

508

512

516

520

524

528

532
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540
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28

32

36

40

44
23ra

4

8

12

16

verloesten wils wi biddens di ghehore ons Dattu ghewerdechs
de vrucht wander erden te gheuene
ende te behoudenne wi biddens di ghehore ons Dattu ghewerdeghen
wils de oghen dijnre ontfarmecheit
op ons te slane wi biddens di ghehore ons Dattu onse ghedachten
op hefs ten hemelschen begherten
wi biddens di ghehore ons Dattu
ghewerdechs der armere ende der
ghevanghennen caytiuicheiden taensieene ende te verlichtenne wi biddens
di ghehore ons Dattu ghewerdechs
ons te lerenne met gheordineerden disciplinen wi biddens
di ghehore ons Dattu alle den
gheloueghen die Boot sijn die
eweleke ruste moets gheuen wi
biddens di ghehore ons Dattu
ghewerdichs ons te te hoerne wi
biddens di ghehore ons Lam
gods die der werelt sonden af does
spare ons here Lam gods die
der werelt sonden af does ghehore
ons here Lam gods die der werelt sonden af does ghef ons pays
Kyrieleyson Cristeleyson Kyrieleyson Griste ghehore ons
Pater poster Et penos inducas in temptitionem Sed libera
nos A malo Amen Ende op ons
moet comen dine ontfarmecheit here
Ende dine salecheit na dijn waert
Wes ons here een torre der starcheit
van des viants ansichte Bidden wi
ouer die versceden sijn De euweleke ruste ghef hem here ende dat

22vó41

Tussen met engheordi- is goeder doorgestreept.

23ra2

te te: De ruimte tussen de t en de e van het tweede te is dichtgelopen.

23ra16

der en starcheit zijn
gescheiden door een verticaal streepje.
18
p1
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548

552

556

560

564

568

572

576

580

584
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20

euweleke licht moet hem lichten
Here ghehore mijn bedinghe Ende
mijn roep moet te di tomen bidden
wi COLLECTA DEUS CUI PRO
od wien dat allene toe behoert
altoes tonfarmene ende sparenne
ontfanc onse bedinghe ende ons die
de ketene der sonden versperst dontfarmecheit dijnre goedertierenheit die moetse ontbenden Bi dien
seluen onsen here ihesus kerst
dinen Bone Die metti leeft ende
regneert in die enicheit des
heilechs gheests ewelec dore ende
emmermere Amen EEN ANDER COLLECTA DEUS
od die bes dijnre heileghen
wonderlec claerheit ende onvertallec op heffere der gheenre die
gheuallen sijn doech ons dinen
knechten ende dinen ioncwiuen
allesens werden bescermt metter
heilegher moeder gods ende altoes
maghet marien ende met al dijnre
heilegher hulpen ende verlene oec
allen onsen vrienden ende die ons
bestane van maescapen Ende alden
kerstenen vol k e alle des viants
verranessen te verstekenne ende
toeganc weder te kerene ten hemel
schen lantscape ende verlene oec
alle der ghelouegher zielen die
versceden sijn ende inden doepsele des
waters herboren waren te ghebrukenne der euweleker rusten Bi
dien seluen onsen here ihesus kerste
Die metti leeft ende regneert indie
enicheit des heilichs gheests euwelec
dore ende emmermere Amen Amen

24

28

32

36

40

44

23rb

4

8

23ra32
23rb1
23rb11-12

588

G

G

592

596

600

604

608

612

616

620

Tussen die en enicheit is eu doorgestreept eng
eéxp
un geerd.
verranessen: De a is klein boven het woord % eschreven^ met opp de regel
ende
g een invoeS te ken • nand
is tote doorgestreept eng
eéxp
un Seerd.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zeven witre els.
gg
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FOLIO 23itn-23va, TEKST 6-7

12

ENE BEDINGHE VAN ONSER VROUWEN VII

1

16

20
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28

32

23va

4

8

12

23rb12-13
23rb13

aria maghet ic roepe tote v
M Als een groet sondare hoert mi nv
Van tuinen sonden in alder stont
Werde maria ic doe v cont
Dat ic mi kinne sere mesdadich
Moeder ende maghet sijt mijns ghenadich
Staet mi in staden in alder tijt
Bidt uwen sone ghebenendijt
Dat hi mijns ghenadich sie
Maria edel maghet vrie
0 edele fonteine . 0 . edel bloeme
Bidt uwen sone dat hi niet en doeme
Mine ziele vte sinen rike
Maria vrouwe sonder ghelike
Ghi sijt maghet wel gheraect
Ic bidde v dat ghi vrede maect
Tusschen uwen sone ende mie
Dore die scarpe naghelen drie
Die men uwen kinde dede
Dore sine ghebenedide lede
Sprect mine tale vrouwe scone
Dore die scarpe dorne crone
Die men uwen kinde herde onsochte
In sijn boet sloech daer hi ons cochte
Anden cruce doen hi stad
Om ons allen dies ons bedarf
Vrouwe sijt in mire hulpen nv
Ane uwen sone dies biddic v
Want hi alle mine sonden weet
Ic bidde ghenade dore dat sweet
Dat hi sweete in sijnder pinen
Doen hi doghede sine carinen
Anden cruce met netmoet
Ic bidde ghenade dore dat Moet
Dat hi storte vte sinen v wonden
Die hi ontfinc dore onsen sonden
Noch biddic ghenade edele vrouwe

Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift vier witregels.
geplaatst.
Het paragraa teken is, om ruimte voor de initiaal te laten, iets hoger
g gp

[7]
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Ic roepe tote v in goeder trouwen
Ay edel moeder gods ghenade
Werde maria staet mi in staden
Hulpt mi die helsche pine verweren
Dore dat scarpe ghebenedide spere
Daer men uwen kinde mede stat
In sijn herte dat hem brat
Ende scoren moeste van groter pinen
Ghenade edel maghet fine
Staet mi in staden dore die doot
Die ihesus starf om onse noot
Hulpt mi verbidden uwes kins rike
Daer men in leuet ewelike
Ende hem allen die v ane beden
Waer si sijn . ofte in wat steden
Met deser edele bedinghen
Ende met allen goeden dinghen
Soe moetti mi altnes beraden
Ende van alien arghe ontladen
Des moet veesen mijn volleest
Den vader ende den Bone ende den heileghen gheest

36

40

Amen

Soe wat mensche die dese bedinghe
Seghet met goeder herten hi mach des
Wel seker sijn dat hem ons vrouwe sal
Hulpen vte alder noel ende sonderlinghe
Inde vre Binder doot ende hi verdient
Telkeu dat hise Beet HT' daghe afflaets

44

Item desen sproke maria maget ic roepe et cetera
hout
LVIII verse

23vó

ENE EDEL EXSEMPEL VIII

4

23va44
23vó1-2

I

C vant ghescreuen op enen Bert
Met sconen letteren in een pert
Daer een doot man onder lach
Die Beide als ic v segghen mach

De laatste regel
g van de kolom is onbeschrevengelaten.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twaalf witregels.
gs
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20
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24ra

4

8

12

In deser manieren in deser Baken
Ofte die dode ieghen den leuende sprake
0 . mensche du gaet ouer mi
Wachti van Bonden dat radic di
Stant op ende besich mi wale
In hoe arm ene sale
Ic van erden ligghen moet
Mi en can ghehulpen al dat goet
Dies ic wilen hadde soe vele
Die worme crupen mi dore die kele
Ende hebben mi ghebeten therte ontwee
Dat wilen hadde joyen mee
Den lichame witter dan die snee
Nv es hi swerter dan een Brant
Ansichte buc voete ende bant
Ghelijc dat die sonne den snee
Te water brinct min no mee
Soe es mijn lichame worden erde
Die ic wilen hielt soe veerde
Ghe dinct dat ic di ghelijc was
Nv liggic hier ghelijc als was
Dat ghesmolten leghet int vier
Al der ghelike soe ligghic hier
Dus moghedi weten in uwen sin
Dus seldi werden meer no min
Ende ghi en wet oec niet wanneer
Nv biddet voer mi onsen here
Dat begheric vele meere
0 mensche die inden spieghel sies
Ende dite verheffene plies
Om dine vorme om dine ghedane
Hoert wies ic di vermane
Al bestu slecht ende scone dijn vel
Hets een bijste ende niet el
Dattu daer sies inden spieghel
Ghelijc dat caf onder den vleghel
Met crachte sinen keest moet gheuen
Wat verhefstu dan in dit leuen
Met dijnre houerde met dijnre oreeste
Alst caf quite es vanden keeste
Proeft waer toe dat nutteleec es
Anders dan ment trect int mes
Dus eest mensche met dijnre vorme
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Men trecse in derde onder die worme
Daer si saen te nieute comen
Al eest dat men die mensche noemt
Dv beest duider dan ene heeste
Want du driues weelde ende feeste
Die onlanghe mach duren
Waendi ghi en selt besuren
Ende doghen hier omme wee
God en laet hem nemmermee
Dore di anden cruce slaen
Hi heuet eenweruen ghedaen
Hi en comter nemmermeer weder toe
In allen tiden spade ende vroe
Soutu dit int herte onthouden
Alse dine lichame sal vercouden
Ende werden swerter dan een brant
Ansichte buc voete ende hapt
Ghelijc dat die sonne den snee
Te water brinct min no mee
Hoe moghedi dan in dit leuen
Soe node dine aelmoesene gheuen
Daer de zielen dus op hopen
Merct hoe die tide lopen
Die di selen achter halen
Dan moetstu dinen seyns betalen
Hier jeghen enes gheen verdinghen
God moet ons in selc leuen bringhen
In selken wille in selken ghepeins
Dat wi betalen onsen seins
Dat wi comen moghen Baer bouen
Daer die ingelen gode Jouen
Des moet veesen mijn volleest
Den vader ende den sone ende den heileghen gheest
Amen
9[ Item desen sproke jc vant ghescreuen
op enen sarc hout
LXXX verse

weelde: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
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FOLIO 24RA-24VA, TEKST 8-9

ENE EXSEMPEL NOCH IX

en Boet man een predecare
Lach langhe te bedde meneghe fare
Slapeloes te femmerien
Op enen nacht sach hi marien
Der moeder gods onser vrouwen
Dien hi diende met goeder trouwen
Met groten lichte vore hem staen
Ende seide broeder hier sal saen
Comen die viant vander hellen
In die ghelike van uwen ghesellen
Ic ben hier om v waerne comen
Tierst dat ghine hebt vernomen
Ende vervaert v niet maer sechent v
Ende segt dat ic v Tere nv
Die vader die alle creaturen
Sciep huede mi in deser wren
Ende die Bone die ons met sinen bloede
Verloeste sende te mi sine hoede
Die heileghen gheest moet mi vertroesten
Ende van alien vianden verloesten
Mettien voer onse vrouwe van daer
Ende die broeder die menich jaer
Nacht no dach gheslapen en conste
Doen te slapen fierst begonste
Ende sliep bi na al soe langhe
Als die tijt vander vesper sanghe
Nochtan waest inden metten sanc
Ende doen hi ontspranc
Sach hi den duuel als een broeder
Comen als hem seide gods moeder
Alse die duuel was ghestaen
Wies hi soe sere dat hi saen
Tote inden vrst sloech metten hoede
Die sieken broeder sachen node
Ende sechende hem ende seide die worde
Daer hi den duuel soe met storde
Daer hi hem soe mede roerde
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Dat hi neder sanc te male dore derde
Ende voer wech sijnder verde
Nv proeft in allen dese saken
Hoe goet dat es een teken maken
Des cruce daer ons here ane starf
Daer hi den duuel mede bedarf
Dat hi met scanden van hem vliet
Daer hijt met trouwen maken siet

8

12

Explicit

Item desen sproke Een goet man een
XLV verse
predecare hout

16

ONSE SONDEN

1

X

i c sondich mensche ic come te gheI. naden onsen here van hemelrike ende

40

Alle gods heileghen ende v priester dat ic
mi besondich hebbe met al minen leden
met gane met stane met sittene met
ligghene met torne met onuerduldichheden met worden met werken met hate
met nide met onwille met ontrouwen
met valscheden met bedrieghe met
achter spraken met quaden wane
met minen vijf sinnen met siene met
horene met rieken met smakenne met
tastene met ghevoelene met tracheden
te gods dienste van alle mine groten
mesdaden soe gheuic mi sculdich daer
omme soe biddic der ghebenedider maget
der moeder ons heren maria ende alle
gods heileghen ende v priester dat ghi bidt
ouer mi arme sondeghe mensche onsen
here den almechteghe god van hemelrike
die hem dore mi crucen liet dat
hi mijns ghenadich si nv ende in
alder tijt Ende dat hi mi die ghenade

24va16-17
24va17-18
24va27
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FOLIO 24VA-24VB, TEKST 9-11

24vb

4

gheue hier op dit ertrike dat daer
ape sine ere gheligghe ende mijnre
zielen salicheit Ende dat ic na dit
leuen moet comen ten eweliken leuene
Amen Des moet ons oppep den
vader ende den sone ende den heileghen
Amen
gheest
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XI

y in wiste noyt van minnen
A Sonder nv ic moets beghinnen
Grote vernoy ende sware smerte
Die ic draghe al in mijn herte
In allen tiden om uwen minne
Si rouet mi van minen sinne
Ghi sijt vaste in minen sinne
Vore alle die ghene die ic kinne
Ende die ic noit met oghen Bach
V minne doet mi nacht ende dach
Groet vernoy ende sware smerte
Verholenlike al in mijn herte
Ic ben int herte soe beuaen
Met uwer minnen ende ontdaen
Dat ic gherusten niet en mach
Ghenen tijt nacht no dach
Ic ware gherne in alder tijt
Soete lief al daer ghi sijt
Om te ontladene mijn herte
Vander rouwen ende vander smerten
Ende vander pinen die ic alstille
Ghedoghe lief dore uwen wille
Maer en mach mi niet ghescien
Dore quade tonghen die ons spien
Soete lief ic ben bedwonghen
Metten quaden valschep tonghen
Dat ic niet en der gaen
Daer ghi sijt noch bi v staen

Tussen deze regels
% bevinden zich in het handschrift drie witregels.
S
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witregels.
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36

Noch bi v sijn soete lief daerment siet
Noch bi v Bitten ofte spreken iet
Ic woudse de duuel moeste halen
Die dit met haren talen
Beletten dat onse wandelinghe
Niet moghen bringhen onderlinghe
Soete lief in mach v spreken niet
Daer omme es mijn rouwe ende mijn verdriet
Niet te minder noch mine pine
In mijn herte al stillekine
Mine pine die es vele te mere
Ende mijn herte vele te sere
Oft ic v mochte vroch ende spade
Spreken ende mijn herte ontladen
Ic peinse om v in alder tijt
Soete lief waer ghi sijt
Soe waric lief van v ben
Ghi hebt mijn herte ende minen sen
Ende mijn ghepeins ende mijn herte
Ic lide daer in grote smerte
Dies moghedi wel ghelouen
Alsidi verre van minen oghen
Ghi sijt altnes mijnre herten bi
Want ic ben v eyghen vri
Al sijn ons die wroeghers fel
Onse wandelinghe ic weet dat wel
Sine moghen die herten van ons beiden
In ghere manieren . niet ghesceiden
Al doen si ons dicke toren
Want mijn herte heeft v vercoren
Vore alle die leuen op ertrike
Bi onsen here van hemelrike
Soete lief in sal v nemmermeer begheuen
Alsoe langhe als ic sal leuen
Ghi sijt daer al mijn herte an staet
Mijn sin mijn troest mijn toeverlaet
In dien dat ghi mine minne
Ghestade draghet in uwen sinne
Ende ghi mi goede trouwe hout
Ic gheue mi op in uwer ghewout
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I1-12

Herte ende sin lijf ende lede
Lief doeter uwen wille mede
Ic beuele v lief der minnen
Die alle herten mach verwinnen
Een Corte antworde mi ontbiet
Dies biddic v wt vercoren lief
Explicit
Item dese sproke Ay mi in wiste noyt
LXXIIII verse
van minnen . hout

ENE BEDINGHE VAN ONSER VROUWEN XII

28

aria vrouwe edel maghet
Die crone in hemelrike draghet
Met uwen sone eenpaerlike
Vrouwe alsoe ghewarelike
Als ghi den gods sone droecht
Ix maende na v ghevoech
Mids der hulpen des heilich gheest
Ende mids uwer ghenaden meest
Ende moeder bleeft ende maghet
Dat nie en dede vrouwe neghene
Dan ghi roerde maghet rene
Dies moetti sijn ghebenedijt
Vrouwe alsoe warelike alse ghi Bijt
Der sondaren aue caet
Ende der bedroefder toe verlaet
Bescermt mi vrouwe van hoeft sonden
Nv ende in allen stonden
Mi ende die vriende mijn
In wat lande dat si sijn
Ende verleent mi op eiken dach
Daghelijcs broet ende goet beiach
Ende hulpt mi dat ic moet volbringhen
Alle mine saken ten goeden dinghen
Die profiteleec ende eerleec sijn
Mi ende den vrienden mijn
Ende nuttelike te tuinen liue
Soe dat ic ten ionxten bliue
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Met alden saleghen behouden
Daer alle doghet sal sijn vergouden
Ende en laet mi niet ghebreken
In moet gherechte biechte spreken
Des moet wesen mijn volleest
Den vader ende den sone ende den heileghen gheest
Amen
Item dese sproke Maria vrouwe edel maget
xxxiii verse
hout

DEN HOET VAN MINNEN

XIII

et woende te bruesel in die stat
Ene joncfrouwe die mi bat
In dietsche te maken een ghedichte
En dadics niet het mochte mi lichte
Scaden si es soe goedertieren
In al die werelt sijn niet si eiere
Hoefscher noch oec bat gheracht
Al hebbicker een deel omme ghewaect
Dore haren wille en rouwet mi niet
Een vroet man die mi riet
Dat ic altnes ghedienstech ware
Hoefschep joncfrouwen hare ende tare
In worder nemmermeer bi ghehoent
Goeden dienst en bleef noyt ongheloent
Ic hebbe dicke horen ghewaghen
Dat joncfrouwen souden draghen
Den boet der bloemen vander minnen
Daer ape staen souden . si prijs ghewinnen
Dierste dat es die violette
Si es sonder lac ende sonder smette
Ende rieket Boete al es si Ilene
Daer omme souden joncfrouwen rene
Suuer van allen smetten wesen
Selen sise te rechte lesen
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Dander es die corsouwe
Die ic node vergheten Boude
In hare blader hebbic ghelesen
Dat joncfrouwen souden wesen
Simpel ende van hoefscher woerden
Al waert dat sake dat si hoerden
Die dine die hem niet B oet en dochten
Ghebaerden of sijs niet en rockten
Dat derde dat es die goutbloeme
Die ic met groten rechte noeme
Want si es van der manieren
Dat joncfrouwen goedertieren
Van allen manieren wesen moeten
Ieghen hen allen diese groeten
Die vierde bloeme staet int Goren
Van hare varwen moghedi horen
Si es blau ghelijc den lasuere
Vander bloemen die natuere
Dats goede maniere ende scoen ghelaet
Dat joncfrouwen wale staet
Ende pleghen sijs si hebbens ere
Men saelt hen prisen berde sere
Nv hoert vander vijfste bloemen
Ghi hebt dicke horen noemen
Acoleye hier te voren
Die poepte diere toe behoren
Dats oetmoedecheit van joncfrouwen
Men mach ape dacoleye scouwen
Dat si bughen daer si staen
Ioncfrouwen die dit wel verstaen
Si moghen daer doghet an bekinnen
Want het sijn bloemen vander minnen
Die seste dats die lylye wit
Talre fierst alsi veert besmit
Laet si hare blader sincken
Hier omme souden joncfrouwen dincken
Ende souden altnes scamel sijn
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Nv es der minnen hoedekijn
Al volmaect tote ere bloemen
Ende en mochte niet volcomen
Die selue bloeme en waer daer ane
Hare varwe ende hare ghedane
Es soe scone ende men seghet
Dat vele doghet ane hare leghet
Ende es gheheten ene rose
Die roke die en es niet bose
Die van haer court bedi eest recht
Dat mense prise nv ende echt
Die rose draghet soe menich man
Dat ic proeuen wille daer an
Hopende herten ende milde
Ende wat joncfrouwen die wilde
Prijs ontfaen si moesten veesen
Onderdanich van al desen
Nv es den hoet volmaect
Met sconen bloemen ende gheraect
Die minnen sonder Loes baraet
Ende sonder dorperliker daet
Si moghen draghen desen hoet
Die soe scone cs ende soe goet
Ende die onghestadegher minnen plien
En moghen op desen hoet niet sien
Saghen si daer op si bleuen Boot
Der bloemen eracht die es soe groet
Dien roke dootse eer iet lane
Nv weter alle den ghen danc
Die desen hoet te maken began
Daer selke doghet leghet an
Maer si die goeder minnen plien
Al eest dat sise niet en sien
Hare Boete lief metten oghen
Daer si pine omme doghen
Ane scouwet met herten
Al doghen si daer omme smerte
Het veert hem menichfout gheloent
Want noyt minnere was ghehoent
Die met herten minde fijn
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FOLIO 25VB-26RB, TEKST 13-14

Sijn Boete lief sijn minnekijn
Explicit
16

Item desen sproke . het woende te bruec verse ende it
sel in destat houdt

ENE EDEL EXSEMPEL GHEMAECT
OP DEN MENSCHE
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XIIII

ie hem wel bepeinsen woude
Wanen hi quame ende waer hi soude
Ende hoe crane dat es die creature
Ende die menschelike nature
Ende daer omme dincken tallen stonden
Hi soude hem te bat hoeden van Bonden
Nv Bich mensche wat waertstu dan
Eer di dijn vader ghewan
Ende hoe danech du waers ghedaen
Doen di dijn moeder hadde ontfaen
Ghevoet wartstu in die moeder dijn
Met bloede onwert alse een swijn
Met wee met groter onsuuerheden
Comstu in die werelt mede
Alle bliscapen es hem dan diere
Wenen screyen es dine maniere
Dat mes ende al dat quaet
Dat van dinen liue gaet
Maecstu onder dijns selues lijf
Soe crane bestu ende Boe keytijf
Dinen lichame en es anders niet
Dan enen sac diet wel besiet
Vulnessen vol ghetoghen
Al schijnstu scone vore die oghen
Du best binnen vleesch ende bloet
Dat een corre noch werden moet
Stinckende . ende vele onreine
Ende spise der wormen ghemeine
Hoe du verheffes den lichame dijn

D
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Nochtan moet emmer vleesch sijn
Datter werelt quam naect
Van vulder materien ghemaect
Merct in dijnder herten gronde
Wattu losses vut dinen monde
Vut dinen nese vut dinen oren
Ende vut allen gaten die behoren
Te dinen liue bouen ende beneden
Moet algader sijn . vol vulheden
Dat niet vulre en mochte sijn
Ia vulre dan enech swijn
In droefheiden wortstu gheboren
Ende al dijn leuen heuestu toren
Anxt pine ende sorghe groet
Dan smaecstu die bitter doot
Ende best spise der wormen dan
Des ontgaen en mach gheen man
Waer toe versierstu di soe sere
Om der werelt lof ende ere
Ende di in soe corten daghen
Die wormen selen eten ende cnaghen
Du en makes dijn ziele niet scone
Met goeden werken als die crone
Vore gode te draghen in hemelrike
Ende voer die inglen der ghelike
Twi heuestu dijn ziele ommare
Ende sets dijn vleesch bouen hare
Daer es redene sere ontsient
Dat die vrouwe der deerne dient
Een ziele es beter wetic wale
Dan al dese werelt alte male
Dat toende die here der waerheit
Die vten trone der driuuldecheit
Van sinen vader hier neder quam
Ende menschelike vorme ane nam
Daer hi honger doghede ende coude
Dorst ende smade menechfoude
Ende ane den cruce starf
Ende offerde ter seluer warf
Sine ziele vriendelike
Sinen vader van hemelrike
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Alse een lam swighende stille
Ende al om onser zielen wille
Oft cristus dan Bonder letten
Sine ziele vore die dine Bette
Twi gheeftstu dan onwise
Om dinc van soe cleinen prise
Dijn ziele es doch euwelijc
Ende dinen lichame es steruelijc
Ende sal al in asschen keren
Dien du does Boe vele eren
Dv Borghes nv berde sere
Ende peinst om Boet ende om ere
Ende du best eer auont doot
Ende dijn ziele vaert in groter noot
Ende dijn lijf dattu heues soe weert
Wert vanden wormen verteert
Waer Boude mense nv vinden
Die der werelt soe sere minden
Die wi in soe torten daghen
Met ons wandelen saghen
Van hen en es anders vorme
Bleuen dan asschen ende worme
Si waren meesthen alse ghi Bijt
Ende leiden haren tijt
Met sierheiden ende weelden groet
Ende op een vre sijn si doot
Ende tfleesch es der wormen ghichte
Ende die ziele der hellen lichte
Cume es van hem memorie
Wat helpt hen nv haer ydel glorie
Met haren maysniede weeldech leuen
Dat si te deser werelt dreuen
Waer es haer lachen waer es haer spel
Waer es haer houerde nidich fel
Van sulker buscap dus daneghe onsalicheit
Van selken weelde dus daneghe droefheit
Wes voer sienich wei van dien
Al dit selue mochte di ghescien
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Want du best te waren
Alsoe wel menschen als dese waren
Dv best menschen ghemaect van erden
Ende erde saltu weder werden
Alse comt dijn leste dach
Die lichte morghen wesen mach
Dv moets emmer steruen dats waer
Maer dune wets wanneer oft daer
Want die doot . wet wel dat
Verbeit dijns in elke stat
Ende bestu vroet dv sout mede
Haers ontbeiden in elke stede
Volgheestu den vleesche dijn
Int vleesch saltu ghepijnt sijn
Begheerstu behaghelheit ende sierhede
Dinen lichame te versierne mede
Dv sout voer dat ornament
Hebben di al om trent
Worme ende ghevenijnde slecken
Die dijn lijf selen bedecken
Want die gherechtecheit ons heren
Ende mach anders sijns niet keren
Sine moet gherechte vonnesse gheuen
Na dat verdient onse leuen
Die de werelt meer minnen
Dan gode met haren sinnen
Ende ghenvtticheit versmaden
Om hare kele die si beladen
Ende reinicheit van liuen
Om quade ghenuechte driuen
Ende ter ghierecheit altoes volghen
Ende op die mate sijn verbolghen
Die selen alle te waren
Metten duuelen in die helle varen
Wat rouwen sal daer wesen
Wat jammere van groter vresen
Daer men die quade ouer al
Vanden goeden sceden sal
Ende vanden bescouwen ons heren
Ende inder duuele macht sal keren
Met hem in dat ewelike vier
Dat es asoe onghier
Buten houe van allen goeden
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In die euwelike Bloede
Want die de zielen pinen daer
Ende en wordens niet moede dats waer
Ende wat pinen die zielen doghen
Nochtan si niet steruen en moghen
Ende na dat die mesdaet es groet
Heeft elc finder pinen noet
Men sal daer anders horen niet
Dan wenen hulen ende groet verdriet
Suchten ende gheslach van handen
Ende oec crisellinghe van tanden
Ende alle manieren van rouwen
Ende wat sal men daer scouwen
Eyselike worme menich serpent
Die daer crupen al om trent
Ongherust in allen stonden
Dore hare kelen ende monden
Ende die eyselike anschijnen
Die de zielen ter loot pinen
Ende menich duuels anschijn
Die niet eyseliker en mochte sijn
Dus moeten alle zielen sekerlike
In die helle of in hemelrike
Nv kiesen wi leen wanden tween
Oft in die helle dat langhe ween
Oft in hemelrike emmermere
Blide te sine met onsen here
Goet ende quaet yore gheseit
Sijn beide Bader voer gode gheleit
Ende ten welken wi willen moghen wi
Die bant steken met willen vri
Sla wise ane quaetse wi moghen eresen
Die tormente die ic Nebbe ghelesen
Sla wise ane tgoede wi vinden
Deuwelike leuen Bonder inden
Dats gode te siene ende met hem leuen
Met hem ewelike te sine sonder sneuen
Want die hem heeft . hi heuet al
Goet ende vroude Bonder ghetal
Hi es dat ouerste Boet
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Daert al bi staet ende stoet
Daer es die ouerste salichede
Ende die ouerste bliscap mede
Vriheit ende caritate gherecht
Ewelike zekerheit echt
Des ghenuechte ende scoenheit met
Als in ewecheiden gheset
Daer es vroude ere ende claerheit
Scoenheit minne ende eendrachticheit
Ewelike leuen . ende in rasten sijn
Des nemmermeer ende en sal sijn
Daer nemmermeer nacht en luuct
Ende elc sinen wille ghebruuct
Nv bidden wi den here alder heren
Dat hi ons alsoe moete bekeren
Van allen fauten van alle ghebreke
Beide in papen ende in leke
Dat wi Baer worden gheselt
Metten ghenen die worden ghetelt
Die selen sijn ter salegher scaren
Soe dat wi tsamen moeten varen
In die bliscap die nemmermeer en vergheit
Die hi den saleghen heeft ghereit
Die noyt ore en hoerde noch oghe en Bach
Noch gheen herte ghepeinsen en mach
Des onne ons die hemelsche vader
Amen segghet alle Bader
Amen
Item desen sproke . Die hem wel bepeinsen
woude . houdt
1ic ende )(Ix verse
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XV

eweldech here van hemelrike
Ende vander werelt die ghelike
Dore dine grote ontfermichede
Daer soe menich fuldich af sede

27rb6hebruuct: Het eerste p
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Dat gheen herte begripen en mach
Ontferme mijns here op desen dach
Ende vergheeft mi mine sonden
Daer ic mede ben ghebonden
Dwaet ende suuert mi oec mede
Van minen vleesche onsuuerhede
Want ic kinne mi beladen
Met groten sonderliken daden
Die ic jeghen v hebbe mesdaen
Laet mi selke ghenade ontfaen
Dat ic come in dijn behout
Daer di ordeel gheuen Bout
Ende laet v ghedincken niet
Dat mi in kintscheit es ghesciet
Want die scrifturen ons orconden
Dat ic roert ontfaen in sonden
Vten propheten ic oec nam
Dat ic vulec ter werelt quam
Here want die wareit mijns
Begheric dattu dit hekins
Verclaert mi metten heileghen gheest
Ende ont mi dat ic gheloest
Bi mi altnes hebbe dijn heileghe hoede
Want dv mi coest met dinen bloede
Verleent mi vaderlike trouwe
Met dinen hemelschep douwe
Soe dat ic ten testen stonden
Quite si van al minen sonden

Sent mi here dinen vrede
Ende veroetmoedicht mine bede
Sceppet een suuer herte in mi
Sijt mijn behoeder waer dat ic si
Ontcommert mi here van allen dien
Die ghenoechte es in mijn messchien
Verre mi van verraders plaghen
Die enen sijn weluaert af cnaghen
Gheeft hem kinnesse eer si steroen
Die onverdient mijn archste verweruen
Want si worpen mi soe onder

un %eerd.
Tussen dijl n en behout is behoet doorgestreept e n% eëxp
doorgestreept.
Deze regel
1 geheel
S
% (Gheeft mi kinnesse eer ic sterue) is in zijn
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Dat ic mijns sijns al roerde tonder
Maria maghet ende moeder
Clare lichsterre ende stier roeder
Der gheender die v hebben vercoren
Ws ghelike en roert noyt gheboren
Vol van dogheden vol van ghenaden
Die den dolende can beraden
Beide te lande ende oec ter zee
Ghi cont wel sachten alle wee
Verleent mi vrede ende raste in allen desen
Saleghe moeder gods der wesen
Daer omme hoerter troester inne
Behuedersse der bedroefder sinne
Eninghe hope daert al aen staet
Sal des sondaren werden raet
Laet mi dit wort beuolen sijn
Ende bidt den lieuen Bone dijn
Diet in sire ghewout heeft al
Dat was dat es dat wesen sal
Die des mensche herte kint ende siet
Hoe dat met hem es ende wat ghesciet
In wesen in peinsen in daden
Dat hi mi wille beraden
Oft ic hier tuinen tijt verdulle
Dat sine ghenadicheit verwlle
Ende hi mi vore mine Boot verlene
Gherechten rouwe int theme soe rene
Dat mijn deel moet sijn bereet
Aen dat steruen dat hi voer ons leet
Soe dat hi ten lesten daghe
Metten saleghen mijns ghewaghe
Ende dat hem mijn wesen soe ghenoegen
Dat hi mi bi hem seluen voeghe
Amen
Item desen sproke gheweldic here van
hemelrike hout
[.xxvt verse
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28ra23

1

O soete jhesus heilich here
Ic bidde v doer uwe passie ere
Ende dore uwe ghebenedide bloet
Verledicht mi wt alder noet
Ende doer dat cruce daer ghi aen hint
Ende die bitter dom ontfinc
Ende doer die crone die v ghewronghen
Was van Borne ende ghedwonghen
In v boet wel lieue here
Ende dore die heileghe naghelen ere
Die doer v hande ende doer v voete
Waren gheslaghen berde onsoete
Ende dore v heileghe spere oec mede
Dat uwe heileghe herte ontdede
Ontfermt ons here in onser doot
Ende hulpt ons here wt alder noot
Ende dore den moederlaken rouwe
Die van v hadde onse vrouwe
Onder dat cruce ten seluen stonden
Daer si uwe heileghe vijf wonden
Sach in hande in voeten ende in die zide
En was gheen wonder al was si onblide
Als si v here hadde ontfaen
Daer ghi vanden cruce waert ghedaen
Van clederen naect . ende al dore sleghen
Alse een rent dat es ghevleghen
Ende belopen al met bloede
Wacharmen oft ic dat verstoede
Dat sinen sconen lichame
Bbleec worden was van Slane
Ende enen lasers na ghelike
Here god van hemelrike
Nv moetti mi in mijn herte gheuen
Vwe heileghe passie al bescreuen

Tussen deze regels
zeswitregels.
g bevinden zich in het handschriftt es
g
Aan het p
ara graa teken ontbreekt de schacht.
doot: De d is een verbetering
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Ende altoes daer om dincken soe
Dat ic uwer passien roerde urne
Ende mine ziele soe belede
Als ic vander werelt schede
Dat uwe heileghe passie in dien stonden
Moet wesen ouer mine Bonden
Ende bescerme mi van quader doot
Vanden duuel ende sire conroet
Ende sent mijn ziele haestelike
Met Gorten vaghevier in hemelrike
Dat wi bescouwen v ansichte
Dat al de werelt verlichte
Hen alien here moet dat geschien
Die v ansichte willen aen Bien
Dies moet wesen mijn volleest
Den vader ende den sone ende den heileghen gheest
Amen
Item desen sproke . 0 . soete jhesus heilich here
L verse
houdt
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ENE BEUELINGHE
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28ra27
28rb1-2
28rb2
28rb4
28rb13

XVII

IC beuele mi heden ten beghinne
Sente marien der coninghinnen
Die den gods sone droech
Daer meneghe saleghe ziele omme loech
Bescermen moetti mi Bonder blijf
Beide an ziele ende aen mijn lijf
Van tfians handen van quaden werken
Ende altoes in doghden sterken
IC beuele mi heden den heileghen bloede
Dat quam ghelopen met groten vloede
Dat hi wt B oet met groten beken
Doen hi in sine zide roert ghesteken
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IC beuele mi finder heilegher doot
Die jhesus starf om onse noot
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40
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Daer hi anden cruce stoet
Ende swete water ende bloet
Dat mi dat bloet ende die riuiere
Van allen Bonden quite sciere
IC beuele mi inden heileghen v wonden
Daer ihesus bloedich ende onghebonden
Mede voer te linen vader
Dat mi die wonden alle gader
Behoeden moeten van doot wonden
Heden nv ende in allen stonden
Dat mi niet en moet ghebreken
In moet gherechte biechte spreken
Al in die vre van mire doot
Ende hulpt mi dan wt alder noot
IC beuele mi der maghet vrien
Der coninghinne sente marien
Dat si bi nachte ende bi daghe
Vore Bode mine vane draghe
Ende si mijn scermscilt moet lijn
Ieghen dat helsche venijn
Ende si mijn ziele moet verdinghen
Ende ten saleghen inde bringhen
IC beuele mi heden ghemenelike
Gods inghelen van hemelrike
Santen apostelen confessoren
Ende alle die ten trone behoren
Patriaerken maertelaren
Dat si mi behoeden ende bewaren
Ende nemmermeer in node en laten
Noch in wighe noch in straten
IC beuele mi den goeden sente jan
Ewangeliste den heileghen man
Die god beual sire moeder
Dat hi mi neme altoes in hoeden
Ende dat mi maria ende sente jan
In hoeden neme altoes vort an
I C beuele mi inden seluen vrede
Die god onder sine jongheren dede
Doen hi int hws quam te hem
Ende Beide pax vobis ego sum
In delen seluen vrede soe moetic bliuen
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Beide met ziele ende met liue
16

20

24

Amen
(I Soe wie dit seit als hi op staet

Ende tsauons als hi slapen gaet
God salne met sire crachte
Bescermen bi daghe ende bi nachte
Van tfians handen van quaden werken
Ende altnes in doghden sterken
Op dat hi segghen wilt hier na
Viue pater noster ende viue aue maria
Teren den heileghen viue wonden
Die god ontfinc dore onse Bonden
1 Item desen sproke . Ic beuele mi heden ten beghinne
LVI verse
houdt

28

0

INTEMORATA IN DIETSCHE XVIII

mbevlecte ende ghebenedijdt
Maria eweleec Bonder verlijt
Speciale bouen alle prise
Moeder gods wanden paradise
Ende maghet met groter eren
Herde bequame tempel ons heren
Gheheilicht wanden heileghen gheest
Dore van hemelriks bider calker meest
Naest goden weeder lijf ontfinc
Al dat es finder werelt om rins
Helt dine oren der goedertierenheden
Te tuinen onwerdeghen ghebede
Ende Bijt mi vrouwe sonderlinghe
Goedertieren ghehulpich in allen dinghen
0 . here heilich Bents jan
Gods vercoren dienst man
Vrient oec vanden seluen here
Ihesus kerst met groter eren
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32
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FOLIO 28VA-28VB, TEKST 17-18

Maghet bestu wte vercoren
Ende onder dander bemint te voren
Vanden hemelschen tekine
Ende hen allen druncken te sine
Sine apostel bestu ghemaect
16
Ende sine ewangeliste wel gheraect
Sekerlike ane roepie di
Met maria der maghet vri
Ende biddu dat ghi mi moet verlenen
20
Dine hulpe met hare ghemene
0 . ghi twee gheminde stene
Maria ende jan allene
0 . ghi twe Clare
24 Die vore gode licht openbare
Veriaghet met uwer suuerhede
Den neuel mijnder quaethede
Want ghi Bijt n die gone
28
In wien dat bi linen sone
De vader van hemelrike
Een huus maecte specialike
Ende in wien die godsone mede
32
Verdiende van smaechdoms suuerhede
Metten wordele van sire minnen
Vaste ghemaect met groten sinnen
Daer hi ant cruce hinc
36
Ende wide dele dine
Siet hier dinen sone wijf
Daer na sprat hi sunder blijf
Ian liet hier dijnder moeder
40
Voert meer roert hi haer behoeder
In deser saleger minnen svethede
Daer si met gods monde mede
Beide Bader worden ghebonde
44
Alse moeder ende tkint tien stonden
V tween ic onselich rondare
12

28vb34
28vb45
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[19.2]
1

Sente goedele reine maghet
Want ghi crone vore gode draghet
Soe biddic uwen heileghen name
Draghet ouer tuinen lichame
Dat ghi nv ende in alder tijt
Altoes in mire hulpe Bijt
Alsoe warelike maget vercoren
Alse v de viant meneghen toren
Beriet want hi v ziele beneet
Dat ghi ter kerken Boe ghereet
Te mettene tsnachts te Bane plaecht
Soe biddic v dat ghi mi beiaecht
Gods vrienscap ende sine minne
Soe dat ic hemelrike ghewinne
SENTE MAGRIETE

32

1

Berbera edel vrouwe fijn
Vore gode moetti mijn voerspreker sijn
Want ghi bidt den here der heren
Vore hem die v Jouen ende eren
Ende elkes daghes herteleke
Enen pater noster spreken
Dat ghi diene hulpet Bonder messen
Dat hi met berouwenessen
Biechte sprect vore sine doot
Soe hulpt mi finder Jester noot
Daer dingelen selen van anxte beuen
Dat ic den viant worde ontgheuen
SENTE GOEDELE

16

[19.1]

Heileghe santinne magriete
Die in pinen ende in verdriete
Bi . olibrius gheboden saen
Inden kerker waert ghedaen
Daer die viant quam verbolghen
Die v saen hadde verswolghen
Ende ghi hem te rugghe vte braect
Mids heileghen worde die ghi spraect
Soe bidt gode dat hi mi beurie
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8

12

[19.3]
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4
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Het begin van deze tekst ontbreekt; uit de nummering van de volgende tekst kan worden opgemaakt dat deze tekst het nummer 19 draagt.
%
Tussen ende en in is im doorgestreept en%
eëxp
un %eerd.

FOLIO 31RA-31RB, TEKST 19.1-20

40

Van alder quader heerscapien
Van tfians lichte van allen sneuen
Ende brinct mijn ziele te eweghen leuen
Amen

44

GHERNE DRANC

31 rb

its vanden man die berde gherne
Tileec was inde tauerne
Ende langhe duerde ende hoghe dranc
Alse hem die tijt waert te lanc
Ende hem twatken Ende drincken ontvacht
Doe seide . hi sal enen nacht
Slapen gaen bi sire mossen
Op tuinen poelu mijn criontdossen
Lone alst mi lonen mach
Ic sal hier weder sijn eer dach
Sulke auenture mach mi neken
In come weder van deser weken
Mijn wijf mach peinsen ic ben doot
Nv bidt vore mi cleyne ende groet
Dat ic te dingtide thuus come
Wi biddens gode Beiden si some
Ay die noit en proefde . noch en weet
Hoe dat met goeden ghesellen steet
Die gherne langhe int drinchuus duren
Ende hoe si dat int inde besueren
Ende hoe si sijn dan thuus ontfaen
Tsauons alsi henen gaen
Int inde moeten wi emmer scheyden
Het mochte een steenen herte verleiden
Te doppene vore mijns wijfs dore
Al stondiere al ghewapent vore
Het was doncker ende diep
Ende hi ghinc thuus maer hi en riep

8

12

16

20

24

28

31 ra42-43
31rb20
31rb25

D

12

[20]

DITS VANDEN MAN DIE

4

241

XX

1

4

8

12

16

20

24

28

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift een witregel.
g
g
besueren: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
wijfs
J staat in het handschrift aan het einde van de regel
p^ door mid8 na een dubbele verticale streep;
del van verwijstekens
((voor wijfs
7
1 en tussen mijns
l en dore) wo rdt aangegeven hoe het versgelezen
dient te worden.

242

32

36

40

44
31va

4

8

12

16

20

31rb36

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Noch hi en clopte maer hi hoerde
Dat sathanas sijn wijf becoerde
Die wonderlike stont vereert
Ouer een vier dat qualike beert
Van quaden groenen elsen boute
Si hadde een licht vat met smoute
Ontsteken dat haer qualike lichte
Si stont op ende beuede ende vergichte
Dat hi moet hebben ongheual
Haer man eer hi comen sal
Desen quaden valschen deyn
Ic woude ic met hem op een pleyn
Mijn lenen mochte setten in waechscalen
Al soudic metter zielen betalen
Mijn herte es soe vol van moede
Dat ic dus schede van tuinen goede
Dat hi nacht ende dach vergolst
Ic Nebbe al desen dach ghepolst
Om melc te soekene te tuinen kinde
Dat ic doghe dese grote ellende
Dies moet hi noch wel qualijc varen
Ende moeten hebben den vierden dach den rede
Die page ende die costere mede
Met dien seluen soe loyde die coe
Gheraet wat Beide si Baer toe
Nv loeyt seit si ghi mocht wel loyen
Ons leuens mach ons sere vernoyen
Wine hebben voeder no raepbroet
Wi mochten ons lieuer veesen doot
Dan dat wi doghen dese ellende
Ic hadde melc ghenoch int spinde
Haddic inslach tot deser coe
Si sal gaen tote paeschen toe
Dat veetic wel eer si ionghen sal
En doe groet ongheual
Dat hi mi doet dit swaer verdriet
Want hi mi gheen voeder en liet
Si ghinc Bode sere ontdancken
Si stiet den bont in sijn lancken
Soe dat hi mochte hebben scande

Tussen ende en vergichte
is verghic
doorgestreept en8eëxp
un Seerd.
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Si smeet die vatte met enen brande
Soe dat daer die gheinsteren vte stouen
Si gheliet haer al verscouen
Sine wiste haer ouer wien wreken
Sine conste haer vier niet onsteken
Haer kint sat altnes en vreet
Dat Bijt wel seuen weruen smeet
God gheue hem scande die v wan
Dat ic v niet ghestillen en can
Si vliec haer seluen ende den vader mede
Niet en veetic oft si haren man dede
Haer man steet yore die dore en hoert
Dat si seit al dese moert
Hi peinsde dat hi doppen sal
Nochtan troep hi inden stal
Ende liet die dore aker staen
Hi dochte dat hem qualike sal vergaen
Ende soude eer die vlocht kiesen
Dan den camp ende sijn lijf verliesen
Haer dochte dat sere te middernacht nette
Ende peinsde dat si sal slapen gaen
Want sijn tomen waer ghedaen
Niet dat si beide om sine raste
Maer dat si haer van swaren laste
Ontladen soude met quaden worde
Ende dat si met hare ende met baerde
Trecken souden onder hen beiden
Ic koese den camp maer lieuer scheiden
Haren poelu hadde si ghemaect
Ende ghinc daer op al moeder naect
Ende sechende haren man na haren wille
Met den ghenen die de helle
Regneren moeten ende bewaren
Dat hare man moeste qualike varen
Ende alle quekeers ende dobbeleers mede
Die noyt vrouwen onraste deden
Doen blies si die kerse vut ende ginc onder
Bi den leuene seit si mi heeft wonder
Wat men werd in die tauerne
Ic soude morghen Boeken gherne

Tussen Ic en koese is k . se doorgestreept; koese: De eerste e is boven het woordgeschreven.
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Mi derder van sterken wiuen
Soe en mach hi mi niet ontbliuen
Noch in gheselscap no in gariten
Ic sal hem maken sijnder eren quite
Ende doen hem leuen met groten scanden
Maghicken ghecrighen metten handen
Haer man es vore die camere comen
Die dese moert al heeft vernomen
Ende sijn herte was vol van rivele
Hi sprac te hare tsinen spele
God gheue v goeden auont vrouwe
Ic bids v op gherechte trouwe
Laet mi sculen desen macht
Al en hebbic niet ghwracht
Ic sal voertane werken ende om orbore gaen
Ende hebbic jeghen v yet ghedaen
Bi mijns vader ziele dat es mi leet
God gheue v scande roetti waer huus steet
Iaic seit hi scone wijf
Grote coude heeft al mijn lijf
Ghi doet mi leuen in groten vare
God gheue v seitsi vele quader fare
Gheet v nv al folende af
Ghine laet mi seitsi stroe no Gaf
No Goren no mele no ghelt te broede
God gheue v scande uwen hoede
Alle die vloeke waren sine
Voet coude dede hem grote pine
Ende hi soude tfier gaen Bereiden
Maer ghinghe hare al die wile cleiden
Ic hadde verloren al mine sake
Noch ic en leefde heden met ghemake
Want si soude tfechten kiesen
Ende ic die vlucht oft mijn ere verliesen
Tote dat si nemmeer en scoude
Dan quamic onder op dat si woude
Maer wat hi wide si ende woude niet spreken

24

28

32

36

40

44
32ra

4

8

12

31vb37
32ra4

112

116

120

124

128

132

136

140

144

steet: De eerste t staateheel
teen
%
% de eerste e aan.
Achter gaen is ontsteken doorgestreept; gereiden is daarna wegens ruimtegebrek op de voorgaande regel geschreven na een dubbele verticale streep. Dit teken is ook aangebracht achter
o
e ehet
doorgestreepte woord

FOLIO 31VB-32RB, TEKST 20
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Dit dochte hem veesen quade treken
Om van hare te hebbene Boet ghetes
Heefse al heimelike een mees
Ontcledic mi ic ben te wille
Sonder were al swighende stille
God gheue v een quaet jaer op v boet
Mi ware leet dat ghi waert Boot
Ic hebbe lieuer v armoede te siene
Dat v van drinckene steet te ghesciene
Dan ic v maecte uws leuens quite
Ende mi niet tosten en Boude ene mite
Ic en segt daer bi niet seit hi maer
Het es dein wonder al hebbic vaer
Ghi segghet Boe wonderlike waerde
Maer haesteghe Tiede sijn van aerde
Die orient houste ende die beste
Alst ter noet somt int leste
Ende alsoe hulpe mi god ghi sijt gtrouwe
Oec hebbix in mijn herte rouwe
Dat ic v soe dicke hebbe gheerret
Ende soe langhe hebbe ghemerret
Ende ic saels mi al Bader hoeden
Voert ane sparen ende vroeden
Ghelijc dat ghi mi raet al tenen
Metten seluen ghinc si wenen
Haren moet die sant met meneghen trane
Hi hielt onlanghe sijn cleder ane
Hi troep onder in dat waerme
Ende nam sijn wijf in sinen aerme
Daer toe peinsde hi selken lost
Dat si saen was ghecost
Van meneghe wonderliken waerde
Die voren schenen van duuels aerde
Nemmermeer en sal man striden
Daer bijt met eren mach laten liden
Ieghen sijn wijf noch jeghen ne ghene
Hi laetse scelden al moeder lene
Oft hi sal ere ende raste verliesen
Deen van beiden moet hi kiesen
Met beidene wan dese man den camp
Met houeschen worden maer hi cramp
Int dierste van vare ende na van soenen
Hine beide noit al toter noenen
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Hine liep weder int caberet
Ende toende hem al onverlet
Dat hi met ghesonden liue
Ghescheden ware van sinen wiue
Dies dancte hi Bode als hi wel mochte
Men yonder noch vele diese sochte
Die dicwile int inde sere besueren
Dat si soe langhe int drinchuus dueren
Nv gheeft mi drincken metter vaert
Want drincken dat es al mijn aert
Ic hadde Beuer te schedene van tuinen w i ue
Dan drinchuus tonberene te tuinen line
Explicit

24

Item desen sproke Dits vanden man die
herde gherne houdt
1ic verse

DMEISKEN METTEN SCONEN
VLECHTKEN XXI

28

32

32va

4

8

32rb24-25
32rb26-27
32rb28

i doet alte sere verlanghen
Dmeisken dat mi es ontganghen
Ioncfrouwe al vander herten mijn
In mijn herte soe spandi crone
Ic plach bi hare te sine ghewoene
Maer nv moetic van haer sijn
Si es alte scone een schijn
Ende si heeft alte scone vlechtken
Dat dein proper suuerlec wechtken
Si es soe vaste in mi gheplant
Dat si van mi die ouer bant
Heeft soe waer ic henen ben
Ende sal den tijt die ic leuen
Ic ben die ghene die mi op gheue
Hare : alsoe stoet nv mijn sijn
Bringhet mi bate of ghewijn
Want het heeft soe sconen vlechtken
Dat cleyn proper vriendelec wechtken

M

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
S
Dmeisken; De i is klein boven het woordeschreven.
g

[21]

FOLIO 32RB-32VB, TEKST 20-21

12

16

20

et heuet die lippen ende danschijn
Roeder dan die rose mach sijn
Ende die hande smal ende lanc
Hare tande wit met yvore ghemanct
Si heeft haer lijf wit als een sneev
Haer oghen berren als een leev
Het dwanc mi oec aen minen danc
Te sine ewelijc haer dienst knechtken
Dat cleyn proper graselec wechtken
Het heeft soe sconen vlechtken
et es teeder en oec cleine
Hets die suuerlijxte aleine
Dat es ocht was of wesen sal
Het es houeschs ende goedertieren
Si es sedich van manieren
Ende si es in die siden smal
Haer borstken ronder dan een bal
Haer kinnekijn diep als een grechtken
Dat cleyn proper suuerleec wechtken
Het heeft soe sconen vlechtken
et es brun te selker steden
onder die oexselen ende beneden
Brwn heuet die wijnbrauwen met
Het heuet een puttekijn aen den lichame
Dorstic noemen sonder blame
Ende sonder hare enech verwet
Te hebbene ie soude noemen diet
Brwn es des kindekens ghemechtken
Dat cleyn proper vriendelec wechtken
Het heeft soe sconen vlechtken
c moet hare te dienste staen
1 Ende ewelijc sijn onder daen
Soe werwert ic mi bekere
Want soe sere es mijn sin ghevallen
Opt kindekijn daer wi af tallen
Ic mint vaste in lanc soe mere
Want aen hare suet mijn lijf ende ere
Het es oec altoes in mijn ghedechtken
Dat cleyn proper suuerleec wechtken
Het heeft soe sconen vlechtken

H
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Roeder: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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8

Nota
Item desen sproke Mi doet alte sere verlanghen
Lute verse
houdt

DE VII GHETIDEN VAN ONSEN HERE XXII

8

here doer dat bitter liden
Daer v menscheit in was beswaert
Dat was inden seluen tiden
Doen ghi waert inden bogaert
Ende ghi ane bedet uwen vader
Oft moghelec waer
Dat hi v ware een ontlader
Vanden kelct der pinen swaer
Te metten tide soe quam judas
Met meneghen joden wel ter nas
Om v te leueren te dier stont
Ende Guste v aen uwen mont
Daer met dat hi v eerriet
Ende den joden vanghen liet
Dies wilt mi hoeden van verraden
Ende vergheuen mine mesdaden
Te priemtide vonden si inden raet
Die joden ende leuerden v pylaet
Ende riepen crusten hets jhesus
Doen senile v pylatus tot herodus
In sijn sceren ende in sijn spot
Ende Gleden v ghelijc enen sot
Dies wilt mi Gleden met uwer graden
Ende behoeden van quader tribulatien
Te tiercen waer di ghecroent
Ende ghegheselt tuwen toerne
Aen die columme dat v dbloet
Vanden hoefden tot opren voet
Ran vut al uwen leden
Met meneghen dropel dats waerheden
Dies wilt mi met uwer passien wonden
Mijn herre dat ic mi wachte van Bonden

32vb8-9
32vb9-10

Tussen deze regels
teel
g bevinden zich in het handschrift va1 witregels.
S
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zeven witr
witregels.
ls.
Sg

12

16

20

24

28

32

33ra

4

O

[22]

FOLIO 32VB-33RA, TEKST 21-22

Te middaghe moesti draghen
Dat cruce daer ghi aen wert gheslaghen
Met plompen naghelen yserijn
12
Ghi dronct galle ende fenijn
0 . here in dat swaer ongherief
Toghedi here dat ghi ons hadt lief
Deies gheeft mi gracie dat ic v minne
16
Ende dat ic hemelrike ghewinne
Te nonen dadi uwen ent
Daer makedi here v testament
Ende uwer moeder beualdi Sente janne
20
Ende die moerdenare die v riepe anne
Dien belouedi v rike
Ende uwen vader des ghelike
Dien beuaeldi ziele ende gheest
24
0 . here doen haddi al volleest
Te vespertijden here jhesus
Doen dede v nicodemus
Maria josep ende sente janne
28 Vanden cruce daer ghi anne
Waert verstoruen ende doot
Doen v maria in haren scoet
Ontfinc wilt mine ziele ontfaen
32
Als mijn leuen sal vergaen
Te completen waerdi gheleit
In een graf dat v bereit
Hadde here v lieue vrient
36
Ghi stortet here sonder verdient
Om die sonden van adame
Doer uwen ghebenediden lichame
Die daer gheleit was inden mouwen
40
Wilt mijn ziele ten oerdeel behouwen
Amen
Item desen sproke 0 . here doer dat bitter liden
houdt
LXIIII verse

33ra12
33ra18
33ra20
33ra42
33ra43-44

Tussen dronct en galle is g[.]1 doorgestreept en geéxpungeerd.
Tussen Daer en makedi is de aanzet van een niet voltooide lusletter doorgestreept.
moerdenare: Eerste e is klein boven het woord geschreven.
dat: De d is verbeterd uit een andere letter; doer: De e is klein boven het woord geschreven.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift twee witregels.

249

36

40

44

48

52

56

60

64

250

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

44

ACHTE PERSONE WENSCHEN XXIII

33rb

A Chte persone saten
Op enen lichten dach
Ende si droncken wel ende aten
In I vri ghelach
Een ridder wei gheheer
Een maghet van hoger connen
Ende een clerc van wiser leer
Met eenre fresscher nonnen
Een moenc met eenre baghine
Een pape ende een ghehuwet wijf
Si droncken vanden wine
Vol vrouden was hem Blijf
Si conden wel boerderen
Singhen boerden saghen
Dat si vrouden willen fuweren
Ende hebbens eens ghedraghen
Wi argher na sinen staet
Aldaer veenschenen Boude
Dat hi Bonder verlaet
Tghelach te male goude
Ic wenschene ter stonde
Sprac een ridder veert
Om voghelen ende om honde
Om wapene ende om peert
Vanden hoechsten fore
Van al erterijc
Ende ic om auenture
Moeste varen ewelijc
Met goede ende ghesunde
Met vrouwen ende met vrome knechten
Vlieghen jaghen met winde
Tornieren Toesten vechten
Die werelt Bore in eren
Altoes vol die malen
Soe waer ic wilde houeren
Willie wel betalen
Ende ons niet en ghebrake
Noch ouer en scote niet
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ende: De e is verbeterd uit een i.
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FOLIO 33RA-33vA, TEKST 23

Ende men in eren vans ons sprake
Waer wi hadde ghelet
Teleuen in ghesonde
Op dit erterijc
Ende na die leste stonde
Te varen in hemelrijc
Die maghet wel ghedaen
Haren mont si ontdede
Den ridder sach si aen
Dese worde dat si seide
Soe wenschene ic v bi te sine
In suuerliken state
Al dat leuen mine
Ende ic v niet af en sate
Ende wi minden beide
Sonder eneghe dorperen nijt
In goeder ghestadicheiden
In gheerde els gheen delijt
Danssen ende regen
Vlieghen ende jaghen
Pipen ende scalmeyen
Ende al die ons saghen
Dat si ons onsten doghet
Ende oec ere daden
Sone woudic mine jonghe joghet
Nemmermeer hat bestaden
Ic woude oec met v steruen
Ende met v gheuen twins
Ende hemelrike verweruen
Dit scaffic vore een wensch
Die clerc sach op die nonnen
Ende seide religiose
Ic woude ghi mi Wout onnen
V minne graciose
Ende ic mijn studeren
Moeste laten varen
Ende met v verteren
Mijn Boet al mine jaren
Ghelt pande ende boeken
Der kerken ende der scolen
Ende woudic nemmermeer roeken
V minne doet mi Boe dolen
Ende ic met v ringhen
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36

Mochte nacht ende dach
In vrouden met v minghen
Dat ware mi een goet ghelach
Ende ons niet en ghebrake
Spise ghelt no dranc
In gheerde gheen ander sake
Al mijn leuen lanc
Doen quicte metten oghen
Dat soete soete nonnekijn
Ende sprac bi gode . den hoghen
Ic wille den wiele mijn
Ende mijn nonne ghewant
Ende cloester alte male
In gloede ware verbrant
Ende ic wiste wale
Dat ghi mijn minne droecht
Ghelijc dat ic v an
Soe ware ic vernoecht
Met v lieue man
Ic liete dat couent
Te male ende die abdesse
Ende gaue al mijn consent
Te leren uwe lesse
Het es ene grote pine
Dit lesen ende dit singhen
Ende dus besloten te sine
Vore vrie wandelinghen
Die moenc daer omme loech
Ende sach op die baghine
Ic wenschen om mijn ghevoech
Van spisen ende van wine
Ende alder tieren wiuen
Om ghelt ende om abijt
Soe woudic altoes driuen
Met hem mijn delijt
Baden ende stouen
Altoes ende banckenteren
Springhen dansen houen
Dobbelen goet verteren
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Tussen den en mijn is wille doorgestreept en geexpungeerd; daaronder is wiele geschreven.
Tussen Soe en ware is warcc doorgestreept en geexpungeerd.

FOLIO 33vA-34RA, TEKST 23
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33vb34

Hemelike green
Al doen die baghine
Ende seide here al in een
Begheerdi vroudelijc te sine
Ic wenschene om grau abijt
Ende omme doeke wijt
Om tsondaghes enen maeltijt
Ghelijc dat hi es dit
Ende met allen cloesterieren
Wel te sine ghemint
Mi woudic dan anteren
Alse een heilich kint
Mijn sonden hem verclaren
Ende doen al haer beuel
Dus woudic mine jare
Altoes leuen wel
Die prochi pape sprac
Ic wenschen om hoghe cueren
Ende om solaes ende om ghemac
Vette kokene ende volle scueren
Om offerande groet
Om vele cappelrien
Om wijn wit ende roet
Ende om vette amien
Ende vele cappelane
Te hebbene onder mi
Als mi niet en luste op te stane
Dat si mi hielden vri
Int dopen grauen ende trouwen
Int moneghen ende int singhen
Ende int biechten vanden vrouwen
Woudic mi somtijts minghen
Al dus woudic mi gheestelijc
Van zielen hebben cuere
Ende leuen ewelijc
Toter 'ester vre
Dat ghehuwet wijf
Te wenschene doen began
Ic woude die kevtijf
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160

Abecut mijn man
Ware onder die moude
Soe nauwe dat hi mi wacht
Dat ic gheender vroude
Te ghebruken en hebbe macht
Met goeden papen vet
Te hebbene compaengie
In gheesteliker wet
Es rechte melodie
Si hebben warme cledere
Ende saechte leden
Dese vrouwen teder
Eest grote salicheden
Hare worde sijn soe vriendelijc
Bouen den leken ruden
Ic wenschen te leuen ewelijc
Met desen goeden luden
Alst wenschene was ghedaen
Elc op den anderen Bach
Van Wien men Boude ontfaen
Moghen dat ghelach
Des doet v ghewach
Vander lore bouden
Wiet best gheuen mach
Ghi hebbet wel onthouden
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Explicit

4

Item desen sproke Achte persone Baten
houdt
c LXXXIIII vese

VANDEN VERWENDEN KEYSER

8

34ra22
34ra32
34b4-5
34rb5-6

XXIIII

rote heren ende mechtich
Die in sinnen sijn bedechtich
Talre tijt ende voerhoedich
In hare moghentheit oetmoedich

G

Abecut: De lezing
uitgesloten.
^ Abecuc is op
g ische gronden
g
p paleo ra
g
saechte: De e is klein boven het woordeschreven.
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
8
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zes witregels.
^
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FOLIO 34RA-34VÁ, TEKST 23-24

Sijn te prisen als te voren
Want god selue was gheboren
12
Van sijnre moeder in netmoet
Aen een truce storte hi sijn bloet
Vore ons allen dit es openbaer
Verweentheit es vore gode ommaer
16
Houerde es sonde bouen al
Daer lucifer om viel den val
Van hemelriks in groter pinen
Houerde es vol van venine
20
Al eest dat si hem ghenoecht
Den ghenen diere hem toe voecht
Sine es met gode niet vercoren
Anders daghes quam mi te voren
24
Van enen herden mechteghen here
Die keyser was met groter ere
Scone van leden ende rike
Soe dat men niegherinc sijn ghelike
En wiste van groter werde
28
Ende hi was behudere vanden swerde
Van kerstenhede alte voren
Ende met goeden wille ghecoren
32
Bi gods tracht loert al af somt
Die keyser was voernoemt
In sinen tide als hem dochte
Dat sijns ghelijc niet veesen en mochte
36
In al dese werelt gheboren
34va Noch van goede soe vut vercoren
Dus ghedane waren sine vijf sinne
Bider houerde diere woenden inne
4
Die hem dus hoghe deden vermeten
Dese keyser woude emmer weten
Ende leider ane al sijn begheerde
Hoe Boet van goude ware sine werde
8
Hi sprat tot sinen volke al bloet
Nv en es niewerinc mijn ghenoet
In al die werelt noch soe vermeert
Ghi heren hoe vele gouds benic weert
12
Die mi dat mochte doen verstaen
Hi souds bate van mi ontfaen

34rb31

Tussen g oeden en wille is liede doorgestreept eng eexpun
g eerd.
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Van goede soudicken maken here
Dus brachti dicwile buten kere
Sine hoghe lieden die bi hem waren
Want hare negheen en conde openbaren
Dies haer meester woude wesen vroet
Maer selc peinsde in sinen moet
Ende in hem seluen . dat sijn here
Hem hier in verwaende te sere
Dat hi selc dinc weten woude
Sent gheuielt alst wesen soude
Dat die keyser teenre stede
Voer ende sijn goede liede mede
Die daer waren int lant
Binnen dien quam daer een sergiant
Den riken keyser int ghemoet
Hi sprac here god gheue v goet
Desen dach ende alle daghe
Hets recht dat men vus ghewaghe
In doechden want ghi sijts wel waert
Die keyser sprac al onghespaert
Alse hi ghewoene was te voren
Lieue knape nv laet mi horen
Oft men mi te cope brochte
Hoe vele gouds ic ghelden mochte
Condi dies wel berechten mi
Sprac die keyser vri
Gheuen dadic v M pont
Als die knape dat verslont
Wert hi blide in sinen sen
Noch sprac die keyser knape ic ben
Die weten wille sekerlike
Die knape antwerde den keyser rike
Om ghelt te gheuen meeindi dat
laic knape . herde cleynen scat
Waerdi weert telker stede
Hoe houdire v sceren mede
Sprac die keyser al openbaer
Here ic segghe v hier voer waer
Wildi die waerheit in doechden verstaen
Al heuet god v vele ghedaen
Dat ghi ter werelt sijt verheuen
Soude men v om pennighe gheuen
Als men ander haue pliet

FOLIO 34VA-35RA, TEKST 24
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4

Ghine waert beter niet
Als ic versta in tuinen sen
Dan xxx penninghe enen men
Ende mi twifelt of ghi sijt soe Boet
Doen sprac die keyser knape ghi moet
Vore alle die heren die hier staen
Emmer dit bevroeden saen
Bi wat Baken ende hoe
Here ic bent diet gherne doe
Sprac hi . opdat v es bequame
Ghi wet doch wel dat gods lichame
Die van alder werelt was here
Ende gout maer enen penninc mere
Doene judaes vercochte
Dat sijn menscheit herde onsochte
Aenden cruce moeste besueren
Om dat hi sine criatueren
Verloessen wonde die te voren
Om adaems sonden worden verloren
Diet ghebot brae bi yeuen rade
Daer wi in swaerder onghenade
Alte male om waren bleuen
En ware god niet ghegheuen
Om xxx penninghe dore sinen netmoet
Here her keyser sidijs nv wroet
Dat ghi enen penninc argher sijt
Dan hi die al die werelt wijt
Maecte met sijnre moghenthede
Doen viel die keyser in knien ghebede
Ende veroetmoedechden als men seit
Verwaentheit ende houerdicheit
Sprac die keyser willic laten
Al mijn lenen ende haten
Knape ic gheloefde v ter stede
Here te makene bi waerhede
Want en waerdi ic ware verloren
Ende dits ghedicht oec alte voren
Op desen heren al ghemeyne
Biden keyser niet alleyne

34vb30

adaems: De e is klein boven het woordeschreven.
g

34vó42

Tussen ende en houerdicheit is hoer doorgestreept en8
eëxp
un Seerd.
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Si moghent alle wel verstaen
Die hare vijf sinne hebben ontfaen
Maer op desen here sprekic voren
8
Diere god toe heuet vercoren
Hier omme ghi heren nemet int goede
Dinc om die pine die met oetmoede
God om onsen wille doghede
12
Ende om sire moeder diene zoghede
Hier beneden tonser baten
Verwentheit es vore gode ommate
16 Sine es maer int ontsien bekant
Hier omme seit jan van hollant
Dat men wijsheit gheen en vint
Beter dan dat men gode mint
Dits tere leren ghedicht hem allen
20
Die bi houerden in sonden vallen
Explicit
24

Item desen sproke grote heren ende mechtich
C XLII verse
houdt

VANDEN OUDEN RIDDER ENDE
DEN JONGHEN

XXV

en hoghe gheborne maghet rike

28

32

36

35ró

35ra24-25
35ra26-27

E Saghic Bitten verweendelike

Ghesiert in hare kemenade
Met dieren costeliken ghewade
Fluwelen clederen hadsi an
Op den roc stont een ghespan
Met meneghen stene diere ende scone
Ende op haer hoeft hadsi ene crone
Die werdich was ende meneghe merke
Van dieren costeliken ghewerke
Maer al dat gout ende die stene
Was nochtan te prisen Ilene
Ieghe hare hertse weydich lijf
Ic wane noit man enich wijf
Sac Boe volmaket van allen leden
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Hare ghelaet ende hare Beden
Voegbede hare soe rechte wale
Een ionc gheselle met hogher tale
Saghic bi haer sitten daer
Ende ghekimt was sijn haer
Dat hem stont op thouet wide
Sijn anschijn scone sijn oghen blide
Sijn handen wit slecht wel gheraect
Al sijn lijf dat was ghemaect
Na wensche wale die selue man
Hadde oec diere cleder an
Ghenaeit met costeliken naet
Houerdic scheen hi int ghelaet
Rike soe scheen hi Bonder commer
Al dus stondic vele armer dommer
Van verre en Bach daer nare
Een ouden man met grauwen hare
Quam in die kemmenade ghegaen
Alsoe ic mi Conde verstaen
Sone was hi niet rijc van sire hauen
Sine cledere waren Boe bescauen
Oec soe mochte men aen hem Bien
Diere nauwe na wonde spien
Met swerden meneghen brief bescreuen
Daer hem lictekene af waren bleuen
Die baddi an wanghe ende aen monde
Van meneghe grote diepen wonde
Lictekene die men scouwen mochte
Oec soe was hi als mi dochte
Aen bande ende aen voete lam
Op ene crucke dat hi quam
Herde cranckelike ghegaen
Hine ginc niet verre Nine moeste staen
Ende rusten sine moede lede
Die moeyaert hielt sijn spot daer mede
Die daer sat bider maghet
Ende heuet hare in scoppe ghevraghet
Wanen hi Boe ghelopen quam
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Doen wert die maghet alluttel gram
Ende sprac wat doet v dat ghesaecht
Die scone die haer wel bedaecht
Stont op alse haer wel bequam
Ende ghinc ten ouden diese nam
An haren arme vriendelike
Die hoghe gheborne maghet rike
Sprac willecome lieue here
Mi heuet ghelanghet na v sere
Waer hebdi soe langhe ghesijn
Sie biet dat men brochte den wijn
Dat blidelike wert ghedaen
Si deden hoghe sitten gaen
Ende woude voer hem sitten neder
Maer die oude toechse op weder
Soe dat si effen hoghe saten
Dies soe Balch hem vtermaten
Die ionghe man als mi dochte
Dies die maghet luttel rochte
Die ouer scone kinsche maghet
Heuet den ouden man ghevraghet
Hoet met hem stonde van allen Baken
Met rechte goetliker spraken
Dede si hem menich vriendelijchede
Sine lamme hande bede
Leide si in haren waermen scoet
Al waren hem die oghen roet
Dies en ontgout hi jeghen hare niet
Soe gherecht vriendelijc si haer gheliet
Dat sach die ionghelinc diet benide
Ende hem luttel Boet verblide
Vander vriendeliker talen
Die maghet dede een coffer halen
Dat si met heseren bant ontsloet
Van hare scenheide si hem boet
Dien ouden man al sijn ghevoech
Si sprac here hier es ghenoech
Die wile dat wi beide leuen
Seldi ghebieden ouer mi
Doen dachte die ionghe man awi

maghet
en rike zijn
gescheiden door een verticale streep.
g
1^
p

Folio 35xs-35vs, TEKST 25

28

Die maghet es Beker vten sinne
Si toept vriescap ende minne
Ende verdroefden ouden man
Hi stopt op ende ghinc van dan
Met torne vter kemenaden
Die maghet die was soe beraden
Dat si niet en Beide waer vuildi gaen
Ende bleeft sittende ende hadde ontdaen
Inden arme den ouden man
Hi was moede ende began
Te oaken ende Juste slapen
Doen riep die maghet hare knapen
Ende bat hem vter maten sere
Dat sine leiden daert lustich were
Ende emmer namen goeden ware
Selue ghinc si met al dare
Ende halp hem decken metter hapt
Dies si haer vriendelijc onder want
Ende alse die oude was in rusten
Die maghet die een keyser lusten
Mochte teender keyserinnen
Ghinc weder ter cameren binnen
Ende die ionghe man quam doe weder
Ende werp die tale op en neder
Scampelijc ten ouden waert
Sijn grauwe haer Bipen witten baert
Sijn oude cledere ende versleten
Heefti der maghet al verweten
Doen sprac die maghet hi heuet verdient
Hem selen te rechte veesen orient
Reyne maegden ende goeden wijf
Want hi met wapene dicke sijn lijf
Met rechte manlijc heuet gheneert
Spottens heeft hi hem wel verweert
Alsoe ic ghemerken can
Wies ic horde den ghenen lien
Diepe dicwile heeft ghesien
In storme ende in stride mede
Dat hi soe rechte manlijcheit Bede
Dat hi bi gherechter sculde
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Heuet verdient alle vrouwen hulde
Die ionghe sprac met ghevensder talen
Bi lode hem voeghet sijn sitten wale
Bi magheden ende bi sconen wiuen
Ende met grote houescheit met hem te driuen
Hi es soe vol maect van allen leden
Ende tpert Baer hi op quam ghereden
Es sere lustelijc ane te siene
Doen andworde hem met dien
Die hoghe gheborne maghet suuerlike
Ende seide orient al Sidi rike
Soudi volghen sinen pat
Ghi Bout minderen uwen scat
Den man dien ghi dus hebt versproken
Dat hi sine lede dus heuet ghebroken
Dat es in eren hem gheschiet
Hine Bouts te rechte ontghelden niet
Nv proeft waer es sijn haue bleuen
Om ere heeft hise al ghegheuen
Ende heefter omme soe vele verworuen
Datter sinen lichame omme ware ghestoruen
Men souder billec om gheuen rente
Ic segghe v vanden ghebeinte
Het souden magheden ende wijf anebeden
Al en consti niet wel treden
Anden dans noch effen gaen
Hi heuet met wapenen wel ghedaen
Daer emmer die manlijcheit aneleecht
Maer die nv wel te dansen pleecht
Hem dunct dat hi die beste si
Die dat vormesse leide op mi
Ic die soudt hem al ontwisen
Manliken moet . die salmen prisen
Als men den man ghewapent Biet
Biden dansene soe en prijsicken niet
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Die jonghe man quam weder te worden
Ende sprac Baer sijt alle horden
Die in die kemenaden waren
Heeft hi in sinen jonghen jaren
Wel ghedaen het es al leden
Heeft hi ghestormt of ghestreden
Dies ende doet hi nv nemmee
Doen sprac die maghet dat doet mi wee
Dat ic moet horen dese talle
Bi lode dit roetti selue wale
Sal men ouder daet vergheten
Soe heeft hi om niet versleten
Sijn lijf ende sijn Boet verloren
Dat hem dic heuet bracht in toren
Daer om sal men hem oordeel bieden
Met desen worde dat si schieden
Die jonghe en bleeffer niet langer inne
Verbolghen was hi ende gram van sinne
Om dat die maghet hadde gheprijst
Den ouden ende tfoerdeel ghewijst
Hier omme en badsijs niet ghelaten
Het soude der wapenen sere baten
Waren alle vrouwen soe ghesent
He wert nv selc sere ghemint
Die nemmermeer en worde soe roerde
Soude men die ere metten swerde
Op tfelt onder die viande winnen
Sine stonden nemmermeer na minnen
Het es ter werelt menich ghuul
Sijns lijfs verdoruen ende vul
Ende wert van vrouwen ghemint nochtan
Om dat hi dansen ende reyen can
Selc oec om dat hi rijt si
Hier mach men nv die minne bi
Best verweruen ende ghecrighen
Dies wint men noch maer ic wil swighen
Ende hier met endic mine woerde
Het es messelijc wiet node hoerde
Explicit
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Item desen sproke Een hoghe gheborne et cetera
III ende vi verse
houdt

DEN LOF VAN MARIA
GHEMAECT OP DRIE STAUEN
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H

XXVI

oert na mi ic wille beghinnen

Den lof der weerder coninghinnen
Maria onser sueter vrouwen
Die ons mach hulpen wt allen rouwen
Hier te voren waren gheseten
In clergien hoghe vermeten
Drie meesters in wijsheiden vercoren
Haer namen willic v laten horen
Dierste was een clerc sere gherecht
Van colne meester aelbrecht
Hi was der clergien bloeme
Den anderen die ic hier na noeme
Was meester heynric fromator
Die van wijsheiden niet en was dor
Ende was van dorneke der stat
Den derden noemic v na dat
Dat was Jacob van merlant
Een edel clerc . ende wide becant
Dese drie Baten ende dochten
Hoe si den lof van marien mochten
Voert bringhen na hare roerde
Brueder aelbrecht die wijs was van arde
Moesten maria prisen voren
Ende sprac als ghi moghet horen
Die edel meester sonder ghenoet
Sprac maria doghet es Boe groet
Ende Baer toe hare edelheft
Dat men wel in die scriftuere seit
Al waren alle die bloemen tonghen
Die vter erden ye ghespronghen
Ende loueren ende gras ende alle crest

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
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Ende alle bloemen die worpen wt
Bladeren bloysel ende vrocht
Ende al dat rijpheit ontfeet vander Tocht
Ende elc haer dat aen menschen wast
Ende aen beesten des sijt vast
Die hebben gheweest of veesen sullen
Ofte in desen tijt die werelt vervullen
Ende daer toe alle die sterren scone
Die god Bette aenden hoghen trone
Ende elc dat sijn vorscreuen sake
Sonderlinghe met tonghen sprake
Ende elc tonghe ware alsoe wijs
Als elc meester es te parijs
Ia tusschen hier ende der tienouwen
Sone mochtensise onser sueter vrouwen
Niet vol dancken noch vol louen
Hare ghenade gaet altoer bouen
Nv willen wi alle spreken hier na
Haer teren Aue maria
Nv hoert vort die waerheide
Wat meester heynric formator Beide
Hi sprac al dus die wise man
Ic prise maria soe ic best can
Want si es een reyne suuer ioecht
Ende oec soe ouer groet es hare doecht
Dat al dat water vander zee
Ende van alien riuieren dats noch mee
Elc dropel een tonghe ware
Ende al dat sant verstaet dit Clare
Dat al die werelt heuet in
Ware ghetelt meer no min
Ende daer toe dats te wonderen mee
Alle die haghel ende die snee
Die viel vander werelt beghinne
Ende sal doen als ic kinne
Tote god die werelt doemen sal
Ende elc van desen hadde gheual
Dat elc met eenre tonghe sprake
Ende elc vore Bien ware der sake
Alsoe wijs ende besceden hier
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Alse enech meester te mompelier
Ofte te parijs in die stede
Sone souden si alle met haren wijshede
Maria niet connen vol Jouen
Hare ghenade gaet altnes bonen
Nv spreken wi alle hier na
Pater noster ende aue maria
Nv hoert wat Jacob van meerlant sprac
Een hoech clerc sonder lac
Die in dietsche brachte die scriftuere
Dat hem sere roert te suere
Daer hi ons ane Bede grote vrame
Hi seide dat maria lichame
In oetmoede was soe groet
Eer si op ertrike leet die doot
Ende daer toe in doegheden soe Clare
Dat onghereet te vertellen ware
Propheten ende astromine
Die nochtan weten van gods ghesciene
Ia sprac hi verstaet mi mee
Dat alle die vissche vander zee
Elc met eenre tonghen spraken
Ende alle die worme die dore breken
Die erde mids der natueren tracht
Ende daer in lenen dach ende nacht
Ende daer toe alle die beesten
Die men hier wint ende in foreesten
Ende al dat toren dat verstaet
Dat ye ghewies ende al dat saet
Dat noch wassen sal hier nare
Ende elc besonder een tonghe ware
Ende alle die voghele verstaet dit mede
Ende hare vederen hoert die waerhede
Ware eerscheden in alsoe vele sticken
Als men met redene Gonst ghemicken
Ende datse god hadde daer toe eertoren
Dat si spraken als ic seide voren
Ende daer toe mede wilt mi versinnen
Alle santen ende santinnen
Inghelen apostelen confessoren
Ende alle die onder Bode behoren
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Martelaren ende magheden puere
Ende al dat ye moeder Wert te suere
Ende daer toe noch werden sal
Ende elc wort dat mer daer binnen spreken sal
Ene tonghe ware wilt mi versinnen
Ende alsoe vele C Ivt tonghen daer binnen
Van wijsheden alle wel spreken connen
Ende hem god des wilde onnen
Dat elc tonghe alsoe wijs ware
Alse alle die werelt openbare
Sone mochtense in goeder trouwen
Den lof van onser Boeter vrouwen
Niet vol dancken noch vol Jouen
Hare ghenaden gaen altoer bouen
Want si begorde de trineteit
Dat al die werelt was onghereit
Nv spreken wi alle hier na
Hare teren Aue maria
Alse dese meesters dit hebben ghehort
Hebben si Jacob gheantwort
Ende spreken al dus meester iacob
Die meestrie gheuen wi v op
Want ghi hebt den lof van marien
Bouen ons ghesproken dies wi lyen
Ende nv begheren wi von van v
Dat ghi ons enen staf maket nv
In ons hant van marien doecht
Ghemaect daer wi bi werden verhoecht
Ende daer wi als ons sal sal lusten
Bi nachte ende bi daghe moghen rusten
Ende oec leuen Bonder sorghe
Van des auons tote des morghens
Wi willen hare teren spreken vore
Aue maria de maghet vercoren
Ende daer toe wilt mi versinnen
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Alle santen ende santinnen
Doen sprac iacob van merlant
Een edel meester ende wide becant
Vwen groten netmoet vuildi hier toghen
Ende wilt mi bouen v verhoghen
Dies ic seker niet en ben weert
Maer na dien dat ghijt begheert
Enen staf vander doghet marien
Soe willicker v maken drie
Den fiersten willic al dus beghinnen
Op haer edelheit der coninghinnen
Der moeder gods die maghet scone
Van xi' coninghen die droeghen crone
Die edelste ende die sofisanste
Die ye waren ende die faelianste
Hier af es die vrouwe comen ende gheboren
Van dier rosen Bonder doren
Es si comen bi haers kints ghichte
Si es spieghel bouen alle lichte
Blickende bouen den planeten
Daer grote meesters ende propheten
Vele af scriuen ende doen ghewach
Ic segghe wel dat nierren en mach
Marien edelheit vol prisen
Op desen staf in eiker wisen
Soe rust die heyleghe triniteit
Al soe men in die scriftuere Befit
Ende daer op moeten wi rusten mede
Ende wi met v in gods vrede
Sone doruen wi ontsien ne ghenen morghen
Maer altoe leuen Bonder sorghen
Des onne ons die maghet marie
Nv spreken wi haer teren Aue marie
Den anderen staf willic haer teren
Bi hare suuerheit ordeneren
Ende bi hare goedertierenheit mede
Maria vol van suuerheden
Dat si nie te gheender stonde
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Ende dede noch en peinsde sonde
Soe goedertieren was si daer toe
Datse noyt mensche spade no vroe
En Bach begripen in tornen moede
Soe goedertieren was die vrouwe goede
Dat om hare themelsche lam
In hare ruste ende menscheit nam
Ende alte male die hemelsche scare
Die rust talder tijt op hare
Hare suuerheit canic niet vol prisen
Want si mi soe hoghe dunct risen
Datse god neuen hem ghelijct
Op desen staf alsoe het blict
Soe rust die Bone ende die vader
Ende die heyleghen gheest algader
Alle drie in enen persone
Op desen staf die ic v tone
Soe moghedi rusten Bonder sorghe
Van des auonts tote des morghens
Ende alle daghe ende alle tijt
Moetti daer mede sijn bevrijt
Des onne ons ihesus die milde
Ende bringhe ons in sire ghewilde
Ende ons vriende mede hier na
Nv spreken wi Aue maria
Den derden staf willic beghinnen
In Jere der werder coninghinnen
Der moeder gods vanden trone
Biden derden staf willic v tonen
Betekent haer oetmoedicheit
Die lucifer was onghereit
Ende alte male sine ghesellen
Die met hem vielen inder hellen
Ende inder erden ende inder lucht
Ende den menschen doen meneghen ducht
Die hemel en mochte niet ghedraghen
Die houerde als wi ghewaghen
Al draghense die werelt tot hare onneren
Des si duchtic gheplaecht roert sere
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Des en hadde maria ne ghenen noet
Want si was in oetmoede soe groet
Dat god aen hare senden dede
Bi rade der drivoldichede
Sine minne ende sine saluut
Ende wilde breken den helschen tribuut
Die ons ouders ontgouden dare
Namelijc om die minne van hare
Want hare grote vol maecthede
Gods verbolghenheit sueten dede
Die hi op ons droech lude ende stille
Om adaems ende veryeuen wille
Dat al die werelt niet beteren en mochte
Sonder die maghet soete ende sochte
Doen hi aen haer mercte soe vele poentueren
Ende al contrarie der natueren
Dats edelheft reynicheit ende netmoet
Diese van smetten hielt beboet
Daer omme wilde hem god ons here
Gheselen laten ende tormenteren sere
Ende met sinen bloede die ghevane
Lossen soe dat hi haer Bende ane
Gabriel sinen inghel Boet
Die vore haer knielde op den voet
Ende sprac oetmoedelike Baer na
God gruete v heileghe Aue maria
God wille van v sijn gheboren
Om te quitene die sijn verloren
Die heileghen gheest es met di
Doen sprac al dus die maghet vri
In hebbe ghenen man ghemint
Hoe mochtic dan ghedraghen kint
Die inghel sprac vercorne maghet
Nv Bijt blide ende onversaghet
Bloeme spieghel bouen alle wiuen
Gods moeder ende maghet seldi bliuen
Ondanc lucifer ende sire paertien
Doen antworde die maghet vrie
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Alsoe ons die scriftuere leren
Siet hier die derne ons heren
Na dinen worde moet mi ghescien
Den heileghen gheest si met dien
Ontfinc de welke ruste in hare
Op desen staf mach elc sondare
Wel rusten alle dies hebben ghere
Want si en begheeften nemmermere
Tot onsen dienste blijft si gheret
Als wi haer daghen ons leet
Si bidt vore ons onsen here
Lieue meester ic bidde v sere
Dat ghi dese drie staue wilt ontfaen
Ende soe diep in v herre laten gaen
Dat ghire op al Bonder Borghen
Van des auonts tote des morghens
Rusten moeten ende wi met v
Amen spreken wi alle nv
Enen pater foster ende enen Aue marie
Dat god ons allen ghebenedie
Amen
Item desen sproke Hoert na mi et cetera
II` ende LXXXIIII verse
houdt
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XXVII

oen onse vrouwe eerscheden was
ende si te hemelrike was ghevaren
Doen begherde mijn here sente
jan te wetene van hare glorien die
si hadde ende van hare bliscap Ende
bat onser lieuer vrouwen dat sijs
bade haren lieuen kinde dat hijt hem
vertonen woude Daer na saen werdt
sijn gheest ghevoert wanden inghel in
hemelrike Ende daer Bach mijn here
sente jan die bliscap die ons vrouwe

D
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hadde daer hi omme ghebeden hadde
Ende daer hoerde hi dat onsen lieuen
here god vraghede sire ghebenedider
moeder Ende seide al dus JERSTE WEE
Moeder welt was dat jerste wee
dat ghi hadt om minen wille Ende
ons vrouwe seide hem lieue kint doen
ic v offerde inden tempel Ende symoen
seide vrouwe dit es tswert dat v
herte sal doer sniden in beiden Biden
doen haddic groet wee Moeder die dien
wee seghet alle daghe enen pater noster
dien soudic vergheuen sine sonden in die
vre sire doot DAT ANDER WEE
Moeder welt was dat ander wee
dat ghi hadt om minen wille lieue
kint doen ic v hadde drie daghe verloren ende ic v vant inden tempel al die
wile haddic groet wee Moeder die
dien wee seghet alle daghe enen pater
noster hem soudic versiep drie daghe
voer sine doot Den jersten dach met
volcomender biechten Ende ghewareghen
rouwe Den anderen dach met volcomenre penitentien Den derden dach
met volcomende lone in mijn rike
Moeder welc was dat derde wee
dat ghi hadt om minen wille lieue
kint doen ic v Bach den quaden joden
die tonwert waren fel die v hadden
ghevaen doen was mi herde wee
Moeder die dien wee seghet alle daghe
enen pater noster hine soude niet werden ghevaen vanden viant in soudene
verledeghen ende in hulpen staen VIERDE WEE
Moeder welc was dat vierde wee
dat ghi hadt om minen wille Ay lieue
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kint doen ic v Bach aenden cruce gheslaghen
doen haddic alte groeten wee Moeder
die dien wee seide alle daghe enen pater
noster met goeder herten hem soudic vergheuen sijn sonden ende beschermen van
sunderlinghen wee Ende gheuen hem die gracie die
hi inde vunte ontfinc VIJSSTE WEE
Moeder welc was dat vijfste wee dat
ghi hadt om minen wille lieue kint doen
men v vanden cruce Bede ende ic v
ontfinc in minen arm ende ic nat wart
van uwen bloede ende ghi nat wart van
minen tranen doen haddic enen groten
sunderlinghen wee Moeder die dien wee
seide alle daghe enen pater noster dien
soudic ontfaen in minen arme als sine
ziele wt sinen lichame schiede ende bringhenne in die glorie hier met ons ende
ontfaenne Bonder groet vaghevier
Alse mijn here sente jan alle dit hadde ghehoert ende ghesien alle die bliscap
van hemelrike doen nam die inghel weder
sinen gheest ende voerdene weder inden
lichame Ende doen wiste mijn here sente
jan een joncfrouwe eens conincs dochter
die haren vader ende hare vrienden
was ontgaen heimelike daer si woende
met gheesteleken lieden dien si diende om
Bode Ende dese joncfrouwe gaf hi dese
vijf pater foster Ende al dus sijn si
voe rt comen
I Alle die dese pater noster selen lesen
Die moeten voer gode ghecroent welen
Ende die dit screef god makenne rike
Ende van allen sinen sonden quite
Des onne ons die hemelsche vader
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Nv segghet Amen allegader
Amen

40

[28]

TGOEDE WIJF MAECT DEN GOEDEN MAN
XXVIII
ENDE DEN GOEDEN MAN MAECT TGOEDE WIJF

38va
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38rb39-40
38va1
38va6
38va20

goede wijf maect den goeden man
Ende tgoede man maect tgoede wijf
Waer deen den anderen doghet an
Soe sijnt twee zielen ende een lijf
Scaex soe speelden si sonder kijf
Een coepman ende sijn scone ioncfrouwe
Een oesterlinc met moede stijf
Die leet daer vore si mercten nauwe
Doen ghinc si haren man vertellen
Sine scone ghewaden sijn diere ghesmide
Hi sprac dats een van minen ghesellen
Ic souden ons noden te maeltide
Maer ic moet nv gaen riden
In come niet weder voer ouermorghen
Sijn maerte riep hi doe besiden
Hi sprac volgt mi ic ride verborghen
Draecht uwer vrouwen desen brief
Ende segt dat ic die oesterlinc sy
Ic spracse gherne ic hebse lief
Die heden voer noene leet voer ly
Die maerte sprac lieue here dat sy
Tot hare vrouwen dat si ghinc
Si las den brief het hadde haer vri
Si sprac brinct ons den jonghelinc
Maer latet jerst wel doncker sijn
Legt ons capune ende roest te eiere
Spoelt ons die flesschen ende haelt wijn
Mijn man es wech hine comt niet sciere
Lijsken haelt ons die frisscaert hiere

T

Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift vijf witregels.
man: Beide pootjes van de n zijn verlengd.
Tussen scone en ioncfrouwe is wijf doorgestreept en geëxpungeerd.
ly: De lezing by is uitgesloten.
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Tot haren meester dat si ran
Scoen ghewaden ende iuwelen diere
Ghelijc den oesterlinc Bede hi an
In die tamer achter tcleet
Soe was dese goeden man gheseten
Hi sprac blaest vte die keersen ghereet
Oec soe en mach nierren van ons weten
Men ghinc daer houen drincken ende eten
Daer na ghinghen si slapen ende onder
Hi roncte ende blies der vinder spleten
Dat hadde die vrouwe meer dan wonder
Si waende ghehadt hebben dat wel stont
Hi werp sijn inde in haren stoet
Vander nacht boet hi haer den mont
Hi huisde hi buisde die stanc was groet
Te midder nacht dat hi op stont
Ende nam haer kimde metter bant
Daer in soe draeyde hi enen doet
Hi leidt oec weder daer bijt want
Des morghens finder dagheraet
Soe was dese goede man ghegaen
Die vrouwe Beide lijsken al haren raet
Die dorperheit die haer was ghedaen
Van rouwen soe weende si meneghen traen
Gheleerst ghespoert ghegort wel vaste
Soe quam die weert in hws ghegaen
Hi sprac gaet koken ic bringhe v gaste
Die oesterlinc hier af niet en weet
Al heeften die coepman met hem bracht
Dat was der vrouwen berde leet
Hi sprac ic Nebbe hem Boet vercocht
Men ghinc daer houen met groten lost
Die vrouwe droech die gherichten toe
Toten oesterlinc sprac si Bonder gheruchte
Hoe stoncti te nacht wie onrein toe
Waer omme hebdi mijn hinde ontreint
Si stortte die spise som op sijn cleet
Hi sprac in weet niet wat ghi meint
Si verspauwen ende vloeden dat was hem leet
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Met haren voete dat si hem heymelike smeet

28

32

36

40

Voer sijn schenen dat hi bloet
Si waent dat haer goeden man niet en weet
Die oesterlinc sprac es dwijf verwoet
Die vrouwe ghinc wandelen achter vloere
Ende die weert ghinc sitten op sijn stat
Die oesterlinc sprac dits quaets wijfs voere
Die vrouwe heeft mi begoten al nat
Oec sprac hi in weet niet wat
Die weert Beide en sijt niet gram
En was noit vremt gast die hier at
Die onbescouden van hier quam
Die oesterlinc sprac in comer nemmere
V wijf soude mi verspreken ende slaen
Dese vrouwe es bleuen in haer ere
Dat heeft haer goede man ghedaen
Wie quaden wille can weder staen
Hi es bedwinghere wanden viant
Elc vrouwe neme hier exempel aen
Ende gordt v finder eren bant
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nota

Dese sproke houdt

39ra

72

VAN MINNEN

LXXXVIII verse

XXIX

ne v reyne creatuere
Die alder liefste bouen alle wiuen
Scriuic saluut te deser veren
Ende wille tuwen dienste bliuen
Met ziele met hue nacht ende dach
Tallen tide vroech ende spade
Met al dat ic verleisten mach
Wel suete lief hebt mijns ghenade
Miere herten troest miere herten spieghel
Soe sidi in mi gheprent

[29]

1
4

8

dat hi bloet: Oors ronkelijk
dat sijn bloet;^ in tweede instantie
ae is sijn
1 is geschreven
g
l doorgestreept
eneëx
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eerd ^en is hi er klein boven geschreven.
8 p
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g
g
Deze letterlijk
is in zi1jn 8geheel doorge1 aan regel
g 39ragelijke
g l regel
g r(Soe sidi in mi gheprent)
gP
ge
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In mijn herte als een seghel
Ic moet liden groet torment
Dat ic v niet en mach comen te spraken
Ende v daghen minen noet
Wel scone lief dit sijn die Baken
Daer ic om quele toter doot
Mochtic v dicke comen bi
Sonder begrijp van niders fel
Soe waric alder Borghen vri
Ende hebben in mijn herte spel
0 wi ach lasen nenic niet
Ic moet v scuwen ende vlien
Doer quaden tonghen die men ontsiet
Al ongheluc moet hem ghescien
Dit doet mi doghen grote pine
Ende groet torment int herte binnen
Dat ic van groter smerte verdwine
Sonder troest dat wilt bekinnen
Op hope eest dat ic gheduere
Dat noch beter werden sal
Al eest dat ic nv drincke tsuere
Ic hebbe hope op Boet gheval
Wildi bekinnen mine quale
Ende daer omme in v herte dincken
Dat veetic wel ouercuusche smale
Ic soude te bliderlike drincken
Mijn rouwe ende mijn bitter zeer
Dat ic om uwen wille moet doghen
Scone joncfrouwe in bidde v nemmeer
Dan ghi mijn pine hebt voer oghen
Om dat ic v niet comen en mach te spraken
Als ic beghere na minen kies
Daer om ghinc ic desen brief maken
Want ic hope v soude dies
Mijns ghedincken als ghine saghet
Ende ontfermen minen noet
Die mijn herte swaerlike draghet
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Ende torment toter doot
In wille niet noemen uwen name
Noch den minen dat verstaet
Op auontuere waer die brief quame
Het mochte ons lichte wesen quaet
Want selken mochte comen den brief
Toe hi mochter af spreken blame
Dat waer mire herten groet meskief
Diere nemmermeer vt en quame
Want ic wille behouden v ere
Tallen tiden na minen macht
Altoes ic ane v beghere
Dat ghi v van blamen wacht
Want niders tonghen sijn soe fel
Ende quaet te clappen alsoe ghereet
Dat ic ontsie ne gheen dinc el
Den meneghen esser af comen leet
Nv doet mi weten in enen brief
Ocht segghet mi met uwen monde
Ocht ic verliese suete lief
Dat ic v minne . tijt ende stonde
Ic bidde v in rechter beden
Dat ghi mi tware doet verstaen
Ic soudt besteruen wet ouer waerheden
Wildijs mi ter noet af gaen
Ic sende v alsoe vele goeder jare
Als dropel waters sijn indie zee
Ende op v hoet staen inckelre hare
Ia ende dusent weruen meer
God si met v in alder stont
Ende peinst om mi wel scone joncfrouwe
Want binnen in miere herten gront
Sidi ghewortelt in goeder trouwen
Nota
LXXX verse
Item desen sproke houdt
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WISEN RAET VAN VROUWEN

XXX

[30]

Hi hebt ghehoert te meneger stonden
Dat vrouwen wisen raet vonden
Te haerlem oft in anderen steden
Nv hoert wat een joncfrouwe dede
Si was een ertsche creatuere
Op een hays dat hoghe muere
Hadde daer was si besloten in
Haer vader peinsde in sinen sin
Dat hi vervaren woude haer ere
Des quam een ridder of een jonchere
Diese aen hem te wiue sochte
Ende hise teren bringhen mochte
Daer om dede hise sijn allene
Dat si met man neghene
Gheselscap en mochte Kantieren
Dan met houesschen camerieren
Plach si te leiden haren tijt
Vrienscap ende mime sonder nijt
Droechsi tot enen jonghen man
Wiselike dat Bijt began
Hem doen te wetene bi wat Baken
Dat si manlijc anderen quamen te spraken
Si ontboet enen predecare
Ende si deden comen tot hare
Si Beide si woude hare biechte spreken
Want nierren en es sonder ghebreken
Sprac si weder . man no vrouwe
Here want ic v wel betrouwe
Daer god soe huelpt mi gheraden
Met eenre dinc benic beladen
Een ionghelinc die hier niet verre
En woent heeft mi ghemaect erre
Ic Boude v sinen name noemen
Hi es wel drieweruen comen
Ende ghinc hier wandelen bi den muere
Ic duchte begrijp van onsen ghebuere

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
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Here ic soude v bidden gherne
Segt hem dat hijs hem set tonberne
Ende mi sijnre minnen verdraghe
Eer ict minen vrienden claghe
Daer mochte af comen paerlement
Te vele soe wandelt hi hier omtrent
Die broeder seide als een goet man
Hi soudts hem gherne spreken an
Ende bidden hem dats hijs ontbare
Ende hoe dat si een goet kipt ware
Die goede broeder ghinc alte hant
Daer hi den ionghen knape vant
Die die joncfrouwe hem te spreken bat
Tusschen hem tween in ere stat
Ghinghen si hemelike staen
Die broeder seide ghi hebt mesdaen
Al loer ghi waert in deser weken
Ter joncfrouwen die ghi wilt spreken
Si es die uwes niet en gaert
Ende doet v bidden dat ghijs ontbaert
Die knape swoer bi onsen here
Daer af en wistec min no mere
Die broeder seide in Gorter woort
Ic bidder v omme hoedes v voert
Hier mede lieten si die tale
Ic salt v segghen verstaet mi wale
Wat die houessche joncfrouwe dede
Daer si was in hare stede
Dat salic v vertellen hier
Een gordel in enen aelmoesnier
Makede si van goeder houde
Ende deder penninghen in van goude
Dat en wist haer vader noch haer moeder
Si Bende weder om den broeder
Ende hi quan tot haer ghegaen
Ay here ic dede v verstaen
Te biddene delen ionghen man
Dies ic niet quijt werden en can
Seidijt hem niet lieue here

ict en minen zijn
door een verticale streep.
1 gescheiden
gp
wistec: Boven de e bevindt zich een haaltje dat gewoonlijk
lt1 k (rechts) boven de i is geschreven.
g
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Die broeder seide ic baets hem sere
Hi seide en Bouder v nemmermeer af spreken
Ay here hi was finder weken
Neuens die muere comen hier
Dit gordel ende dit aelmoesnier
Werp hi mi ten veinster in
Des ic mi scame in tuinen sin
Deen was in dander ghewonden
Oec riep hi ten seluen stonden
Daer waren penninghen in van goude
Dat icker mede copen Boude
Cleder cousen ende scoen
Gheloeft si god en hebs gheen doen
Want ic hebbe enen riken vader
Die mi wel copen mach algader
Wat sijn wille es dat ic draghen
Here ic segt v in desen daghe
Netut ende draghet hem sijn scoenheit
Ende segt hem alsoe als ic hebbe gheseit
Dat ic sijns goets niet en ghere
Ende dat hi hem seluen daer mede pallere
Die broeder nam van der joncfrouwen
Dat scoenheit ende staect in sijn mouwen
Taelmoesnier ende tgordel mede
Ende ghinc alte bant op die stede
Daer hi vant den jonghen man
Heymelike sprac hi hem an
Ende seide knape ghi mesdoet
Dat ghi deser joncfrouwe Boet
Met wandelinghen smaelt haer ere
Daer aen mesdoedi alte sere
Die knape seide in hogher spraken
Des soudi sekerlike missaken
Wiet hem aentide tot enegher stede
Dat hi noit op hare en mesdede
Die broeder sprac oec . wals gheschiet
Des en willic ghelouen niet
Siet hier tgordel dat . ghi haer brocht
Ende taelmoesnier van . Biden ghewrocht
Gulden ghelt daer in ghedaen

soudi: Oorspronkelijk soudic
soudic, waarvan de c isgeëx
Pun8eerd.
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Si en wilt gheen goet van v onfaen
Nemt hier v gordel ende v ghelt
Int aelmoesnier al onghetelt
Si en wilt uwes goets meer no min
Die knape peinsde in sinen sin
Datten die joncfrouwe minnen woude
Taelmoesnier goet ende tghelt van goude
Ende tgordel van ziden mede
Gaf hem die broerder daer ter stede
Ende seide dat hem die ioncfrouwe sende
Die ghene vrienscap aen hem en kende
Ende si sijns goets niet en gherde
Die knape naemt als donwerde
Ende seide here ic saels mi hoeden
Ghi en dorst v nemmermeer vermoeden
Dat icse aen spreke tenegher tijt
Die joncfrouwe ic scelse quijt
Nv heeft die broeder wel ghedaen
Sine boetscap ende es thuus ghegaen
Die knape was een scoen ionc man
Hi treckede dierbaer cleder an
Ende hielt hem seluen suuerlike
Die joncfrouwe diene maecte rike
Als ic gheseit hebbe dit verstaet
Si peinsde herde wisen raet
Si ontboet met enen bode
Den broeder dat hi om gode
Comen soude daer si was
Die broeder sat ende las
Ende leide sine boeke neder
Ende ghinc ter joncfrouwen weder
Si hieten willecome lijn
Ay here seit si die herte mijn
Es alte sere in onvreden
Te nacht quam hier al onghebeden
Dese man daer ic v over claghede
Hi nam dat hijs mi niet en vraghede
Ic saelt v in biechten segghen
Al daer mijns vader torue legghen

Tussen scelse en quijt is quite doorgestreept en geëxpungeerd.
Tussen v en over is een niet voltooide v doorgestreept.
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Pliet altoes een leder te stane
Te nacht hadde hise gheset daer ane
Die camer jeghen die venster staet
Nv en veetic mijns ghenen raet
Ic moeter seker vore steruen
Here woudi hem noch ene weruen
Noch bidden dat hijs mi verlate
Ic woudt v vrienscap ende bate
Doen dats v te bat soude veesen
Die broeder seide haddic ghelesen
Mijn ghetide ic Bouder gaen
Ende doens hem sekerlike af staen
Die broeder ghinc ende sprac hem ane
Al daer men speelde op ene bane
Was hi met ionghen ghesellen
Ic sal die waerheit hier vertellen
Die broeder wenkeden dat hi quam
Alder fierst dat hine vernam
Vraghedi here vuildi iet
Mi es leet dat v Boet ghesciet
Sprac die broeder ende seide
Ghi werct te sere bi onbesceide
Ic Nebbe v ander werf ghebeden
Ende noch Boe salie v bidden heden
Dat ghi nemmermeer en gaert
Te convene daer ghi te nacht waert
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Ay of ghi alsoe waerlike hadt
Vwen onwille dat waer mi leet
Waendi dat ic niet en weet
Hoe ghi comen waert te nacht
Ende hadt ene leder ghebracht
Die joncfrouwe heuet mi gheseit
Aldaer haers vader borghinghe leyt
Pliet altoes een leder te stane
Te nacht haddise gheset daer ane
Die camer daer die veinster staet
Die wech es broesch ende quaet
Ende wanden walere sere verreghent
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Ghi waert bede wel gheseghent
Dat die wech niet en brac
Of dat si v niet af en stac
Die knape Beide in hogher talen
Hi souds hem hoeden herde wale
Ende het en soude nemmeer gheschien
Die broeder ghinc thuus roert mettien
Ende en sprat den knape nemmeer an
Des auons ghinc die ionghe man
Ende nam die leder daer si stoet
Als hem die broeder maecte vroet
Ende hem die joncfrouwe hadde ghebeden
Achter aent huus te seluer steden
Sette hi die leder ende clam
Ten veinster in die joncfrouwe vernam
Dat hi daer was die ionghelinc
Dien si vriendelike ontfinc
Ende haelp hem dat hi quam binnen
Al te bant si doen beghinnen
Mont aen mondekijn te legghen
Niet meer en willicker af segghen
Maer peter van iersele die sede
Dat hise op een bedde lede
Ende leerde haer een minnen leuen
Dat si goede ghevriende bleuen
Ende niet meer en begherde men daer ter stede
Den broeder die die boetscap dede
Nota

40vó

Item desen sproke houdt

ENE BEDINGHE OPDEN A B

'lc ende xx verse

XXXI

8

ve tempel der triniteit
Ane Biet vrouwe Bore v ghenadicheit
Als moeder der ontfermicheit
Al onse meeste salicheit
Bidt yore ons arme sondaren
Behoet helpt ons verweren

40vó1-2
40vó2-3

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschri t vier witregels.
8
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre els.
gg

4

A

[31]

FOLIO 40VA-41 RA, LEKST 30-31

285

Benemt al dat ons mach deren
Bringt daer wi tesine begheren
12

16

20

24

28

32

36

41 ra

4

8

41ra7

Coninghinne vrouwe aelmechtich
Comt yet sane sijt ons ghedechtich
Cracht verleent maect ons werachtich
Coringhen sine ons touercrachtich
Dreighet den viant hi es te coene
Dwingheten yet sane ic hebs te doene
Doet als moeder es ghewoene
Die op v roepen verleent hem soene
Eva heuet ons vele mesdaen
Ende aue ghi hebt ons lieue ghedaen
Edele maria doet ons volstaen
Ende laet ons buten weghe niet ghaen
Fine simple creature
Felheit en was in v noit vre
Fondert sidi in die scrifture
Faelgeren dadi die nature
Ghebenedijdt sidi marie
Ghi bleuet moeder ende maget vrie
Ghens die god was oyt ende ye
Ghesien en roert dit wonder nie
Hoe wel vermochte die gods eracht
Hi was vader vander dracht
Hemel no erde en hebben niet die macht
Hem te begripene die ghi vort bracht
Ihesum boetscaepte gabriel
Ian dat kintsche kint kinnet wel
In sine gheborte was menich ynghel
Inden worden hem tsire doot fel
Kint soe waest kint dat herodes sochte
Knecht roert hi doen hire toe dochte
Kempe doen hi ons alien cochte
Keyser want bijt al volbrochte
Lemmeken was hi inden verslane
Leu was hi int opverstane
Loeste hi sine vriende die vele trane
Lieten eer hise quam tontfane
Maria rose sunder doren
Moeder gods wardi vercoren

Loeste: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
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Afb. 23. Brussel,

KB, 15.589-623,

f.41r (verkleind)

FOLIO 41RA, TEKST 31

Mids den sondere dat ghi verloren
12 Meer en liet als hi was gheboren
Nv helpt maria want wi sneuen
Nacht ende dach in dit arme leuen
Na dien dat ghi sijt dore ons verheuen
16
Ne moghedi ons niet begheuen
Omodeghe vrouwe dat kinnen wi wale
Onse troest naest gode sidi te male
Ontfermt ons sprect onse tale
20
Ontbint ons vander sonden quale
Prophetinne vanden trone
Proevet waer omme droghedi crone
Penst waer om sterf v sone
24
Pint ons te hulpen ten hoghen lone
Qvaemdi maria ghi holpt borgen
Quale der zielen hout ons in Borghen
Quetsinghe der sonden ontsegt ons morgen
28
Quijt ons te tide eer wi verworpen
Rose maria salighe vrouwe
Reine maget sijt ons ghetrouwe
Raet ons ende sijt ons ghetrouwe
32
Restort ons van allen rouwe
Sterre der zee helpt ons ter noet
Staet ons in staden ons anxt es groet
Scoert ons scip soe si wi doet
36
Sonder v si wi sonder boet
Troest ons maria ende hulpt dat wi
Ten rike comen vrouwe daer ghi
Tfordeel hebt dore ons bedi
40
Toent ons welc v ghenade si
v ghenade es raste ende vrede
Varste der sonden ende ontfermichede
Vrouwe want die godlechede
44
Vliet in v ende dore vloyt v mede
Xpc hi starf menschelike
Xpristene Tiede te makene rike

287

48

52

56

60

64

68

72

76

80

41ra17
Omodeghe:
de is met kleine letter boven het woord geschreven.
^
g
41ra45-41rbl Xpc:
Afkorting
d ^omdat zij1als onderdeel van het
P
g voor Crtstus in regel
g 41ra45, hier gehandhaafd,
g
abecedarium functioneert. Om dezelfde reden zijn
zijn
deggriekse letters Xp in de beginwoorden
g
van
de regels
r en is de schrijfwijze X oforus(voor CrisCr,Xpoforu
g 41 ra46-47 en 41 rb1 nietg getranscribeerd alsC
behouden
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41rb

4

8
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16

20
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28
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Xpoforus droechne in kints ghelike
Xpristiana mindene gheestelike
Y srahelsche kindere maecte ons marie
Yeghelijc jode merc ende sie
Ysayas prophesie
Yeghen hare wet sprect die
zvete jhesus ghi hinct ghebonden
Zwaerlike ghequets met diepen wonden
Zwighende stille dore onse sonden
Zalich sijn si diet orconden
ET stonden biden cruce si twee
Et was jan dene dander marie
Et starf jhesus met groten wee
Et es eiken goet dat hijt besie
TITEL ant cruce pylatus screef
Titel dochte den joden onrecht dat bleef
Titel joetsche wet verdreef
Titel vort ane in ons becleef
CoNscap gods helpt ons maken
Conscientie reine moghen wi maken
Contemplacien ende gods smaken
Contrarie sine ons sondeghe saken
EST dat hem jhesus dore ons liet gaten
Est dat ghi vrouwe sijt vol karitaten
Est dat ons god mint vtermaten
Est al dore v helpt ons ter baten
Est dat willic hier mede laten
Soe wie dese bedinghe seghet
met devocien hi heuet vii jaer
Aflaets vanden paus janne Ende
tfierendele van ghesetter penitencien
quite Ende ene karine
C ende xim verse

32

Item desen sproke houdt

41rb14
41rb16
41rb30
41rb32-33

De juiste oplossing van dit teken danken wij aan drs. H. Mulder.
joetsche: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
tfierendele: Boven de letters ie staat een (door ons niet opgeloste) abbreviatuurstreep.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift vier witregels.

84

88

92

96

100

104

108

112

FOLIO 4l RA-4 I 1 A, '1 f , KSl

289

31-32

TGHEBET IN DIETSCHE

XXXII

[32]

PATER NOSIER

36

41va

4

8

12

16

20

24

28

ader onse die es inden hemel
gheheilicht si dinen name toecomende si ons dijn rike dinen wille
gheschie alsoe inden hemel als finder
eerden gheeft ons heden onse daghelix
broet Ende vergheeft ons onse mesdaet
alsoe als wi den ghenen vergheuen
die jeghen ons mesdadich sine Ende en laet
ons in neghene becoringhe maer behoet
ons van quade Amen AUE MARIA
God gruetu maria vol gracie die
here es metti ghebenedijt bestu bouen
allen wiuen Ende ghebenedijt es die vrucht dijns lichamen Amen CREDO IN DEUM
Ic gheloue in gode aelmechtich vader
sceppere hemelrijx ende eertrijx Ende in onsen
here ihesum cristum sinen eneghen sone die
ontfanghen es vanden heileghen gheest
Ende gheboren vander maget marien
ghepassijt onder poncio pylato ghecrwst
ghedoot Ende begrauen hi daelde ter hellen
des ander daghes verrees hi vander doot
hi clam op te hemele Ende sit ter rechter
haat cijns vaders aelmechtich loer na
tomen ordelen leuende ende dode
Ic gheloue inden CREDO IN SPIRITUM
heyeleghen gheest Ende in die heyleghe
kerke Ende in die ghemeente der heileghen
Ende in die verlatenesse der Bonden Ende in
die verrisenesse des vleeschs Ende in dat
eweghe leuen Amen MAGNIFICAT
Mine ziele verhoghede de here Ende
mijn gheest heeft hem vervrout in
Bode tuinen behoudere Want hi heuet

V

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift
nds
t drie witregels.
g
g
41va6ruetu:
De laatste letter is enigszins
knoeierigggeschreven;
g
g
g
^ mogelijk
g i1 is het
vankeli'k
1geschreven ti.
41va12
Tussen ihesum en cristum is een 1j doorgestreept.

1
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8
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32

41rb33-34

verbeteringvan aan-
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4

8
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ghesien die oetmoedicheit sijnre deernen
Biet daer af segghen mi salich alle gheslachten Want hi heuet mi groet
ghemaect die machtich es Ende sine
heyleghe name Ende sine ontfermicheit vanden enenbeslechte in dat ander
die hem ontsien Hi heuet macht
ghedane in sinen armen Ende ghesprait die houerdeghe met ghedachten
sire herten Hi heuet af gheset die
mechtighe vanden stoele Ende verheuen
die oetmoedeghe Hi heuet die hongherighe veruult met goede Ende die rike
ghelaten ydel Hi ontfinc israhel sijn
kint herdacht sijnre ontfermicheit Alsoe
hi ghesproken heeft tote onsen vaders
abraham Ende sinen sade in de eweleecheiden Glorie Biden vader ende den
Bone ende den heileghen gheest Alsoet
was inden beghinne ende nv ende altnes
veesen sal inde werelt der werelden
Amen NUNC DIMITTIS SERUUM TUUM DOM/NE
Nv laet dinen knecht here na
dinen worde in wreden Want mine
o hen hebben ghesien dine salicheit
Die du bereet hebs vore alle des
volx ansichte Licht der heydenen
vertoghinghe Ende der glorien dijns
volx van israhel AuE SALUS
Ghegroet Bidi salicheit der werelt
warc des vaders heileghe hostie
ghewarich leuende vleesch volcomende godheit ghewarich mensche
Amen

DE VII GHETIDEN NOCH

41va36
41vb17-18

XXXIII

Voor macht bevindt zich een vlek en lijkt
1 het alsof er een letter is uitgeveegd.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
gwitregels
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vijf
1 witregels.
g

[33]

FOLIO 41 VA-42RA, TEKST 32-33

291

TE METTENTIDE

20

24

C hore die metten ane slaen
Ach suete lief ghi sijt ghevaen
In groter noet sidi ghestaen
Bleec ontfervet ende onghedaen
Vorden rechtere Bonder mesdaet
Want vanden joden wordi ghehaet
Ay mi ay mi wel soete mont

I

1

Minne doerriet mijns henen gront
28

TE PRIMENTIDE

C hore de scene te primen luden

I wel suete lief wat mach dat duden
32

36

Vertughet wordi ende oec verraden
Vanden valschep joden quaden
Want si altnes daer na ghestaen
Hebben .wie si v mochten ghevaen
Ay mi ay mi wel grote here
Mine herte scoert van minnen sere

12

16

TE TERCIEN

C hore te tercien dat teken maken

I ouer ziele laet v niet oaken

42ra

4

V lijf nv roert scerppen roeden
Gheghezelt soe dat moeste bloeden
Ende ouergoten met bloedeghen sweete
Dit doghedi om eens appels bete
Ay mi ay mi wat sal mi neken
Van minnen sal mi therte breken

20

24

TE MIDDAGHE

8

12

16

41vó22
41vó28

41vb37

C sie

den middach die mi wect

I Ach suete lief ghi hebt ghestrect
Ende al v leden sijn stijf gherect
Naect ende bloet ende oec onghedect
Ander hogher galghen recke
Verziele hets tijt dat ic v wecke
Ay mi ay mi sal hi nv steroen
Die mi dat leuen heuet ghegheuen

28

32

TE NOENEN

noet: Aan het einde van de regel geschreven na een dubbele verticale streep en een invoegteken.
Dit teken is ook aangebracht
tussenggroter en sidi.
%
Voor de inspringende reel
v letters
tte s uitgeveegd.
%zijn
1 enkele met bruine inkt geschreven
%
Voor de inspringende regel zijn enkele met bruine inkte
r even letters uitgeveegd.
Bch
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C hore die clocke ter noenen roert
Ach mijn lief dat es vereert
Ende met hem te derre vren
Soe sijn in doghen die creaturen
Nv versceet die rose bloeme
God ende mensche si versoenen
Ay mi ay mi wel suete troest
Met uwer doot si wi verloest

I

20

24

TE VESPEREN

28

32

C hore te vesperen luden saen
Mijn suete lief roert af ghedaen
Vander galghen ende ontfaen
In Benen cleede ende al dorwont
Ach dat es der werelt cont
Ende gheleghet in dat graf
Dat Joseph van aramathien hem gaf
Ay mi ay mi wel suete here
V doot die quell mine ziele zere

I

TE COMPLETEN

36

40

44

42ró

v eest der completen ere
Men leghel onder die eerde dure
Dat ewelike lenen bloet
Bedect met enen stene groet
Om dat menne niet en sonde stelen
Ach mi lieue ic moet quelen
Van uwer minnen in caent ghehelen
0 reine ziele ende pure
Nemt in dijns herten cure
Dese seuene bittere vren
Die god in hoger minnen suerde

N

Item desen sproke hout

LXVII

DEN BOEM VAN MINNEN

4

42rb1-2
42ró2-3

verse

XXXIIII

C ben ane ene minne comen
Die mine herte sere verteert
God gheue dat mi moet vromen

I

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift vijfl witregels.
g

[34]

FOLIO 42RA-42VA, TEKST 33-34

8

12

16

20

24

28

32

36
42va

8

Want si es vele eren weert
Noit en wistic te gheenre uren
Wat noiale minne was
Sonder vander reinder figuren
Die mi leert gaen der minnen pas
Si es houesch ende goedertieren
Wetende vroet ende wel gheraect
Hare vriendelike manieren
Hebben in mine herte ene wonde ghemaect
Ic ben ghescoten met enen strale
Dat ic gherusten niet en mach
Scone ontfermt mire quale
Die ic doghe nacht ende dach
Scone ic biddu ghenade
Ghi wet wel hoet met mi staet
V minne heuet mi soe verladen
Mijns selfs en veetic ghenen raet
C ben ghescoten ic moet verdraghen
Doet met mi dat ghi beghert
Ic en wets els wien daghen
Dan v joncfrouwe ghi sifts wel veert
Ghi hadt mi cortelike ghevaen
Doen ic v jerst met oghen Bach
Ende ic ghemerct hadde ende verstaen
Die grote doghet die ane v lach
Daer om soe biddic v joncfrouwe
Dore trouwe ende dore edelbede
Want ic mi op v doget betrouwe
Ende werp op mi ghene onvrede
Dat ic v claghe minen noel
Daer toe dwinct mi gherechte minne
Ic legghe mijn hoet in uwen scoet
Want ghi staet vaste in minen sinne
Bouen alle die nv leuen
Moetic v veesen onderdaen
Pensen carmen suchten beuen
Hebbic joncfrouwe van v ontfaen
Penster omme soe doedi wale
Ende verblidt die herte mijn
Van mijnre ouer groter quale
V dienstman willic altnes sijn
I oncfrouwe nv willic v visieren
Ende maken enen boem
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Van NTH telgen in goeder manieren
Penster omme ende nemens goem
Hi es nuttelijc allen vrouwen
Ic rade hem dat sire werken na
Wat si horen ende scouwen
16
Dat men na eiken telch versta
Dierste telch dat es trouwe
Die elc minnere hebben moet
Es hi man of es hi vrouwe
20
Of die minne en es niet goet
Die ander telch es wijsheit
Die eiken mensche wel staet
Soe wat men totem seit
24
Dat hi hem wachte van dulre daet
Die derde es oemoedicheit
Die den minnere wale sit
28 Daer vte spruut al edelheft
Hadse ontrouwe niet besmit
Die vierde telch es miltheit
Die den minnere toe bestaet
Die sere doet minnen ende ghereit
32
Of het es al loes baraet
Die v telch dat es doghet
Die dene vrient den anderen doet
Die en scuwet niet waer ghi moget
36
Daer ghi trouwe vint inden moet
Die vi telch es duchten
Daer bedriech in wesen mach
Die meneghe claget sijn versuchten
40
Dat hi doer minne lijt nacht ende dach
Die VII telch es vor pensen
Wat van dinghen mach ghescien
Die meneghe can hem sere wel vensen
44
42vb
Ioncfrouwe dit moetti al vorsien
En ghelouet niet lichtelike
Yemende die v bedrieghen mach
4
Mint v yemen sperct houeschelike
Maer en legt hem ghenen dach
Niemen en seldi dach vaert houden
Noch v herte ane hem keren
Die vele worde spreken souden
8
Met loghenen souden si v onderen
Ende oec mede biddic v nv
12

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

295

Folio 42va,-43xn, TEKST 34-35

12

16

20

24

28

32

36

40

Ende hout met ghenen man v sceren
Al suect hi sine minne ane v
Wildi ghi moghes wel ontberen
Want meneghe joncfrouwe van groten state
Heuet dicke swaerlijc besuert
Daer bi salmense liden laten
Met payse al hebbent sijt verbuert
Oec en suldijt niet versegghen
Al leghet v yemen van minnen an
Ghi souter v mede in talen legghen
Sonder verdiepte na den man
Wachtu oec van achterspraken
Ende en segt van nierren quaet
Hordi oec spreken quade saken
Iemen dat van monde slaet
Op desen borne suldi merken
Die dese Vn telgher draghet
Want si sijn Boet in hare werken
Penster omme lief edel maghet
Noch biddic v met goeder trouwen
Scone joncfrouwe oft veesen mach
Hebt yore oghen minen rouwen
Die ic dore v doghe nacht ende Bach
Nv blijft met B ode onsen here
Ende penst om mi op ghenade
Ende en losti mi niet vte minen zere
Minen poet salic verwinnen spade
Ghebiet te mi edel maghet
Te uwen dienste benic ghetrouwe
Want mi v minne wel behaghet
God beware v ende onse vrouwe
Amen
Item desen sproke hout

92

96

100

104

108

112

116

120

c ende xxv verse

43ra

DE EWANGIELIE IN DIETSCHE

42vb13
42vb20
42vb29

moghes:
oorspronkelijk mo hens waarvan
waa a de n is doorgestreept.
gg
legghen:
De tweede gis verbeterd uit een h.
gg
maghet:
De a is klein boven het woord geschreven.
g
g

[35]
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IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

4

8

12

16

20

24

XXXV

Inden beghinne was dwort ende dwort
was bi gode Ende god was dwort dit
was inden beghinne Alle dinc es bi
hem ghemaect ende sonder hem en es niet
ghemaect dat in hem ghemaect es
dat es leuen Ende dat leuen es licht
der menschen Ende dat licht in die donkerheit ende die donkerheit en bekennes
niet Het was een mensche ghesent van
.
gode wies name was ian dese quam
in ghetughenessen dat hi ghetughe
gaue vanden lichte welc verlicht
alle menschen toe comende in dese
werelt Hi was in die werelt ende die
werelt es bi hem ghemaect ende die
werelt en bekinden niet Hi quam in
sijn eyghen ende die sine en ontfinghens niet Alle diene ontfinghen
gaf hi macht gods kinde te wesene
die in sinen name ghelouen die niet
vanden bloede noch vanden wille des
vleesch en sijn maer wt gode gheboren Ende dwort es vleesch worden
Ende es ons comen ende wi selen ziene

1

4

8

12

16

20

24

zine glorie Als die glorie sijns
28

soens vanden vader vol van gracien
ende van waerheden god heb den lof
Amen

[36]

DAT ONS VROUWE

32

43rb

43ra2-3
43ra3
43ra30-31

GHEBOETSCAP WAS

H

XXXVI

ere dore die grote minnentlijc
Die dijnre moerder was ghedaen
Bi gabriel wt hemelrijc

Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift drie witregels.
De initiaal is een 1-lijst langs de kolom met een lengte van vijf regels.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift twaalf witregels.

1

Folio 43RA-43RB, TEKST 35-36

4

8

Den heileghen gheest hadsi ontfaen
Doer dien netmoet ic di vermanen
Die Baer ane v beiden was vonden
Doen ghi van haer wout sine ontfaen
Hoet mi van scade scande en sonden

297

4

8

TE METTENE

Here dore die werden mettentijt
12

16

Doen ghi v judase cussen liet
Dies menich jode wen verblijt
Dat hi v smekende eerriet
Petrus en sparde malcus niet
Hi sloechem dore af inden sande
Ghi ganset here doet was ghesciet
Hoet mi yore sonde scade ende scande

12

16

TE PRIMETIDE

Here dore die roerde presentatie
20

24

Die de joden met v deden
Te primentide in Gorter spacien
Vore pylatus den wreden
Daer menich scribe valsche reden
Ieghen v Bochten inden lande
V liden was vol sueticheden
Hoet mi vore sonde scade ende scande

20

24

TE TIERTSEN

28

Dore dat ghezelen here mijn
Dat di onsochte gheghezelt was
Te tiertsen fijt het moeste lijn

32

36

Doe men die scerpe roeden las
Daer meneghe ziele bi ghenas
Ende ontbonden roert eten helschen bande
Dijn liden brac der hellen pas
Hoet mi vore sonde scade ende scande

32

TE SEXTIDE

Here dore dat cruce dat ghi droecht
Te sextide lanc ende swaer
Dat die vader hadde ghenoecht
40 Om onse sonden te maken claer
Soe hoef mine ziele oorden vaer
Daer criselinghe es van tanden
Ende trecse dinen rike naer

43ró30

28

Tussen Te en tiertsen is ter doorgestreept; tijt:
l ij is verbeterd uit o.

36
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44

Hoet mi vore sonde scade ende scande

40

TE NOENEN

Here dore dat bitter steruen
43va

4

Dat dine edele menscheit starf
Te noenen tijt om ons te eruen
Een edel leuen soe verwerf
Dat ic ben ane der salegher kerf
Daer die yngle die zielen vanden
Want dijnre ghenaden es bedarf
Hoet mi vore sonde scade ende scande

44

48

TE VESPEREN

8

Here dore die werde vesperstonde

12

Doen joseph van aramathien
Dijn lijf ontcruste metten wonden
Ende wout vanden naglen vrien
Ende dore dat nuwe leits vermien
Dat dijnre moeder therte dore rande
Sone wilt mi ter noet niet vertien
Hoet mi vore sonde scade ende scande

16

52

56

TE COMPLETEN

Here dore die werde sepulture

20

24

28

32

Die dine edelen lichame
Ghedane wert te completen vre
Vore die sonden van adame
Om ysac jacop ende abrahame
Te lossen vten helschen brande
Hoet mi yore sonde scade ende scande

60

TE VERRISENESSE

Here dore dat verrisenes groet

64

Die ghi verreest in paeschnacht
Ende op verstont vander doot
Met uwer godliker cracht
Soe ghedinct mijns ende acht
Als ic emmer steruen moet
Ende mi begheeft mijns liues cracht
Dan wilt mi gheuen dat eweghe goet

68

ASSENSIOEN

Here dore den tijt assensioen
36

Doen ghi clomt te hemel bouen
In ziele in liue in selken doene
Dat v noch die yngle louen
Soe laet mi here met v houen
Daert al goet es dat men doet

72

76

FoLro 43xs-43vB, TEKST 36

40

Ende nierren anderen maect verscouen
Ende wilt mi gheuen deweghe goet
DIEN HEILEGHEN GEEST NEDER SONT

44

43vb

4

Here dore die hemelsche claerheit

80

Die dinen apostelen was bekent
Doen ghi hem sendet in minlecheit
Den heileghen gheest in een prosen
Soe wanneer here mijn leuen eent
Soe laet mi sine alsoe behoet
Dat mi den viant niet en scent
Ende wilt mi gheuen deweghe goet

84

PASDAGHE

8

12

Here dore dat vriendelijc verharen
Dat ghi vetbaret magdalenen
Die ene was vanden sondaren
Ende ghi wist haer ganse menen
Met rouwen ende bitteren wenen
Si van Bonden haer ontloet
Soe laet mi here met v verenen
Ende wilt mi gheuen deweghe goet
Amen

88

92

DAT ONSE HERE BEEDDE TE SINEN VADER

16

20

24

OP DEN BERCH VAN OLYUETEN

Siet hier de wise vanden orisoen
Dat ihesus cristus sinen vader woude doen
Inden bogaert Baer hi was ghegaen
Ane den berch van oliueten wilt verstwen
Met sinen jongheren drie te samen
Die van hem scieden met groter blamen
Ende bat sinen vader met groter droefheden
Dat hi hem den bitteren kelc af dede
Nochtan Beide hi here vader sonder waen
Vwen wille moet altnes volgwen
Item desen sproke hout

43vb25
43vb27-28

C ende vi verse

vader: Boven de regel
i n.
g ggeschreven met invoeg teken op
p de schri'
11
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre els.
Switregels
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DIE DRIE CONINGHEN

XXXVII

[37]

DEN JERSTEN CONING

32

36

Salich kint vol heilicheden
Vwer conincliker moghentheden
Prosenteric hier van goude
Mine offerhande als die boude
Ziele ende lijf van v te lene
Want ic gheloue met herten rene
Dat ghi sijt god ende mensche
Ende al die werelt hebt brocht te wensche

1

4

8

DEN ANDEREN CONING

40
44ra

4

0 ghebenedide dracht
Van onsen menscheliken gheslacht
Hogheboren finder naturen
Ic prosentere v te deser uren
Van wieroke mine offerhande
Ende gheloue dat ghi in v bande
Hebt alle dinc in moghentheden
Als god doet in drieuuldicheden

12

16

DEN DERDEN CONING

8

0 god ende mensche in een gheboren

12

Ende v maria maget wt vercoren
Van mirre ic v prosentere
Mine offerhande als die gheerre
In v gheloue te vol stane
Ende nemmermere ws dienst af te Bane
Want ic gheloue in alder tijt
Here dat ghi god ende mensche sijt

16

Item dese sproke hout xxilli

43vb28-29
43vb30
44ra16-17
44ra18-19

24

verse

VAN ONSER VROUWEN ENE
GOEDE BEDINGHE

20

XXXVIII

Tussen deze regels
handschrift
t een witregel.
g bevindt zich in hetandschra
g
Tussen vol en heilicheden
' edel doorgestreept eng
de is
eexp
un geerd.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschriftva"1 warre gels.
g
Tussen deze regels
g
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.

[38]

FOLIO 43vs-44xB, TEKST 37-38
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44ró
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12

16

44ra26
44ra35

ve vrouwe vol ghenaden
Nv moetti ons staen in staden
Ende in alre voet beraden
Want wi sere sijn gheladen
Metter bordenen onser Bonden
Daer wi mede sijn ghebonden
Soe dat wi cume eneghe stonden
Connen ghedincken om die wonden
Die de hemelsche coninc
Ende sceppere alre dint
Allene dore onsen wille ontfinc
Ane den truce daer hi hint
Maria wel soete vrouwe
Omden groten bitteren rouwe
Die ghi ane v kipt moeste stouwen
Doen ghine soe sere saghet te biouwen
Nv bidden wi v reine maghet
Dat ghi onse baniere draghet
Vore uwen sone ende ons beiaghet
Ghenade . moeder ende veriaghet
Den viant vol van nide
Die ons alle wile ende tide
Ane vecht met starken stride
Om ons te verderuen die v vermalendide
Gratia vrouwe es in v tomen
Vanden hemel ons te vromen
Die ghene die al de werelt sal domen
Heuet an hem menscheit ghenomen
Ende es ghedaelt in uwen lichame
Hier neder tonser alre vrame
Ghebenedijt moet sijn v name
Dat ghi den here sijt soe bequame
Dat ghine in uwen lichame hebt ontfaen
Nv moetti ons in hulpen staen
Dat wine gheestelike ontfaen
Dat ons die viant niet en mach verslaen
Plena Bidi alre ghenadicheit
Ende moeder der ontfermicheit
Wi bidden v maect ons bereft

A

Connen. De C is verbeterd uit een andere letter, waarschijnli
11jk een E.
maghet: De a is met kleine letter boven het woord geschreven.
g
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20

Den wech ter euegher salicheit
Ende moet ons leiderse veesen
In desen weghe dat wi na desen
Van alre qualen werden ghenesen
Ende met v die druuen lesen
Van dien edelen wijngaert ranken
Dien ghi droeghet in v Tanken
Nv hulpt vrouwe ons wel cranken
Dat wi hem metten saleghen dancken
Dominus die here ghebenedijt
Daer ghi vrouwe mede Bijt
Ende hebt vroude ende delijt
Ghedinct onser in alre tijt
Want wi sijn dwaes ende roekeloes
Dat wi niene ghedincken altoes
Om hem die v tere moeder coes
Ende weder wan daer ons verloes
Onse fierste vader adam
Doen hi Bode verbalch ende maecte gram
Dat hi van yeuen den appel nam
Ende beet daer ons groet leet af quam
Tecum edel vrouwe scone
Es die here wanden trone
Die v vader es ende v sone
Hem hebdi nv tenen lone
Wi bidden v vrouwe goedertieren
Dat ghi ons wijst ten edelen dieren
Borne die daer vliet in diere manieren
Als eter zee alle riuieren
Die weder hebben haren in vlot
Dus selen wi al in onsen god
Ende altoes houden sijn ghebod
En doen wijs niet soe sij wi sot
Benedicta to reine maghet
Die inden hemel crone draghet
Soe wie ws te loue ghewaghet
Ende v sinen rouwe claghet
Dien hulpti ende staet in staden
In wat node hi es verladen
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Tussen In en desen is dit doorgestreept.
Tussen in en vlot is vloet doorgestreept en g
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8

Dat hi niet en bliuet omberaden
Hi en wint troest ende ghenaden
Wilt hi hem te Bode gheuen
Ende wat sonden hi heeft vercreghen
Dat hi dire niet mere wilt pleghen
Inmulieribus vrouwe rene
Sidi ghebenedijt allene
Onder alle wijf ghemene
En vondine uwes ghelike neghene
Want ghi sijt ghesiert soe wale
No swert no bleec no vale
Maer wit scone alte male
Ghelijc lilien inden dale
Ghelijc der lilien sidi wit
Met gheenre vlegghe sidi besmit
Nv helpt ons vrouwe dat wi na dit
Comen ter vrouden die ghi besit
Et benedictus es dat kint
Dat ons soe sere heeft ghemint
Dat hi sinen noet iet een twint
Liet steken vanden riddere bunt
In sine herre ene diepe wonde
Daer wt liep ter seluer stonde
Water ende bloet vordie sonde
Die adam dede metten monde
Dat daer wt ran alsoe saen
Was water ende bloet daer wi ons in dwaen
Als wi die heileghe dope ontfaen
Ende in kerstfine wet willen volstaen
Fructus di saleghe vrucht
Die ghi vrouwe ter werelt brocht
Heeft ons met sinen bloede ghecocht
Ende te siere ghenaden brocht
Op dat wise willen van hem ontfanghen
Ende nemmeer ane die sonden hanghen
Maer altnes na hem verlanghen
Ende hoe wi den viant moghen ontganghen
Ende in dogheden vort gaen
Ende inden dienst gods volstaen
Ende sinen gheboden sijn onderdaen
Dat wi sine grade moghen ontfaen
Ventris tui als ic Nebbe ghehort
Wt uwen lichame es comen vort
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In eertrike dat eweghe wort
Dat ghi hadt ix maende begort
Daer na vrouwe werf hi gheboren
Ende heuet sint alden toren
Die hadde ghestaen langhe te voren
Dat wi waren al verloren
Ouermids den fiersten val
Dat vielen in dat helsche dal
Adan ende daer toe al
Menschen gheslachte groet ende smal
Wi bidden v heilich vader ende Bone
Heilich gheest die inden trove
Wesenleec een sift ende III persone
Dat ghi ons bringt ten hoghen lone
Daer si sijn die ghi hebt vercoren
Dies de viande hebben verloren
Dies si noch groten toren
Dat wi daer toe sijn gheboren
Te besittene die melodie
Onder die hemelsche compaengie
Daer elc Bode ghebenedie
Hier toe helpe ons sente marie
Amen

32

Item desen sproke hout

C ende XLVI verse

VAN ONSER VROUWEN ENE BEDINGHE XXXIX

iyi

4

aria vrouwe moeder ons heren
Mine heerte moefti daer toe bekeren
V te dienen al Bonder waen
Ende der aercheit aue te stave
Daer ic langhe in hebbe ghemerret
Ende alsoe sere bem verwerret
Dat ics cume begheuen can

44vb22
44vb32-33
44vb33
45ra4
45ra7

Dat: D verbeterd uit aanvankelijk
geschreven G.
lg
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift elf witregels.
8
%
De laatste regel
g van de kolom is onbeschreven gelaten.
g
aercheit: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
ics en cume zijn
18gescheiden door een dunne verticale streep.
p
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FOLIO 44vs-45xs, TEKST 38-39
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In weet ghenen soe starken man
Waer hi bedwelmt als ic ben
Hine moeste hebben goeden sin
Soudijs claerlike aue staen
Want ic hebbe te vele mesdaen
Vrouwe jeghen uwen eneghen Bone
Maer ghi die alre doghet sijt ghewone
Bidt over mi met goeder trouwen
Edele bloeme van allen vrouwen
Want ic hebbe uwer hulpen voet
Bescermt mi vander sware dool
Die ewelike sal gheduren
Volmaect bouen alle creaturen
Die in vleesche noit roert gheboren
Edele maghet wt vercoren
Gheuet mi grade dat ic moghe
V dienen ende daer bi verhoghen
Ten jonxten daghe daer men sal dinghen
Ende elc sijn vormesse vore hem bringhen
Dat hi in eertrike heuet verdient
Edele vrouwe sijt daer mijn orient
Ende bidt nerenstelike ouer mi
Dat tfonnesse niet te swaer en si
Want ic duchte bouen alle saken
Die grote vaer doet mi maken
Edele vrouwe dit ghedichte
Ver gaetti mijns ic mochte lichte
Bi roekeloesheden sine verloren
Daer om besprekic wel te voren
Ende vermaens v vrouwe in tijt
Om dat ghi middelersse sijt
Tusschen den sundere ende v kint
Dat ghi bouen al de werelt mint
Edele vrouwe ontfaet dese bede
Dore v grote ghenadichede
c wille v met al tuinen sinne
Louen edele coninghinne
Daer god ane dore onse minne
Menschelike vorme ontfinc
Oetmoet ende suuerhede
Brachten v te deser werdichede
Daer men v in elker stede
Prisen mach vore alle dine
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4

Hemelrike dat sloet ons yeue
Maer bi v ghesciede ons lieue
Ghi hebt ons weder ten brieue
Vande paradise bracht
Vrouwe dat eweghe leuen
Daer adan wt was verdreuen
Dat hebdi ons weder ghegheuen
Vrouwe bi uwer soeter dracht
Alle waren wi verloren
Eer god was van v gheboren
Maer dat ghi wort daer toe vercoren
Dat ghi sout sijn die moeder sijn
Die v god es ende v here
Vrouwe dats v groet ere
Dat v en mochte nemmermere
Volprisen die herte mijn
Porte vanden paradise
Inne weet in welker wise
Vrouwe dat ic v volprise
Want dies benic herde wijs
Al waren alle gerse tonghen
Die te meye oit ontspronghen
Ende si alle van v songhen
Si en gauen v niet te vollen prijs
Spieghel vander suuerhede
Moeder van ghenadicheden
Ende vander deemsterheiden
Ghi ghelijc der dagheraet
Want bi v die nacht nam ende
Ende droefeit ende ellende
Daer ons adam in versende
Bi sire groter ouerdaet
Ghi droeghet j eghen die nature
Vwen sceppere creature
Ghi sijt moeder ende maget pure
Dat en droech noit ouer een
Sonder vrouwe in v allene
Ghi sijt moeder ende maget rene
Hen es gheen wonder clene
Tgheselscap van ons II
Ghi sijt gods moeder ende onse moeder
Bi v wort god onse broeder
Ghi sijt allene anker ende roeder
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FOLIO 45RB-45vn, TEKST 39

45va
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40

Ons dient vreseliken staet
Die verdreuen sine te verre
In die zee droeue ende erre
Vrouwe ghi sijt onse leidsterre
Ende onse beste toeuerlaet
Bi ons hebdi edele maget
Werdicheit grote beiaghet
Waer bi dat ghi crone draghet
Dat quam al dore dien groten noet
Dat is openbaer anschijn
Om ons te losen vter pijn
Maecte v god de moeder sijn
Penster om hets ere groet
Haese bouen alle bomen
Vrouwe na dat ghi sijt comen
Bi ons te dus groten vromen
Dat god dore ons won v kint
Ende wi bi v sine verresen
Vander doot ende ghenesen
Soe dunct mi wel recht wesen
Dat wi v eren ende ghi ons mint
Fonteyne die niet en verdroghet
Dat hebdi dicke wel ghetoghet
Ane die sere hebben mesdaen
Ghi sijt bouen die yngele vrouwe
Ghelouet wt allen rouwe
Die v met rechter trouwen
Willen wesen onderdaen
Mine ziele es ghebonden
Vrouwe met swaren sonden
Hebt die ghenade vonden
Bedi willic bidden v
Om dat ic mi kinne mesdadich
Dat ghi mijns sijt ghenadich
Ende ter noet mi gheradich
Ieghen uwen Bone nv
Al sine groet mine mesdaden
Ghi hebt soe meneghen beraden
Ende ghi sijt soe volghenaden
Ic hope sere op dat
Dat ghi mi niet en selt ghebreken
Want in horde noit spreken
Dat ghi sonden Wout wreken
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Op menschen die ghenade bat
Ghebiedt als moeder boudelike
Ende bidt al dochter oetmoedelike
Den vader van hemelrike
Want mi en twiuelt niet een twint
Vrouwe wildijs v onderwinden
Ghi moget ons wel ontbinden
Ende ghi en sult ghenade vinden
Tonsen behoef ane v kint
Amen
Item desen sproke hout
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C ende XLVI verse

XL

Mensche edel creature
Die ic selue na mine figure
Heb ghemaect com staet mi bi
Ontsluut dine herte ende sich op mi
Ic ben dijn god die di gheboet
Die om dine salicheit desen doot
Hebbe lede die du hier machs zien
Hef op dine hande Banc mi van dien
Ende bidde mi dat ic di ghespare
Want al heuestu jonghe fare
Die doot es di altnes bereet
Slach op dine oghen sich wat ic leer
Dore dinen wille loer ic di cochte
Hoe versmadelijc ende onsochte
Dat ic dare di te steruene toes
Eer ic di uren Bonden verloes
Ende noch soude done om di allene
Mocht sine eer ic ene
Ziele verlore soe minnic di
Ay edel mensche ende waer bi
En penstu dit niet in v herte

O

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie wi tre els.
gwitregels
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zes witre els.
gwitregels
Mensche: De eerste e is klein boven het woordchr
ges even.

FOLIO 45vn-46xn, TEKST 39-40

Dat ic om di dese smerte
Leet van minnen onverdient
Sprect es ter werelt enich orient
Die dit lede om dinen wille
Hoe machstu vinden in dinen sinne
36
Dattu dies verghets eneghe ore
46ra
Ende du ene sterfelike creature
Mijns vore mi die di gheboet
Die ombedwonghen om dinen noet
4
Ane I hout storte sine heileghe bloet
Hoe dorstu werken el dan Boet
Hoe bestu jeghen mi soe stout
Pens in dine herte menichfout
8
Als dinen lichame soect ghemact
Hoe ic an dede den armen sac
Dore dinen wille al wasic god
Hoe ic versmaetheit leet ende spot
12
Van hem die ic verlosen quam
Hoe naect men mi dat leuen nam
Daer ic ane den cruce hinc
Een spere mi int herte ghinc
16
Daer ic mine martelie leet
Besich wat mi die minne weet
Daer ic soe naect ende ontdect
Om dinen sonden was ant cruus gherect
20
Dat mi die aderen scorden binnen
Wie leet noit meerre noet van minnen
Ay mensch dit machstu merken wel
Desen spieghel ende niet el
24 Ane Bich Baer wt court alle ghenade
Die viant jaghet di vroe ende spade
Hoe hi di mach ten sonden tien
Du volghes hem dune cans aneghesien
28
Mine martielie meer no min
Ic die spieghel der ghenaden bin
Proeft hoe hi di verwint
Du lates dine herte maken blint
32
Dune cans dine oghen op mi geslaen
Du lates dine arme ziele ghaen
Daer zi die donckerheit ghenaect
Die ic ter claerheit had ghemaect
36
Ay wee der armer ziele
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Stant op wt desen donckeren kiele
Dit leuen en es maer I droem
Ontsluut dine herte ende netut Boem
Edel mensche ende wes in sorghen
Want du en heues ghenen morghen
Ic heb mijn swert op di ghetrect
Den scilt die di jeghen dect
Dats mine ghenadicheit daer bi
Morghen als ic kere van di
Dan valstu in die sonden doot
Dan comti de meeste noet
Dan valt die ziele in dat torment
Dat altnes enen nv beghent
Dan eest al tontide dat men doet
Hoe dorstu anders doen dan Boet
Ay edel mensche en waer bi
Du saghes daer enen neuen di
Hastelike steruen II of III
Waenstu sekere sine dan die
Waer op verlaetstu di voer hem
Si hadden ghesontheit ende sen
Heden morghen alsoe wel als du
Antwerde mi waer sine si nv
Haer vleesch sal stinken morghen
Haer ziele steef in groter sorghen
Ten ordele daer si sal moeten lien
Ay edele mensche wiltu ghedien
Late di dine sonden rouwen sere
Ende sprec als ic di Tere
God die mensche die ghewerde te sine
Ende toter doot om minne liet pine
Op eertrike ghemartielijt waert
Danc heb dat ghi mi hebt ghespaert
In mine sonden soe langhen fijt
Here want ghi vol ghenaden sijt
Ende ic mi arme ende sondich kinne
Soe biddic v here dore die minne
Die v dore mi steruen dede

46ra37
46rb3
46rb10

wt is klein boven de regel
op
"
t^ abn.
8 8geschreven met invoegteken
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Tussen enen en nv is de aanzet tot een niet afgemaakte
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Ende dore v grote ontfermichede
Die men noit en Conde ghegronden
Dat ghi ontfermt mire sonden
Die mine ziele doen verlinken
Ende gheuet mi . op v doot een dinken
Dat ic mi suuere van sonden
Here dore v heileghe v wonden
Die ghi om minen wille ontfinct
Daer ghi ane den cruce hinct
Vorem die met v maecten spot
Ghewarich mensche ende god
Laet mi uwer doot ghenieten
Doet in mine sondeghe herte vlieten
V gratie dat ic mi ghereine
Want ghi Bijt spieghel ende fonteine
Van ghenaden altoes vonden
Die v met herten claget sine sonden
Here ghi kint mine herte algader
Hulpt mi int rike uwes vader
Daer ghi altoes in veesen selt
Ende netut mine ziele in v ghewelt
Sich mensche wiltu dus spreken
Ende doen dine herte binnen ontsteken
Met eenre ghedinkenesse van mire doet
Al waert die mesdaet noch alsoe groet
Alse allene . al die werelt es
Comt coenlike ende wes seker des
Ic ontfae di tallen stonden
Wiltu di hoeden vort van sonden
Waer om soutu dan wanhopen
Mine ghenaden sijn altoes open
Ieghen di waers es te doene
Roept op mi ende wes coene
In mach di niet in sonden laten
Volghet mi en leuet in karitaten
Minne om mi dinen euenkerten
Dele hem sietstu hem ghebersten
Dore minen wille diet al beriet
Bestu arme en heuestuus niet

coenlike: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
Tussen hem en ^ hebersten isggheberte doorgestreept engeëxp
un 8eerd.

311

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

312

24

28

32

36

40

44

46vb

4

8

12

46va31
46vb3

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Ghef met herten dats ghenoech
Heuestu dan dijn onghevoech
Van armoede wes verduldich
Ende pense du biste te doene sculdich
Want ic wert arme om dinen minne
Sprect dine biechte met claren sinne
Met heten rouwe soe machstu mi
Ende hout die x ghebode daer bi
Die ic selue gaf metter hant
Si sijn wortel ende bant
Van allen dogheden wt ghenomen
Dat sijn dese die hier na comen
Minne ende ere enen god
Swere niet bi hem in dijn spot
Ere moeder ende vader
Viere die heileghe daghe al gader
Ende bringhet ghenen mensche ter doot
Ende en steelt niet al heuestuus noet
Ende beghanc gheen ouerspel
Ende tughet gheen valsch op yemen el
Beghere niemens bedghenoet
No niemens goet al bestu bloet
Dese moetti houden sonder sneuen
Wiltu eweliken leuen
Ende wachti vanden vii doot sonden
Die toter doot die zielen wonden
Dats houerde ende nijt ende ghierichede
Traecheit gramscap onsuuerhede
Eten bouen mate ende drinken
Dese VII doe die zielen versinken
Niet allene metter daet
Maer metten wille dat verstaet
Ende wonden die ziele toter doot
Maer hebstu berouwenesse groet
Ende penitencie wilts ane gaen
Mine ghenade saltu ontfaen
Ende toecht gherechte ontfermicheit
Dat inder minnen wortel leit
Deelt den armen achter straten

Tussen ende en bant is brant doorgestreept en geëxpungeerd.
Traecheit: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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FOLIO 46VA-47RA, TEKST 40 - 41.1

313

Met compassien ende karitaten
Van dinen goede stant hem bi
Om gods wille des biddic di
Doe ditte dat ic di Tere
God sal di hulpen wt allen sere
Dat verlene ons allengader
God onse here den hemelsche vader

180

184

Amen

Item delen sproke hout

24

c ende LXXXVI verse

DITS SENTE JANS [b]APTISTEN NAME

[41.1]

ENDE OP ELC LETTERE VAN SINEN
NAME ENEN LOF

47ra

4

8

XLI

lOhannes Baptista edel gods orient
In thoechste hebdi gode ghedient
Om gode woudi alle dine laten
O
T T dat ghi hem allene mocht vaten
tleilich sonder enich sneuen
Hebdi ghehouden al uwe leuen
linen v heeft god sine minne bewijst
Alre groets heuet hi v gheprijst
Noit en gaf cristus met linen monde
Neghenen mensche soe groten orconde
Nie manne dan v den heilechste man

1

4

8

12

Noch die vore ocht na v quam

12

16

Eer ghi oec noyt wordt gheboren
Eerdi v ende hadde vercoren
Salich te sine al sonder sneuen
Sijt oec onse voersprekere int ewege leuen

16

DITS ES OP ELC LETTE VAN SINEN
TOENAME ENEN LOF

Baptista edel dopere gods
20

Bekinnere oec des ewechs words

46vb23-24
46vb24

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift dertien
witregels.
g
en
ge
b APTIsTEN: De eerste letter is helemaal uitgeveegd end
dooreen latere
ate e hand
h nd met potlood
opnieuw
pp
geschreven
g
De laatste zes regels
g van de kolom z ijn
1 onbeschreven gelaten.
S
De initiaal is een korte-list
Tussen In en
^ langs
g de kolom met een lengte
g van ruim twee regels.
g
thoechste is thie doorgestreept eng
eëxp
un geerd.

46vb26
47ra1-2
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A erm hebdi crristum vore ghelopen

24

28

32

Allene waert werdech dat ghine soudt dopen
Penitentie en woudi niet begheuen
Puerheit hieldi al v leuen
Te Bane den wech der oetmoedicheit
Toter doot hebdine gheleit
In v was volheft des heilichs gheest
In groetheiden waerdi alre meest
Sonderlinghe heeft v god gheacht
Soe grote doecht hebdi ghewracht
Talre vorste Sidi int eweghe leuen
Ter hoechster werdicheit daer verheuen
Alle menschen die souden v louen
Altoes bidt Bode voer ons daer bouen
DIT ES EEN ANDER GHEBET

36

40

44

47rb

4

8

47ra22
47ra38

Verblijdt v suete jan baptista
Dat ghi sijt een alre diepst
afgront godleex bekinnens die
ierstwerf vore alle menschen bekinnet
god ende mensche besloten inden gheloriose ghebenedider reinder maget
marien lichame Ende hebdt ons in
uwer ghebenedide moeder lichame
ghepropheteert dat beghin
onsen salicheit PATER NOSTER
Verblijdt v suete jan baptista
dat ghi sijt een begheerlec bode
der nuwere gratien ende ghesiert
met vytnementheiden alre dogheden
ende hebt ghewijst dat lam gods
ende alre ierstwerf ghetoent ende gheleert
den creaturen den wech des ewechs
leuen PATER NOSIER
verblijdt v suete jan baptista dat
ghi sijt een dopere ons heren ihesu cristi
ende daer omme sijn alder eerleecs
vader ende een middelere der heileghen

20

24

28

32
[41.2]

1

4

8

12

16

20

dopen:
Geschreven na een dubbele schuine streep,
dubP
paan het einde van regel
g 21. Na soudt is een db
hele schuine streep
p als invoeSteken aangebracht.
g
godleex:
odleex: Deg is over de oorspronkelijke
I letters deggeschreven.
p

FOLIO 47xn-47VA, TEKST 41.1-41.2
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16
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28

32

36

40

44

47va

4

47rb19

driewuldecheit werdech bouen alle
menschen hebdine ghedoept met
uwen maghedomleken handen alse
sijn edelste creature PATER NOSIER
Verblijdt v suete jan baptista dat
dat ghi sijt een leitsman der
martelaren ende minnere der
reynecheit ende der gherechtecheit gheloeft van Bode den
vader ghepresen vanden Bone verrolt
vanden heileghen gheest ghi hebdt
gheweest in uwer gheboerten in
uwen leuene ende in uwer doot een
sonderlinghe voerlopere ende een wtvercoren riddere ons conincs die om
onsen wille int ellende deser werelt
comen woude PATER NOSIER
Verblijdt v suete jan baptista
dusentech ende dusentechfout claerheit
alre heileghen vroude der inghele
heileghe suete jan baptista die meeste
alre menschen ghelijc den inghelen
dat ghi ghevoert sijt ende verheuen
toter hoecheit der seraphinne
deelachtech met allen heileghen ende
haerre alre prince ghi vermoghet
alsoe vele meer voer den coninc der
glorien soe ghi hoechgheleker in
sonderlecker heilecheit bouen allen
heileghen met hem vereenecht sijt
Daer omme soe biddic v here sente
jan baptista dat ghi mi in desen
leuenne ende in mire Lester noet
wilt helpen ende vri maken van allen
Bonden ende voer dat anschijn des
rechters mijn ghetrouwe voer logere
ende mijn ghetrouwe advocaet wilt sijn
Heileghe hoghe sente jan baptista
recht tote mi dijn hant dijnre
ontfermecheit ende hulpt mi in allen

Voor reynecheit
Y

is

reynder
Y

doorgestreept e ng eéxpun%eerd.
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tuinen noden ende sijt voer mi een
melde bedeere ende verloest mi van
duusternessen der sonden ende bringhet
mi ten lichte der hemelscher gratien Amen
EEN SUETE GHEBET VAN SENTE JAN BAPTISTA

12

16

20

23a
25
23b
24

SALUE REGINA MISERICORDIE

32

47va23ab-25

47va25-26
47va25
47va27-28

[41.3]

Heileghe ghebenedide gheloriose
salech sente jan baptista ghelijc Den
inghelen Bloeme Der patriarken
Dierbaer steen Der propheten stemure
Der apostolen leyder Der martelaren
beghin Der confessoren titel Der
magheden sierheft ende claerheit alre
heileghen Een ouerste inghel gods
lanterne der werelt den welken
verleent es werdecheit alre heileghen
ghemeinlec ende te wrest ontfermt v
mijns ende court mi jeghen met uwen
Hefleken ansichte nv
ende in die vre mijnre doot
ende hulpt mi ter
ewegher vrouden Amen

IN DIETSCHE

28

64

1

4

8

12

16

[42]

XLII

God gruetu coninghinne der ontfermecheit leuen ende suetecheit ende onse
hope god gruetu Tote di roepen wi
ellendeghe veryeuen kindere Tote di
suchten wi beuende ende wenende in dit
dal der tranen Ay hier omme onse
voghedinne keert tote ons waert dine

1

4

In regel 23ab(liefleken ansichte nv ende hulpt
u tmi ter) is " ende A als anvoe teken aangebracht,
en ni ende +. Onder de tekst heeft de kopiist, na een witregel te hebben open%Blaten de ont
brekende woorden op regel
ddoot).. Voor deze regel
% 25 alsnog
%%geschreven (endeiin die vre mijnre
1
% heeftt
hi1 een +-teken aangebracht.
Vermoedelijk
hijdus eerst na
eetha
na ende in regel
%
1 heeft
g 23ab dit anvoe%t e kene$ laatst
en zich, nadat hij
hijde ontbrekende tekst
"r
ekst had opgeschreven,
^
e e voo
p%
%gerealiseerd dat deze
ende moest worden ingevoegd. Daarom
heefthet
hio die plaats alsnog
A-teken aangebracht.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
e els.
%
g
REGINA: G iseschreven
over een oorspronkelijke
%
p
1 S.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre els.
$g
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FOLIO 47vA-47vB, TEKST 41.2-43.2

36

47vó

oghen dijnre ontfermhertecheit ende den
ghebenediden jhesum de vruchte dijns
lichamen tone ons na dit ellende . 0 .
goedertierne . 0 . melde . 0 . suete mania

ENE GHEBET VAN ONSEN HERE

XLIII

8

[43.1]

Die hemelsche coninc onse here

1

ihesus cristus die hinc aen den cruce
4

8

12

16

20

24

28

47vb1-2

allene met minnenden godheiden
met sachter zielen met bedroefden
sinne met dorwondden hersenen
met doden liue met bloedenden wonden
met vlietenden beken met verspanden
armen met verdeenden aderen met
roependen monde met heesscher
stemmen met bleken ansichte met
dootliker verwen met gheswolllen
oghen met droeuen ghelate met
bedroefden cruce met ontsiender herten
met suchtender kelen met beswendelden
hoefden met verscedenen herten ende met
op ghedaender herten met ghietenden
beken roten oerspronghe des eweghen
leuens Die minne brac hem sijn
herte ontwee

4

8

12

16

Die dit sprect hi heeft wanden
paus janne vic ende XL daghe
afflaets biden tekene des cruus
+ soe moeten verren van mi
alle quaden gheeste Amen
(il Ach lieue here god ghi maket
mi doen ic niet en was
1 Ach lieue here god ghi verloesset
mi doen ic verloren was

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
gwitregels
oerspronghe: De eerste e is klein boven het woordgeschreven.
g

[43.2]

1

4
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i Ach lieue here god ghedinct
mijns als ic niet meer en mach

32

VII LETTEREN DAER MEN MEDE
WAPENE SPELT

48ra

4

8

12

16

20

24

28

47vb31-32
47vb33
48ra1-6

XLIIII

IN een prieel quam ic ghegaen
Daer ic Tocht in woude rapen
Doen vandic daer ghewapent staen
Een deel ridderen ende cnapen
1[ Ene frissche joncfrouwe wel ghedaen
Sat daer in suuerheden ghescapen
Om haren name vraegdic saen
Men Beide si hiet minne van wapen
Enen scilt lach op haren scoet
Daer VII letteren binnen stonden
Wt elke lettere I bloeme sproet
Van groter dogheden na mijn bevroeden
I Haren ridderen si ontboet
Dat si den scilt namen in hoeden
Soe dat sijs alle sloeghen bloet
Dies scilts viertwt in hem niet en Toeden
Eerst werf gruetic de coninghinne
Ende daer na al dat bi haer stoet
Ic sprat edel vrouwe op minne
Soe biddic v ende op netmoet
I Dat ghi mi hulpt dat ic versinne
Des scilts viertwt van dogheden goet
Ende wat die letteren hebben jnne
Diere in staen maect mi des wroet
Vriendelike antworde zi mi
Cnape ic saelts v maken tont
Die scilt heet doghet ende hi es vri
Die letteren diere staen in den gront
11 Sijn VII Ende daer spelt men bi
Dit woert wapene elken vont
Die rechte wapenture zi

Tussen deze regels
8 bevinden zich in het handschrift zes witregels.
S
De laatste regel
S van de kolom is onbeschrevenSgelaten.
De initiaal is een-list
I 1 langs
g de kolom met een lengte
S van zes regels.
g

FOLIO 47VB-48RB, TEKST 43.2-44
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Met vii bloemen talre stont
Die eten letteren sijn ghesproten
Ende die moet elkerlijc draghen
In sijn herte vaste besloten
Die wapenture es tallen daghen
1 In wien dese niet en sijn ghegoten
Dien salie wt minen houen jaghen
Roerde hi den scilt hi worde gescoten
Van minen cnapen ofte verslaghen
Ic viel voer haer op mine knien
Och edel vrouwe waer ic des waert
Seidic ic wilt mi mochte ghescien
Dat mi desen bloemen worden verclaert
f Ende si antworde mi mettien
Si selen v worden gheopenbaert
Wie deser bloemen willen plien
Set hem dat hi den scilt an vaert
Dierste es een v die bringt ons voert
Een bloeme die heet waerhede
Die dunct mi wel dat toe behoert
Ten wapenture in elker stede
I Want die met wapene Acoert
Sal houden eendrachtechede
Hi moet vaste houden sijn woert
Ende al omme sijn ghetrouwe mede
Sekert hi in eneghen strijt
Ende hi stridende roert ghevaen
Ende op sijn trouwe van Baer rijt
In sekerhede moet hi volstaen
1 Eest dat hi sijn trouwe niet en quijt
Ende hi die laet te quiste gaen
Soe en mach hi dat edel abijt
Vanden scilde niet ontfaen
Dander v voer waer gheseit
Bringhet een scone bloeme groene
Si es gheheten vromicheit
Een man moet sijn van herten coene
9[ Op gods vianden moet hi doen feit
Met wapene ghelijc den lioene
Hi moet oec altnes sijn ghereit
Daers sijn lantshere heeft te doene
Wilt hi mesdoen eneghen man
Doe hem weten ore ende tijt
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Ende sprekene of doe hem spreken an
Dien dan cranct dan es gheen verwijt
I Maect hi dan meer op hem ghespan
Soe es hi ere van wapene quijt
Ende men saels hem mesprisen dan
Waer hi gaet ofte rijt
Die derde bloeme sprwt vter A
Die es edel van manieren
Si es gheheten als ic versta
Een woert dat men heet antieren
I Die den wapene wilt volghen na
Hi moet antieren ende bestieren
Hem seluen soe dat hi prijs ontfa
Daer men halsberghe doet faelgieren
Die dese bloemen wilt draghen
Die men dus antieren heet
In assaute versaghen
Moet hi ten wapene sijn ghereet
Sinen vrienden ende sinen maghen
Moet hi bi staen hoe soe dat gheet
En donrechte van hem hulpen jaghen
Soe wert hi vanden bloemen ghecleet
Die vierde bloeme gheeft die P
Sal doghet inden man verscinen
Soe moet hi snellijc alse een ree
Dese bloeme antieren die heet pinen
1[ Met wapene moet hi in lanc soe mee
Ofte sijn name die sal dwinen
Op dlant moet hi ende op die zee
Antieren sal hi grinen
Dese scilde te menegher stonden
Soe moet hi in allen hoeken
Tornoye feesten ende tavelronden
Orloghen ende striden besoeken
f Die deser bloemen hem laet wonden
Hi es vermaect met sueten doeken
Bi haer mach hi wel orconden
Dat men te houe sijns sal roeken
Die vijfste bloeme die E gheeft
Si es gheheten edelheit
Soe wie van deser bloemen sneeft
Die scilt es hem te male ontseit
f Maer die soe na die wapene leeft

FOLIO 48RB-48VB, TEKST 44
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48vb
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48va30
48vb17

Dat dese bloemen es in hem ghespreit
Soe waer dat zi an hem cleeft
Die behoert tes scilts eerlijcheit
Die dese bloemen willen laden
Soe wat manne verwonnen Jijt
Voer hem die hem bidt ghenaden
Die moet van hem sijn ghevrijt
Die vrouwen an haer ere scaden
Oft reine wijf des Beker Bijt
Die moet hi cranken tallen paden
Van liue ende van goede talre tijt
Die Beste bloeme van wapen sprwt
Vter N als men mach scouwen
Want si heet mids haer viertest
Naden vrouwen ende joncfrouwe
Als die wapene sijn ghedaen wt
Sal men dat vrouscap al in trouwen
Te houe bidden dats haer crest
Die metter wapene sijn dor houwen
Dan sal men houen blidelike
Metten reinen vrouwen beelden
Ende houden enen maeltijt rike
Ende daer na reyen ende dansen in weelden
Dan sal dat vrouscap al ghemenelike
Hem verbliden metten heelden
Die daer metten wapenen vromelike
Met frisschen moede voer hem speelden
Dese seuene bloemen sonder hone
Sprwt vter E met Jogden sere
Diese hebben wilt te lone
Hi sta daer na want zi heet ere
Si es soe Boet ende Boe scone
Dat recht es dat hem elc kere
Te desen scilde die ic v tone
Nv merct wel deser vrouwen lere
Die dese ere wilt ontfaen
Ende die voer ghenoemde bloemen
Hi moet den scilde sijn onderdaen
Salmen wapenture noemen

l

Tussen verwonnen en lift is een h doorgestreept.
Tussen den en scilde is scli doorgestreept eng
eexp
un geerd.
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1 Oec moet hi helen Bonder waen
Ende lieghen lieghen laten ende beroemen
Sal hi in suuerheden volstaen
Wie anders doet willic doemen
G hi heren ridderen ende cnechte
Aen Biet dese bloemen nv ter tijt
Ende houtse soe wel te rechte
Dat ghijs en hebt gheen verwijt
(1[ Soe worth alre scalcheit slecht
Ende in die wapene wel ghequijt
God die alle dint berecht
Laet v verdienen des stilts Abijt
nota
nota
Item desen sproke hout

DEN GULDENNE BERCH

49ra

4

8

12

16

48vb32-33
48vb33
49ra4

164

168

C ende LXVIII verse

XLV

It sermoen predecte de leestmeester
van straesborch tercapittelen
ten predekeren te louene Ic wille v
ene waerheit segghen Ende die pijnt
v te houdene Ic en woude niet dat
dat al die werelt mine ware
Ic en versronde dese waerheit Ende
des late hem een jeghelijc mensche
ghedincken in sinen jnde Ende
can hi dese lesse onthouden jn
die helle noch int vagheuier
en court hi nemmermeer Ten fiersten
male beboert den mensche te hebbene
Ill poenten Dat jerste es rouwe
van sonden dat hem die rouwe
Alsoe groet ware dat hem sine
sonden leder waren dan lief Dat
ander es biechte op dat hi den tijt

D

160

[45]

1

4

8

12

16

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift tien witregels.
g
De laatste twee regels
zijn onbeschreven
e en gelaten.
g van de kolom zijn
g
int:
Oorspronkelijk
pint,
int
maar
in
tweede
instantie
is ii met kleine letter boven de
ig
d geschreven.
p
Daarbij7
is geprobeerd
de oorspronkelijke i o de schri1i'n
gpop
1 uit te raderen.

FOLIO 48VB-49RB, TEKST 44-45
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heeft ende de stade Dat derde es
beteringhe Al ware si alsoe clene
Alse te segghene enen Aue maria
Ende en can hijs niet ghedoen
Soe sette hem de page dat hi peise
om Bode Ende eest dat hi segghe
dit wort . 0 . here groet sijn
mine Bonden ende hoe clene mine
penitencie die mi gheset es
Ende vereert v niet Ic wille di
troesten ende setten een ghelikenesse
Ocht ware een here een coninc die
enen berch hadde van ghemalene
goude die alsoe groet ware alse
die stat van louene Ende hi sprake
aldus Ic sette desen berch ghemene Alden ghenen die scout
sculdech sijn dat si comen ende
sceppen alsoe vele alsi willen Ende
guiten haer scout Ende ware dan
een mensche die sculdich ware
V schellinghe grote Ende die mensche niet
en hadde meer dan die v schellinghe
grote Ende hi dan niet en quijtte
sine scout met die v schellinghe grote
Men Boude segghen het quame hem
van doerheiden Ende van traecheiden
dat hi niet sijn scout en hadde
ghequijt vanden ghemenen berghe Nv
hoert mensche wat ic hete desen
ghemenen berch Onsen here ihesum
cristum die wandelde op eertrike
XXXII jaer dat hi niet en gheleefde
keuen Bach hi en dede noit Alsoe
vele dat hi sette sinen voet voer den
anderen En was ghenoech M werelde
te verlosene Ende de menste dropel
sweets of bloeds dat hi bloede of de
minste wonde die hi noit ontfinc
die was roert M dusentech weruen
alsoe vele werelde te verlosene waer
es dat nv gheuaren dat in sinen
lichame dropel bloeds noit en bleef
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ja van persen ende van pinen Ende al
sine doechdelike werken die
comen ons te staden want cristus met
al sinen arbeite ende met al sire
20
pinen Soe verdiende hi ons want
hi en hads niet te doene Ende dit es
die gulden berch daer ic v te voren
24
af Beide van desen berghe sciep die
scaker doen hi hinc te rechter hant
ende te rechter ziden Aent truce Ende
gout sine scout Nv waer af comt
dat twee menschen steroen van ghe28
liken sonden die een vaert slecht
te hemelrike die ander te vagheviere
XL jaer ocht c dat comt dat
32
die een sciep in desen guldenen berch
dat es in die verdiepte jhesu cristi
die ander die te vagheviere comt
quite van sinen eighenen goede
36 want hine hadde niet kinnesse van
desen guldenen berghe Noch der
verdiepten jhesu cristi hier omme
salto peinsen in dijn herte 0 . here
40
hoe groet sijn mine sonden Ende hoe
Ilene mine penitentie die mi
gheset es . 0 . hemelsche vader ic
kinne wel ende ic weet wel dat ic
44
jeghen v gheleeft hebbe ende ghedaen
Nebbe Ende dat mine scout es alsoe
49va
groet dat ic di niet ghebetren en
mach Noch nierren vore mi 0 . hemelsche vader jc wille di betren met
4
alden werken die v eneghe Bone
oyt ghewrachte vore mi Ende met
alden elendeghen voetstapen die hi
oyt yore mi gheghinc Ende met met
8
alden diepen wonden die hi vore mi
ontfinc Ende met sinen gheveruden

49rb18
49rb31
49rb36

Tussen sine en doechdelike is dode doorgestreept eng
eëxp
un 8eerd.
ocht: De o is verbeterd uit een i.
hine en hadde zin
en daarna gescheiden
door een verticale streep.
1 aaneengeschreven
8
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49va44

Folio 49xB-49vs, TEKST 45
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bloede dat hi vore mi ghegoten
heeft Ende met sire Boot die hi vore
mi gheleden heeft die offeric di
0 . hemelsche vader teere volcomenre betringhe vore alle mine sonden
Ende te eenre wederkeerne al mire
verlorender tijt Ende tenen wederghedene Alle dies goets dat ghi
mi oyt ghedaet jhesus cristus Amen
Ende den scat ende den guldenen berch
der heilegher kerken dv mensche
doestu dit met ghewareghen toeverlate
In die helle noch int vaghevier en
comdi nemmermeer Ende hier toe horen
vii poente Dat fierste es dat onsen
here es behaechleker Ende den mensche
orboerleker daet een mensche sucht
om sine sonden dan of hi lase c
dauids soutere met innecheden dat
ander es dat hi gherne beter ware
dan hi es daer om wilt hem ons
here verlaten xxx jaer vagheviers
dat derde es dat hi onsen here
loefleec es vanden goede dat hi hem
doet dien mensche wilt onsen here
verheffen bouen vele heileghen Alsoe
de paeus es verheuen bouen ander
liede dat vierde es dat een mensche
laet een ydel waert te sprekene
om onsen here van minnen daer
omme wilt hem onse here meer loens
gheuen dan of hi vii jaer te
borre ende te brode vaste Ende hi dat
ydel wort niet achter en liete
dat vijfte es dat een mensche
een ydel Bien laet om onsen here
daer omme wilt hem onse here meer
loens gheuen dan of hi C maerct
om Bode gaue Ende ghinghe selue
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om sijn broet Ende dat ydel sien
niet achter en liete dat Beste es
dat een mensche een hen waert
verdraghe om onsen here daer omme
wilten onse here Alsoe wijs maken
Alse paulus die ghetrocken
was Ane den derden hemel dat
seuende es dat de mensche verduldich si in al sinen doghene
sonder Temen te claghene Ende dat
hijt Allene gode op draghe
Alse of hi c jaer ware in
een volcomen leuen

TGHELOUE

XLVI

(1[ IC sondich mensche Ic gheloue in gode
den almechteghen vader sceppere
hemelrijcs en erterijcks Ic gheloue
in ihesum cristum sinen eneghen Bone Ic
gheloue dat hi ontfaen es wanden
heileghen gheest gheboren vander
maget marien Ic gheloue dat hi
es ghepassijt ghepijnt onder poncio
pylato Ic gheloue dat hi es
ghecrwst ende ghedoot ende daer na
begrauen Ic gheloue dat hi daer na
neder daelde ter hellen ende braechtse
ende verloeste sijn
vriende vander
ewegher pinen Ic gheloue dat hi
daer na binnen derden daghe op
verrees vander doot ende op voer te
hemele daer hi sittende es te
rechter bant sijns vaders almechtichs
Ic gheloue dat hi daer na weder

140

144

148

[46]
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tomen sal ten lesten daghe om te
Doemene leuende ende doede Ende Ic
gheloue inden heileghen gheest ende in
onser moeder die heileghe kersten
kerke Ic gheloue in de ghemeijnscap der heileghen Ic gheloue in die
verlatenesse der sonden Ic gheloue inde
opverstaennesse des vleesch tote den
eweghen leuene Met desen gheloue
ende met alle den gheloue dat een
Boet kersten mensche sculdich es te
ghelouene Comic te gode van
hemelriks te ghenaden Ende mire
vrouwen sente marien alle gods
lieue heileghen ende v priester te
biechten van alle minen sonden die
ic ye ghedede van minen kinschen
daghen sent dat ic sunde doen
mochte tote op den tijt van nv Ic
gheue mi sculdich in die x gheboeden
ons heren ihesu cristi dat ic die niet
ghehouden en hebbe als ic sculdich
ware te doene Ende dat ic minen
here minen god niet ghemint en hebbe
met al mire tracht als ic sculdich
ware te doene Ende dat ic den name
ons heren te vergheefs in minen mout
ghenomen hebbe ende daer bi ghesworen
ende dat ic die heileghe daghe niet
gheviert en hebbe als ic sculdich
ware te doene Ende dat ic minen
euenkersten niet ghemint en hebbe
ghelijc mi seluen Ende dat
ic vader ende moeder niet gheert
en hebbe Als ic sculdich ware te
doene Ic gheue mi sculdich ocht ic
enech valsch ghetughe ghedraghen
Nebbe Ic gheue mi sculdich ocht
ic yemans Boot begheert hebbe
ende ocht ic yemans goet begheert

heli^c
Voor g
un8eerd.
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40

hebbe ocht ghenomen Ic gheue
mi sculdich ocht ic yemans bedde
ghenoet begheert hebbe ocht enech
overspel bedreuen hebbe dies ghevic mi sculdich ende dat es mi leet
Ic gheue mi sculdich in die xi'
poenten wanden heileghen gheloue
of ic iet min of meer gheloeft
dan ic sculdich ware te doene Ic
gheue mi sculdich in die viii salicheden
miere zielen dat ic niet arm ghewest
ende hebbe van gheeste als ic sculdich
ware te sine ende dat ic niet goedertieren
gheweest en hebbe jeghen minen euenkersten Ende dat ic niet gheweent
ende hebbe om mine Bonden Ende om dat
roerde liden ons heren niet ghepeinst
en hebbe Ende dat ic niet hongherechtech ende dorstich en hebbe gheweest om
die gherechtecheit te volbringhene
Ende dat ic niet ontfermechtech
gheweest en hebbe ouer mi seluen en over
minen euenkersten Ende dat ic niet suuer
gheweest ende hebbe van ghepeinse Ende
dat ic oec niet alsoe ghedoechsam gheweest en hebbe Als ic sculdich ware
te doene Ende dat ic niet alsoe vele
persecucien ghedoecht en hebbe om die
gherechtecheit gods te volbringhene
als ic sculdic ware te doene Ic gheue
mi sculdich in die vii gauen des
heilichs gheest dat ic diere niet
ware ghenomen en hebbe noch alsoe
ontfankelijc gheweest en hebbe als ic
sculdich ware te sine Ende dat ic
altnes niet gheleeft en hebbe in innicheden ende finder eresen gods Ende dat ic
Bode niet ghedanct en hebbe siere
goedertierenheit ende siere meltheit die
hi mi verleent heeft Ende dat ic gode
niet ghedanct en hebbe diere Gonst
ende diere beschedenheit die hi mi
verleent heeft om te wetene wat ic
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doen of laten sal Ic gheue mi sculdich
dat ic gode niet ghedanct en hebbe
diere starcheit die hi mi ghegheuen
heeft te verwinnenne lief of leet Ende
dat ic naden raet gods niet gheleeft
en hebbe maer dicwile dat versuemt
hebbe Ende dat ic die verstendecheit
die mi god ghegheuen heeft niet
ghekeert en hebbe alsoe sere tote
den goede als tote den wtwendecheden
dies gheuic mi sculdich Ic gheue
mi sculdich in die gaue der tsmakender
wijsheit gods Ende ic gheue mi
sculdich in die vI sonden des heilichs
gheest Inden jersten Ocht ic iet
gheuallen hebbe in wanhope Ic gheue mi sculdich ochtic gode ocht
sinen heileghen enech despijt gheboden
Nebbe Ende ic gheue mi sculdich ocht
ic iet ghesundicht hebbe op die
ontfermechticheit gods Ic gheue mi
sculdich ocht ic iet ghesundicht
Nebbe wt ghenoechterliker quaetheit
Ic gheue mi sculdich ocht ic mi
iet besondich hebbe in die kersten
waerheit te wedersprekene of te

329
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weder stane Ende ic gheue mi
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24

50va2
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sculdich ocht ic yement enech
gheestelijc Boet veront hebbe i Ende
ic gheue mi sculdich in die vii
sacramente der heilegher kerken
i Inden jersten in dat sacrament des
doepsels dat ic dat niet alsoe suuer
ghehouden en hebbe als ic sculdich
ware te doene van sonden Ende ic
gheue mi sculdich in dat sacrament
des vormsels daer ic mede eracht ende
macht hebbe te wederstane alle temp-

des: De s is verbeterd uit een 1.
doepsels:
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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met een textualisletter.
g

132

136

140

330

28

32

36

40

44

50vb

4

8

12

16

50vb1

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

tacie des viants maer langer bi ghebleuen hebbe dan ic sculdich ware
te sine Ende ic gheue mi sculdich in
dat sacrament der biechten dat ic noit
alsoe ghewaerechtich biechte ghesproken en hebbe met alsoe groten
herouwe van sonden als icx met
ghenoechten ghedaen hebbe Ende
ic gheue mi sculdich in dat sacrament
des outaers dat ic dat niet gheert
noch ghewerdich en hebbe als ic
sculdich ware te doene Ende ic gheue
mi sculdich in dat sacrament des
hulechs dat ic alle menschen die in
huwelike state sitten niet gheert
en hebbe als ic sculdich ware te
doene Ic gheue mi sculdich in dat
sacrament des priesterscaps dat ic alle
priesteren niet alsoe vele eren gheboden en hebbe als ic sculdich ware
te doene Ic gheue mi sculdich in dat
sacrament des olisels dat ic dat niet gheert
en hebbe als ic sculdich ware te
doene Ic gheue mi sculdich in die
VII werken van ontfarmherticheden
dat ic den hongheren niet ghespijst
en hebbe Ende dat ic den dorsteghen
niet drincken gheboden en hebbe
Ende dat ic den naecten niet ghecleet en hebbe Ende den armen
gasten niet gheherbercht en hebbe
Ende dat ic die zieke niet ghetroest
en hebbe Ende dat ic die ghevanghene
niet verloest en hebbe Ende dat ic
die dode Tiede niet begrauen en hebbe
Als ic sculdich ware te doene IC
gheue mi sculdich in die vii doot
sonden in houerdicheiden In ghierecheiden In traecheiden te gods dienste
In vrecheden In nidecheden In

dat: Klein boven de regel
geschreven,^ met invo eSteken opp de schrijflijn.
1t ^n
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gulsicheden In ouerate In ouerdranke In hate In nide In toren
In gramscape In oncuusheden
In mine v sinnen In hoerne In
siene In tastene In ghesmakene
In riekene In doen dat ic laten
soude Ende laten dat ic doen soude
In lieghene In bedrieghene In
swerne In versuerene In scop
In scheme In achtersprake In achter
taelen Hoe dat zi mi ghesciet sijn
wetene of onwetene slapende of
wakende sittende of ligghende
etende of drinkende Allene ocht
met yemant ghemene heimelec
of openbaer Alle sijn si mi leet
Ende mi es leet dat si mi niet
leet ghenoech en sijn Ende daer
omme soe biddic der heilegher
coninghinne van hemelrike
alle gods lieuen heileghen ende v
here priester in gods stat dat
ghi alle te samen onsen lieuen
here wilt bidden voer mi dat
hi mi soe langhe ghesparen
wille met Biere grondeloezer
ontfarmertecheit in desen
cranken allendeghen leuene dat
ic mijn sonden ghebeteren mach Ende
ons liefs heren hulde ghecrighen
Ende na dit leuen dat ewelec leuen Amen
Misereatur vestri omnipotens deus
et dimissus et cetera I[ Aflaet van al uwen
sonden ende troest des heilichs gheest
verlene v ende mi de vader ende die
sone ende die heileghe gheest Amen
byt voer mi om gods wille ic
wille Berne bidden voervallen
i Item jeghen die vii doot sonden sijn
VII medesinen Ende heten wel doot-

Amen: Geschreven aan het einde van regel
g 4 na een dubbele verticale streep.p

331

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

332

16

20

24

28

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

sonden want si dooden die allendeghe zielen finder eweger pinen Ende
oec heten si wel hoeft sonden want
si sijn moeder ende hoeft daer alle
sunden wt comen want met oetmoedecheden wert houerdie verdreuen
want ihesus cristus was oetmoedich ende
onderdanich sinen vader toter doof
91 Item met onbegherelecheit ocht
ghenuechsamheit wert ghierecheit
verdreuen Item met godterliker
minnen wert haet ende nijt verdreuen
Item met meltheiden wert vrecheit
verdreuen Item met snelder
huefeninghen wert tracheit verdreuen Item met soberheiden wert
gulsecheit verdreuen Item met
suuerheden der concientie wert
oncusheit verdreuen

32

XLVII

En scoen veesen Bonder ouermoet

51rb

leftel spreken ende dat selue goet
E
Tetide nemen ende gheuen

4

Wel redelike leuen
Onrecht vromelike weder staen
Gherne metten goeden gaen
Gherechticheit verre henen Benden
Vremde dinc niet onderwenden
Tetide wel connen verdraghen
Ende in redene bi staen den maghen
Die dese x poente wel houden can
Met rechte heet hi een wijsman
Te tide verdraghen te tide wreken
Te tide swighen te tide spreken
Die dit can die mach men eren

12

51ra32-33
51ra33

228

232

236

nota

DIT SIJN NOTABELEN

8
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Te houe gaen ende keren
Prelate sonder gods ontsien
Papen die haer kerken olien
Een moenc die dicke wt rijt
Een out man die ter quaetheit tijt
Princen wreet ende onghenadich
Ene scone joncfrouwe onghestadich
Ridderen die sijn lant vercoept
Een jonc wijf die tilec te mannen loept
Meiders die lieghen leren
Scepennen diet recht verkeren
Scolier die tilec mint
Een arm man die wel wijn kipt
Dits ene compaengie wildijs lien
Die men Belden Biet bedien
dit sproexken hout

32
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xxx verse

Gherechtich lans here ende Boet
Rechtere mechtich ende vroet
Papen die peis connen maken
Vrouwen sempel ende houesch van spraken
Scepenne die gheen recht en verkeren
Doude die den jonghen leren
Die jonghe die den ouden verstaet

[47.2]

4

Ghemeinte sonder quaden raet
40

1

8

Dese Achte comen te goeder baten
Den lande . ende oec den omme Baten
X verse

51va

VAN VERLORENDE DIENSTE XLVIII

C
51rb31-32
51 rb35

51va1

onstic ghegheuen tuinen tijt
haer te lieue dien ic bliue

[48]
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4

Eyghen vri soe wiet benidt
Soe waer mijn lief te tuinen liue
Si ghelieuet mi vore alle wiue
Want ic hebse wt vercoren
Doch hebbic anxt wat ic bedriue
Dat mijn dienst noch Wert verloren
Troest brinct mi in selken waen
Bi veilen dat beschedenheit
Haer dat al sal doen verstaen
Hoe dat mi int herte steit
Dan Gomt mestroest ende seit
Ic ben wel ghelijc den doren
Al weet si wel hoet met mi gheit
Mijn dienst die es te male verloren
Aen hare die ic met trouwe minne
Die mi vroude ende droefheit bringt an
Ach si weet selue herde cleine
Dat ic noit lieuer wijf en ghewan
In wonde niet dat wijste enech man
Hoe mijn sinne daer om verstoren
Dat ic haer ghesegghen niet en can
Ic duchte mijn dienst die es verloren
Biden lopen ende gaen
Ende wat ic metten line mach beghinnen
Willic doer haren wille bestaen
Al en maghic haer niet doen bekinnen
Doch hopic dat sift sal versinnen
Want si vol dogheden es gheboren
Ghevalt mi van haer gheen ghewinnen
Soe blijft mijn dienst te male verloren
Eer ic wijste wat liefde was
Wardic ghevaen in haren stricke
Nv doen mi bliuen inden pas
Haer ouer suete oghen blicke
Och troest woudi mi selken raet ghestricken
Dat mi bat ware dan te voren
Nv es mijn sorghe wat ic micke
Dat mijn dienst blijft al verloren
Hiders roemers ende claffen
Dese drie mi wander Beuer scheiden
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Ic Biet ter werelt soe ghescaffen
Niemen en can hem ontriden
Ende die noch alles mocht verbeiden
Want si can merken Bien ende horen
Ende dat mi wise meesters Beiden
Mijn dienst die es te male verloren
Ic wille ic moet ende oec salie
Haer dienere sijn tot in tuinen ende
Soe wiep dat oec dunct onmoghelijc
Mijn herte ic van hare niet en wende
Ach troest woudi mi hulpe senden
Als mi van rechte sonde gheboren
Hulpt si mi niet wt Borghen benden
Soe es mijn dienst te male verloren
Eren werden ende lonen
Willie dat hoghe wijflec wijf
Want si in mijn herte es bonen
Alle die op erde hebben lijf
Nv moetic sijn in dit bedrijf
Ghesciet mi van hare lief no toren
Ende wilt si jeghen mi houden kijf
Soe es mijn dienst te male verloren
Item dit hout
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[49]

DE BORCH VAN VRO[U]DENRIJC
DIE AUGUSTIJNKEN MAECTE

XLIX

8

el behaghen es ghenoecht
Maer eest ondoecht
Daer hem tbehaghen af ghesciet
Soe en prisic sijn behaghen niet
Die hem seluen connen eensen
Ghenoechte te draghen in quaden ghepensen
Daer sunde af court ende vremde scade
Dats quaet doen met voer rade

51vb11
51vb25-26
51vb26
51vb27

Tussen dunct en onmoghelijc
un%
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Anders dachs was mi ghesciet
Ene ghenoechte daer ic niet
Inne en vant dan eersamhede
God vergheue mi of ic mesdede
Die ghenoechte waerlijc
Was ene borch van vrouden rijc
Soe versiert met sueten dinghen
Datse niemen en mochte volbringhen
Te makene dan een meester rijc
Aire meestren onghelijc
Ende hem seluen ghelijc al leen
Dese borch hadde enen voersteen
Ghelijc witten albastre ghehouwen
Die soe rikelijc es aen te scouwen
Dat een sijns selues wert gheware
Daer in als in een spieghel dare
Twee venstren saghic daer van verren
Mijn sijn tughede mi dat waren sterren
Eert mi condich was ghedaen
Een pilaer was ghestaen
Tusschen den venstren scone ende sclecht
In const v ghedoen negheen berecht
Na hare doecht dat wetic wale
Onder den pilaer stont ene sale
Niet te cleine te maten groet
De mvren waren met rosen roet
Wel ghemuert aen elke side
Dat volprisen ware mi te wide
Setelen wit ghelijc elpen beine
Te maten groet ende niet te cleine
Stonden wt ghehouwen daer
Effene slecht suuer ende claer
Bleuen si ende altoes wit
Van alder vulnesse om besmit
Ene harpe hinc in dese sale
Niet van coperen noch van metale
Na den inghelen was haer gheclanc
Suetere vele dan enich sanc
Was te horene dat gheluut
Een dal volmaect stont daer wt
Beneden ane des berghes voete
Dat was te scouwene alte soete
Dese borch was met gout drade
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Soe wel ghedect al haddicx stade
In conste niet volprisen na hare recht
Dese borch si stont ghehecht
Op enen boem ghelijc oliuen
Hare doghet ware mi te hoghe te scriuen
Tusschen borch ende boem ic vant
Ghelijc witten albastre enen rant
Soe wit soe claer ende soe ront
Het mochte wel sijn eens hemels vont
Dese edel borch droech tacken twee
Aen elken vijf telghere men no mee
Daer men mede daghelike
Reine hielt die borch rike
Bouen beneden ende alte male
Ende daer toe setele ende sale
Ende al dat de borch toe behoert
Die borch graue vernemt mine woert
Hi es gheheten herreinovt
Hi es frisch . ende in doegheden stout
Ende suuer sonder loes beraet
In enen hof die groene staet
Leghet hi in desen boegaert verborghen
In eren soe staet al sijn sorghen
Wijn ende crest ende meneghe luust
Steet inden hof daer hi in ruust
Hi es frisch ende scone van liue
Sine borch hueden ridderen viue
Die vroeste die hi wijste
Ghetrouwe sonder argheliste
Die jerste heet her hoer naer
Twee torren scone ende claer
Aen elke side steter een an
Maer alsmen hem court an
Laet hijt sinen here weten
Die dien casteel heeft beseten
Maer heimelike soe moet men comen
Toten borch graue in cans niet ghenoemen
Hoe suuerlijc si sijn ghewracht
Die hier na heeft die meeste macht
Dat es mijn her deer besach
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Want hi behoet nacht ende dach
Die twee vensteren dat daer binnen
Neghene vulnesse en mach gherinnen
Noch comen in negheenre wijs
Die hier na heeft die meeste prijs
Es her ronckaert goede vrucht
Hi es gherne in sueter lucht
Daer omme verwaert hi te sinen dele
Den pilaer van dien castele
Ende verwaerse soe wel dat neghene
Quade locht noch onrene
Daer jnne niet en mach ghenaken
Die sinen here mochte maken
Siecte ochte eneghe pijn
D ie vier heet her smakelijn
Vander borch es hi behoeder
Hi es wiser ende vroeder
Dan enech ander die ic weet
Voer den borch graue dat hi sneet
Ende proefde yore hem sine spise
Ende venthise in enegher wise
Anders dan reine ende goet
Hi es wijs ende vroet
Soe doet hi ander halen dan
Cusschelike hi dienen can
Als goeden lieden wel betaemt
Die vijfste es al dus ghenaemt
Dat hi heet her lichtghevoel
Te heet en wilt hi noch te coel
In rechter maten voecht sijn dinc
Ende es her reinovts camerlinc
Des borch grauen daer binnen
Want hi can alder naest bekinnen
Wat hi alder meest begheert
Herreinovt heeftene herde weert
Sinen hoechten raet laet hi hem weten
Als hi met onloste es beseten
Met siecten of met eneghe quale
Her licht ghevoeHoept in die sale
Ende luut die harpe suetelike
Dan comen van buten meesters rike
Alselken als sijn herte begheert
Ende beteren hem al dat hem deert

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

FOLIO 52RB-52VB, TEKST 49

339

Dit es waer want ict sach
44

52vó

4

8

12

16

20

24

28

32

52vó4
52vó19

Op enen dach al daer ic lach
Soe saghic alle dese engyen
Ghi hebse oec alle wel ghesien
Dese borch van vrouden rijc
Nv vraghic eiken sunderlijc
Oft bijt iet weet of hise iet kint
Den vijfsten ridder diet tpaerlement
Tehoudene pleghet daer binnen
Dit es alte goet te versinnen
Al vragics v hets cont hen allen
Die an reine wiue vallen
Die ghestadich sijn goet ende scone
Berecht mi dat v god lone
Want een goet vraghen ende een wel verstaen
Doet dicwile goede andworde ontfaen
Dese borch es thoeft van eenre joncfrouwe reen
Haer voerhoeft es die voersteen
Die rechte pilaer hare nese si
Haer mont es die sale daer bi
Haer tanden die sijn setelen wit
Haer wanghen rosen ombesmit
Haer kinnedal es die borch voet
Die oliue boem haer lichame Boet
Haer kele es die witte rant
Vijf vingheren aen elke bant
Dat sijn telgheren ende tacken met
Haer herre reine ende ombesmet
Es die borch graue daer jnne
Sijn vijf ridderen sijn haer vijf sinnen
Horen rieken gheuoelen smaken
Ende tsien vanden oghen dit sijn de Baken
Daer men mede bediet te male
Dat hoert ter borch ende ter Balen
0 reine wijf netut hoede
Voer hem die draghen felle moede
Darter negheen fellaert
Inne en come die vertaert
Dijns edel borchgrauen machte
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36

Die altnes leghet in reinen ghedachte
Augustinken leghet voer oghen
Allen goeden reinen wiuen
Dat si behoeden waer si moghen
Haer edel borch met haren ridderen viue
C LXXVIII verse
Nota

40

ENE BESCHEDENE JACHT L

53ra

nen roeden mout met rosen baer

E Met witten wanghen ende met oghen claer

28

Droech een wijf van hoegher aert
Die snellijc quam metter vaert
Met enen lachende monde si sprach
Gheselle god gheue v goeden dach
Nv wael op ende laet ons gaen
Daer men ons sal wel ontfaen
Wi ghinghen doer een groene wout
Daer die voeghelkine jonc ende out
Songhen elc na sinen doene
Ende oec waest daer wtermaten scone
Die bloemen spronghen doer dat gras
Daer saghic waer dat sat gheloeft mi das
Een dat heerrelijxte wijf
Die ye Bach in al mijn lijf
Ic verblide mi ten seluen stonden
Si sat en speelde metten honden
Die groet waren als men mi seghet
Ach hoe luttel men nv pleghet
Te jaghene met al selken honden
Een jaghere sprac ten seluen stonden
Vrouwe als ghi wilt soe moeghedi jaghen
Dat reine wijf begonde te vraghen
Na haren left bont herde sere
Doen brachte haer saen vrouwe ere
Ende gaffen der maghet in die bant
Ende rechte vore hare men doe vant

52vb41-42
52vb42
53ra3
53ra15
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Enen hert van snellen gheverde
Die vrouwen Baten op hare eerde
Ende die ene sprac ane den honden
Wijldijt horen ic saelt v conden
Hoe die honden waren gheheeten
Die die vrouwe leidde dat seldi weten
Die ene bont die hiet ghestede
Daer die vrouwen gherne mede
Iaghen souden als sijt doen mochten
Ende hope die wel nauwe sochten
Werweert die hert was ghevloen
Oec soe mocht men hoeren wel doen
Lopen met groten wille
Troest die daer wel node stille
Hadde gheleghen indien Jouwe
Hi quam ghelopen met trouwe
Met enen berde groten gheluude
Ic en wijste niet wat beduude
Die jacht die ic voer mi Bach
Vriendelike si tote mi sprach
Die reine die mi daer hadde bracht
Ic wille v bedieden dese jacht
Die ghi hier Biet voer v oghen
In cans langher niet ghedoghen
Ghi en moet dese redene verstaen
Nv wael henen ende laet ons gaen
Wet gheselle dat dese vrouwe
Die hier jaghet al Bonder rouwe
Es gheheten gherechticheit
Al ondoghet es haer left
Hier jaghet si met haren honden
Nv seldi Bien in Gorten stonden
Die honden die op ons ghelopen comen
Want si wel hebben vernomen
Dat ouer scone wijf si vernam
Waer die hert ghelopen quam
Vter maten sere moede
Trouwe ende ghestede jaghede ende hoede
Hope ende troest quamen mede
Oec ghelopen daer ter stede
Want si jaghden met groten ghere
Daer quam oec weldoen ende ere
Ghelopen ende maecten groet gheclanc
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Die honden waren daer onlanc
Daer mijn vrouwe gherechticheit jaghede
Tallen tide alst haer behaghede
Die hert was moede ende stont te bile
Ende ouer ene cone wile
Saghic waer dat quam ghereden
Enen jaghere die mi dochte leiden
VI honden groet ende scone
Mi dochte dat icx was onghewoene
Alselken jacht iet te siene
Die hert begonste weder te vliene
Om hem tontlopene of hi mochte
Die vrouwe die haer wel bedochte
Volghede emmer vaste na ende ane
Want sine wille hadde te vane
Ia ende oec haer honden mede
Dat was trouwe ende ghestede
Troest weldoen die henen ghinghen
Hare kele soe lude clinghen
Dat ment hoeren mochte verre
Mijn vrouwe gherechticheit was ere
Dat haer honden soe moede waren
Ende liet lopen ende ere varen
Ende halpse op die rechte vaert
Met moede liepen si darwaert
Van desen vremde jaghere nv hoert
Hoe hi dese jacht heeft ghestoert
Met sinen wel gherusten honden
Die hi daer in corten stonden
Ghebracht heeft op die rechte vaert
Sere haeste hi hem darwaert
Te jaghene met groten moede
Mijn vrouwe gherechtecheit die goede
Si sat ende was sere onblide
Die honden liepen sere te stride
Die reine maghet waerts gheware
Die mi hadde bracht al dare
Siedi sprac si waer onrecht
Te menegher stede nv ende echt
Iaghet voer gherechtecheit
Ach hoe sere men nv deit
leghen hare in vele houen
Want onrecht sit nv bouen
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Mijn vrouwe gherechtecheit jagde nochtan
Alsoe langhe dat si quam
Daer die hert te bile stont
Ende die vremde lefts hont
Stont daer emmer vaste bi
28
Mijn vrouwe gherechtecheit sprac Ay mi
Salic dit emmer moeten liden
Dat onrecht nv ende in allen tiden
Aldus bouen mi sal comen
32
Ende alte hant soe heeft si ghenomen
Haer honden ende si es wech ghetoghen
Al waest haer leet si moest ghedoghen
Die scone maget sprac te mi
36
Wel lieue gheselle nv willic di
Alle die honden bi namen noemen
Die met onrechte den jaghere sijn comen
Op dat ghijs hebt stade ende moete
40 Sinen left hont heet scone groete
Al daer hi mede beghint die jacht
Daer luttel trouwen in es gheacht
Wankelmoet die ander heet
44
Die emmer altnes es bereet
Te jaghene daer hem wijst den moet
Ende dicker doet hi quaet dan goet
53vb
Die derde hont die es ghenant
Loesheit die in menech lant
Grote scade doet verrisen
4
Nochtan soe hoerdicken prisen
Den jaghere veter maten scone
Hi ware weert dat hi crone
Droeghe alsoe goet es hi
8
Den vierden hont noemic di
Die es gheheten loghenere
Wapene ouer die leyde mere
Dat men te menegher stede dien hont
12
Goet gheselscap maket cont
Runen es haer vijfste gheselle
Der honden es Besse daer ic af telle
Maer nierren en can hem bevroeden
16
Wanneer hi hem voer runen sal hoeden
24

53vb9
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Scalc es die sesste van sinen honden
Daer na in wel corten stonden
Die jaghere tot sinen honden sprac
Die hem dochten sonder lac
Ende troestese alle bi namen
Loghenere runen liepen te samen
Want si emmer bi een behoren
Ic stont als die verloren
Heeft herte sijn ende moet
Ic sprac vrouwe doer oetmoet
Lieue werde berecht mi
Hoe dese jaghere gheheten si
Die maghet seide dat sijt gerne dede
Si sprac gheselle op dese stede
Soe willics v maken cont
Die selue jaghere die den hont
Leidde neuen hem in die hant
Her onrecht es hi ghenamt
Wat hi wilt mach hi driuen
Daer en mach niemen jeghen kiuen
Want hi es die tsijns comt altoes bouen
Ongherechticheit in vele houen
Ghi vrouwen maghden ende reine wijf
Ghi ridderen cnechten set v lijf
Te jaghene met vrouwe gherechtecheit
Want si hare alles dincs versteit
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VANDEN FONDAMENTE

LI

en salich wijf van jonghen daghen

E hoerdic wilen in eenre stat
4

54ra1-2
54ra2

Eenre wel lieuer gheselscap vraghen
Die daer in groter vroude sat
Haer vraghen ic al dus verstoet
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54ra36

Ocht een man wt goeder aert
Die legghen woude lijf ende goet
Aen enen casteel onghespaert
Soe moeste hi dan een fondament
Sueken dat hem niet en begaue
Want menech man dicke ghescent
Es om om dat hem dat ghinc aue
Ende als hi dan heuet vonden
Ene stat die noit en was ghebout
Ende hi dan in Gorten stonden
Calc doet bringhen steen ende hout
Ende hi soe rikeliken ende soe scone
Toe dade legghen dien casteel
Soe dat men onders shemels trone
Niet en mochte gheliken dat juweel
Ende als hi dan na sinen vermoghen
Hadde ghemaect scone ende sterc
Soe mochte hi wel in goeden hoghen
Leuen als hi dat scone werc
Te sinen vrede mochte aen scouwen
Ende besitten met ghemake
Nv vraghic heren ende vrouwen
Ofte die casteel viele ende brake
Wat men hem best raden soude
Een nuwe fondament te legghen
Soe dat men weder verachte op doude
Wie sal hier sijn best af segghen
Doen si si haer vraghen hadde ghevracht
Elc sprac Baer dat hem goet dochte
Doen badic der soeter maght
Ochte ic dit absolueren mochte
Iaghi orient hets wel mijn wille
Sprac haer suete mondelijn
Men sal v maken een ghestille
Van alle die ghenen die hier sijn
Soe willic v dan met redene toghen
Men vint op den dach van heden
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54ró

Casteel soe neder noch soe hoghe
Hine mochte wel noch worden bestreden
Met voer rade gheloeft mi dat
Heeft men dicke borghe ende huse
Ende oec meneger goeder stat
Ghedaen herde grote confuse
Maer alst van seluen dat verstaet
Een scoen casteel wallet neder
Soe es dat fondament wel quaet
Men salder niet op metssen weder
Dicke hebbic hoeren spreken
Wisen lieden des Bijt wroet
Men mach enen boem wel breken
Nochtan soe blijft die wortel goet
Daer omme en Balmen laten niet
Men sal ter wortel nemen Boem
Al ware hare een mesval gheschiet
Si mochte noch wel werden een boem
Ende met sueter wrocht beclieuen
Dan si te voren hadde ghedaen
Allen goeden reinen wiuen
Gheuic hier exempel aen
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LII

rie steene sijn hier op der erden
Die men hout van groter werden
Bouen anderen steene diere
Hare natuere ende hare maniere
Ende haer viertuut es soe goet
Dat mense emmer prisen moet
Dierste dat es een dyamant
Die es brun ende viercant
Men seghet hi heeft selken Bede

D
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Men gheeftere enen gheluuc mede
Daer mennen gheeft doer vriendelecheit
Ende oec es hi soe hert van arde
Dat men en can met ghenen warde
Aen hem ghewinnen dat veetic wale
Noch met ysere noch met stale
Noch met neghen steen soe hart
Noch met dinghe dat yeghewart
Sonder allene met box bloede
Daer brectmen mede alsic bevroede
Dander dats een myraude claer
Die can men vermourwen dats waer
Des menschen herte ende sinen sijn
Ende brinct hem ere ende blisscapijn
Die myraude heeft enen sede
Waert dat men onreinleecheden
Met hare beseghede min of mee
Si splete ende brake te hans ontwee
Ende haer viertuut waer al verloren
Dat haer natuere gaf te voren
Terde dats een robijn
Ieghen dat edel Bonne schijn
Verlicht hi recht in der maniere
Als of hi ware ghelijc den eiere
Sijn natuere es als men ons leert
Dat hi sterct ende conforteert
Des smenschen herte ende sinen sinnen
Ende maectene stare ende mechtich van binnen
0 . reine werdech salich wijf
Dijnet dat dijn reine veerde lijf
Meer viertuut heeft allene
Dan moghen hebben al die steene
Dan enech Boet ochte oec eneghen scat
Ende en es te prisene niet voer dat
Dan een wijf [in] eren leeft
Ende haer seluen Baer toe gheeft
Na des dyamants sede
Dats dat si met reinecheden
Met herden moede ende met starken sinnen
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Haer seluen hoeden soe hert van binnen
Dat si aen ghenen man en legghe
Doer ghene scoenheit die men haer segghe
Noch doer des mans behaghelheit
Noch doer des goets ghierecheit
Sonder aen enen die si tallen stonden
Trouwe ende ere in heeft vonden
Ghelijc dat die myraude gheeft
Vroude hem die in sorghen leeft
Al dus ghelike soe sal een wijf
In vrouden houden haer reine lijf
Ende in scanden haer lijf niet wenden
Want waert dat ment aen haer bekenden
Dat si doer een vroylijc begheren
Wte ghinghe hare eren
Soe ware hare viertuut verloren
Als der myrauden daer te voren
Maer die wile dat si leeft in eren
Ende in scanden en heeft gheen begheren
Ende rein gheselscap hout openbaer
Soe es si ene myraude claer
Ende verblijdt herte ende sin
Ende si bringhet meer vrouden in
Dan alle die myrauden ghemene
Moeder der vrouden es si allene
Gheliker wijs dat die robijn
Verclaert jeghen dat sonne schijn
Recht of hi van viere ware
Al dies ghelike sal binnen dare
Dijn herte ende tfier der scamelheit
leghen die sonne der hertleecheit
Want scamelheit sal di leren
Ende herte ende sin daer toe soe conforteren
Soe dattu sels in eren bliuen
Ende becoringhen van di driuen
Soe bestu dan een troest op der erden
Ende een spieghel van groter weerden
Ende een exempel van groter leren
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Ende een ouerste licht van groter eren
Wijf nv bewaert v in elc lant
Dijn seluen na den dyamant
Die brun es na der simpelhede
Staerc mechtich nader herthede
Viercant na dat vierlement
Die god in di heeft ghesent
Dinct altnes na den box bloede
Soe dat neghen man in dinen moede
Meester en roerde dijnre Binnen
Dan enen allene dijn saltu minnen
Daer trouwe ende ere in es becant becant
Ende ghelijc dat die dyamant
Vermorwen doet dat box Moet
Alsoe sal mourwen hem die moet
Die di tenen gheselle roert gheset
Na der heilegher kerken wet
Dijn sinne ontpluuct ende wilt ontdoen
In vrouden na der myrauden doen
Soe bestu een troest inden oghen
[E]nde hoet di ende laet di niet bedroghen
Voert meer soe en werct buten pade
Soe seltu veesen vroech ende spade
Ene myraude die vroude gheeft
Den goeden die in eren leeft
Ende wiltu sijn een robijn
Soe bewaert al dus den lichame dijn
nota
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Ende in hem seluen soe bedroghen
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Dat hi den esel roert onhout
Hi ghemoetten enen mul
Hi sprac ghi en selt met mi niet gaen
Want v vader was een grol
Sich hoe ic ben ghedaen
Het gheviel dat jaghers quamen
Ende elkerlijc blies sinen horen
Alse die der jacht wilden ramen
Dat wilde dier spranc hem voren
Alse die jagheren dat versien
Dat elc dier vloe sire eerde
Dat en mochte den esel niet gheschien
Om dat hi stedich was van arde
Die honden spronghen den esel an
Ende waenden dat ware een wilt
God here hoe lude hi doe reren beghan
Die hem soe cranckelike onthielt
Die te voren was soe cloc
Ende ghetorden veter maten
Men scoerde hem sinen nuwen roc
Ende oec moeste hire den ouden laten
Sijn vel scoerdemen met allen
Ende dedem daer sinen fijn
Dit mochte den esels wel ghevallen
Die sotter vele dan esels sijn
Wie es die esel die ic mene
Dats die hem seluen niet en kint
Die lettel maghe heeft of gheene
Dan hi met enen here ghewint
Ende een paer clederen elc jaers
Te draghene met goeden lieden
Ende dan maect hi sijn wanewaers
Dit mach een esel wei bedieden
Ende dan vuilti sijn van hoghen lieden sijn gheboren
Die des hoefts moghen ghenieten
Ic segt v allen wel te voren
Deser eselen mach men verdrieten
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Maer alre vroetscap fondament
Dies sift seker ende ghewes
Dats dat elc hem seluen kipt
Wanen hi Gomt ende wie hi es
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ENE TAFELRONDE LIIII

20

351

at manne die sijns Hues es Boet
Ende dan heuet vrien moet
Dat hi die wapene wilt draghen
Wilt hi dan eneghe dinc beiaghen
Alles ende alles in tauelronden
Soe moet hi peinsen tallen stonden
Als hi ghewapent hout om steken
Dat hem dan v sloten ghebreken
Dat jerste doet vanden viuen
Es dat men met reinen wiuen
Becommeren sal tot allen tiden
Als hi ter banen weert moet riden
Ende die soe vaste int herte sluten
Dat hi mids vromicheiden van buten
Den werden vrouwen doet bekinnen
Dat hi een dienere es der minnen
Dat ander slot dunct mi dit
Als een man ghewapent sit
Op een recht doende ors van prise
Soe sal hi na recht ridders wise
Sijn ors besluten in sinen dien
Ende doent vriendelike olien
Beide met houwen ende met wincken
Dat doet den werden vrouwen dincken
God here wie es dese edel man
Hets recht dat si hem doghet an
Om wiens wille hi dus ghebert
Van wapene moet hi sijn gheert

W

Tussen deze regels
gwitregels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zes witre els.
gwitregels
hi: Boven de regel
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Dat derde slot es tien stonden
Als hem sijn helm in es ghebonden
Dan sal die edel minnere milde
Hem vaste besluten inden scilde
Metter boerst ende metten armen
Ende dincken mochtic noch verwermen
Aen hare ende mi dat mochte ghelucken
Dus woudicse aen mijn herte drucken
Dat vierde slot es als ghevelt
Dat een man ghewapent helt
Ende met hem soe verre es comen
Dat hi heeft sijn spere ghenomen
Soe voeghe sine arme aen de borst
Ende sluten sijn spere in bider vorst
Dat aen den scilde bliue gheacht
Als oft wten scilde stonde ghewracht
Ende houwen dan met snelder vaert
Al dinckende of daer stonden ghescaert
Die sinen vader hadden doot
Wat segghen dan die mondeken roet
Die daer houden in beiden ziden
Halt an halt ende laet henen riden
Die der minnere dienere es
Dies sijt seker ende ghewes
Dat vijfste slot dats dbeste
Dat hi slute ende beueste
Sijn spere aens sijns ghesellen helm
Dat hi niet te vergheefs den dwelm
Ende doe schinen doer de vrouwen
Ic segghe v dat in goeder trouwen
Beslut hi hem in dese vijf sloten
Sijn sanc die wert van selker noten
Sauens als hi vore sal singhen
Dat men om hem te siene sal dringhen
Want men sal hem willen kinnen
Oec mach hi hopen goeder minnen

55vb

Item desen sproke houdt

55va20
55vb1-2

man: Boven de regel geschreven met invoegteken op de schrijflijn.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift drie witregels.

LXIIII verse

FOLIO SSVA-SÓRA,TEKST 54-55

VANDER WANDELINGHEN
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56ra

ie vrouwen sijn al selc van seden
Alse die vespertijt een wile es leden
Dan gaen si sitten voer haer Bore
Om dat si van lostecheden
Willen Nebbe haren ereden
Soeten locht ende Boeten gore
Dan Boe lijf haer kinnesse daer vore
Selc te perde ende selc te voet
Si biet hem houesheit ende hi hare
Si lichten beide capprwn ende hoef
Dit dunct mi veesen alte Boet
Datse manlijc anderen bieden ere
Maer dese houescheit moeit te sere
Een man die gherne sijn liefken saghe
In ghenen tide van alden daghe
En sal hijs bat ghespreken connen
Dan dat hi daer legghe sijn laghe
Sauens finder vrouwen vlaghe
Eer die maeltijt es begonnen
Een op sien heeft hi doch ghewonnen
Ende daer toe een groeten mede
Soe en heeft hi niet om niet gheronnen
Want onbegrepen es die sede
Ic biddu minners telker stede
Dat ghi wel onthout dese Tere
Maer dopstaen moit de vrouwen tsere
Die sauens gheet ter laueien
Voer die vrouwen hem vermeien
Als si ter rusten sijn gheseten
Dan gheet men gherne dansen reien
Deev hoe wel mach hem ghereien
Die daer haer lief te eenden weten
Eer men dat auentmael gheet eten
Soe gheet dat volc op ende neder
Die vrouwen soudent node vergheten
Si staen op ende sitten weder
Die dan in haer benen sijn teder

55vb2-3
55vó3

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vi'1 witregels.
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Die werden dan buten kere
Want dopstaen moit hem te sere
Hoe mocht men beter dinc ghevinden
Dan dat keren ende dat winden
Na vespertut van straten te straten
Want dan gheet dat vroudelec ghesinde
Ter locht waert sitten tallen jnden
Om dat si coelheit selen vaten
Ende oec soe en selen sijs niet laten
Comt daer haer kinnesse vore ghegaen
Si selen hem daer toe ghesaten
Dat si jeghen hem op staen
Die meneghe soude sijn oghen opslaen
Op die vrouwen vele mere
En moide dopstaen niet soe sere
Die wandelinghe dunct mi craes
Ende oec eest een vriendelijc solaes
Maer mi ghebrecter een dinc an
Biedt men houesheit enen dwaes
Hi peinst die vrouwe groet mi jaes
Die sot verheft hem seluen dan
Ende hi peinst ic ben een eerlec man
Want d i e vrouwen groeten m i
Maer luttel Boet soe weet hi dan
Dat men met hem sot daer bi
Maer vele te noder wandelen si
Sijn si vrouwen ofte heren
Om dat die houesheit moit te sere
nota LXV verse

VANDEN PLAESTERES

LVI

32

i quam te voren in tuinen moet
M Dat men menech amboch doet
Dat men heet herde groet
Salic v segghen die redene bloet

56ra2
56ra30-31
56ra31-32

Tussen werden en dan is buten doorgestreept en g
eëxp
un geerd.
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
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Mi en dunct negheen soe mechtich
Van allen lieden noch soe crachtich
Weuers volders sceres no backers
Maer die meste heren sijn die plackers
Al en trecken si niet een seel
Si plaesteren wel Bonder truwel
Dit sijn al die meste heren
Daer omme soe willic plaesteren leren
Plaesteren sijn van twee manieren
Al soe ic v sal visieren
Selc die draghen grau ende bont
Ende winnen menech groet pont
Al en plaesteren si gheen muren
Si winnen grote dachuren
Al en stoppen si gheen gaten
Si gaen baleren achter straten
Ende houden metten lieden haer scheren
Ic moet emmer plaesteren leren
Mlle die plaesteren metten truwele
Sijn van Ilene voerdele
Om twee groete of om drie
Staen si bedabt tote den cnie
In den mortre alden dach
Hebben si Baer in Boet verdrach
Soe besteden si wel haren tijt
Ende doen si den lieden haer profijt
Blidelec moghen sijt verteren
Ic moet emmer plaesteren leren
Selc can plaesteren herde scone
Van buten maer binnen soe es hi hone
Wat si spreken ofte Callen
Ende hoe scone haer worden vallen
Met haren smekenden sermone
Hebdi hare hulpe te doene
Hebdi gheet mogdi wel gheuen
Soe seldi sijn lieue neve
Ende alsoe hulpe mi theilich graf
Ic sal v hulpen al dat ic mach
Alsoe langhe als ic sal leuen
Hebdi gheen gheelt mogdi niet gheuen
Dan soe sal hi segghen die selue man
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Dat hi v niet ghehulpen en can
Nemmermeer met ghenen kere
Ic moet emmer plaesteren leren
Plaesteren connen dats die man
Soe wel hem die wel plaesteren can
Si sijn lief ende weert
Ende elc doet dat hi beghert
Waer si comen in eiken lande
Plaesteren connen enes ghene scande
Ic segghe v waer in goeder trouwen
Het pleghen heren ende vrouwen
Ende oec soe en willies niet ontberen
Ic moet emmer plaesteren leren
Plaesteren es dmeste ambacht
Daer die meneghe cleine op acht
Dat men in de werelt doet
Wie van plaesteren es vroet
Hi blijft gheert ewelike
Es hi arm hi werf noch rike
Sal yewers enech oordeel vallen
Het moet in haren ketel wallen
Dus sijn si die meste heren
Ic moet emmer plaesteren leren
Die plaesteren connen sijn van groten loue
Ende oec voersprekers telken houe
Altoes moeten si voren gaen
Daer ander lieden achter staen
Eiken soe maken si samblant
Tfier draghen si in die ene hant
Ende dander hant es selden sonder
Water hier ende Bonder
Si smeken ende si trufferen
Ic moet emmer plaesteren leren
Tfolc van ertrike ghemene
Plaestert groet ende Ilene
Smede toepers ende fruteniers
Perpointstickers ende permentiers
Scoenmakers ende smeden
Plaesteren met allen leden
Dit Gunnen spinnen ende noppen

56rb38hehul
te d uit de aanzet tot een
g
P en: De 1 is verbeterd

p.
p
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Soe doen si oec die cleders stoppen
Scipliede molders ende wagheners
Alle soe sij n si plaesterers
Waer si gaen of waer si keren
Ic moet emmer plaesteren leren
Ay mi ic hadde wel na vergheten
Die alder meest van plaesteren weten
Dat sijn meesters liberael
Die kieken inden orinael
Si connen plaesteren wel ter cure
Sonder eneghe grote labure
In haren morter beslabben si hem Belden
Noch tan moet ment hem diere ghelden
Hoe die plaesteringhe vaert
Ende hoe die Tiede meer pipen ende screien
Soe si meer daer omme pleien
Biden stronte ic moeter om sweren
Ic moet emmer plaesteren leren
Plaesteren connen al ghemene
Baeliu scepene ende casteleinen
Plaesteren groet ende Ilene
Om te hebben dit sughebeen
Daer si op moghen al in een
In tauerne gaen ende in caberetten
Eten ende drincken van den besten
Hier omme eest dat si smeren
Ic moet emmer plaesteren leren
Die van plaesteren seide quaet
Swighe daer af dats mijn raet
Vander werelt dmeste deel
Sijn plaestereren al gheheel
Oec soe sijn si lief int ghetal
Dese plaesterers ouer al
Die wille gheloefs die wille ontbaers
Ic blijfts metten plaesteraes
nota (, XX verse

56va33laesterers:
De tweede r is klein boven het woordgeschreven.
p
%
56vb13
werelt: Boven de r is de aanzet tot een niet afgemaakte lustettergeschreven.
56vb19-20
Tussen deze regels
% bevinden zich in het handschrift twee witregels.
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20

VAN ONDER WINDENE

ie van cleinen onder winden
Es die leeft met groten vrede
Alsoe ict nv in de werelt einde
Es gheheten groten wijshede
Ende het behout die ziele mede
Vele onderwindens bringt meneghen in verdriet
Wiltu doen der wiser Bede
Te vele onderwindi niet
Ic segghe v die hem onderwint
Der werelt dan hem ane gaet
Al clemt hi hoghe in sinen staet
Ende als hem die werelt weder laet
Dalen ende hi vallen moet
Dan es hi vele meer versmaet
Vele onderwinden en was noit Boet
Die vroede die lachterent soe sere
Onderwinden dat die Botte prisen
Daer si mede in lanc soe mere
Dalen al dunct hem dat si risen
Metten vinghere si achter wisen
Den ghenen die hem te vele onderwint
Ic segghe die sal spade risen
Hier bi onderwintdi twint
Onderweint di van v seluen
Du hebter ane ghenoch te doene
Peinst dat men di sal deluen
Want ghi en hebt gheen achter noene
Gaet te messen ende te sermoene
Ende gherechtelike om dijn broet
Op dijns selues recht Bijt coene
Anders en onderwintdi Ilene no groet
Die sijn ziele ende sijn leuen
Behoet verwaert II goede borghen
Hier noch elder en sal hi sneuen
Dies mach hi leuen Bonder Borghen
Maer si hem seluen soe verworghen
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g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
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Die hem onderwint buten maten
Hout v met vrede verborghen
Dat en sal v niet onderwinden laten
onderwinden es van manieren
Die enen vremden persoen saghe ontstelt
Mocht men hem vriendelike paisieren
Dat sinen rouwe worde ghevelt
Al selc onderwinden en es niet ghetelt
Want hets werc van ontfermecheden
Met vele onderwinden di niet en verselt
Ocht ghi leuen wilt met ereden
Nemt exempel ane v gheburen
Hoe sire hebben gheuaren mede
Met vele onderwindens te selker eren
Ocht hem ruste gheeft oft vrede
Oft der zielen salicheden
Nv merct die dinc soe ghise wint
Rust v Binnen ende rust v leden
Ende niet te vele v onderwint
Dits ghesproken op vele onderwinden
Dies hem wacht hets sijn profijt
Want wi exempel Baer af vinden
Dat die meneghe es swaerlijc ghecast ijt
Ic rade v die mijn vriende Bijt
Beide in nerste of in spele
Wat v es vremde ende ghi voer v siet
Onderwindes v niet te vele
Om dat den dichtere duncket pijn
Soe gheeft hi dit castiement
Den onderwinders waer si sijn
Ende dat elkerlijc op hem seluen kint
Want menech mensche es ghescent
Bi vele onderwindens int swaer verdriet
Horende Boef ende Biende blent
Hier omme soe en onderwintdi niet
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nota LXXI verse

57ra21
57ra45

57rb6

sal: Boven de regel
i'n.
% %geschreven met invoeS teken op
p de schri'11
De oorspronkelijk geschreven
regel
zij de laatste
%
% luidde Onderwindes v te vele niet. Hiervan zijn
woorden(vele niet) doorgestreept en eëx un eerd vele is nogmaals aan het eindean
v de regel geschreven en niet is boven de regel geschreven met een invoe teken op de schri' i'n.
Tussen onderwintdi en niet is twint doorgestreept en%
eëxp
un %eerd. Blijkens
de donkerder kleur
1
inkt is niet bi1%eschreven nadat twint was doorgestreept.
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8

EEN LIEDEKEN

12

Hi sprac lief wiltu mijns ghedincken
Dinen orlof willic ontfaen
Mijn herte bloet willic v scincken
Dijn guetlicheit willic di Iaen

LYIII

Och ghedinct mijns dies biddic dy
Al in wat lande dattu bist
Dies willic vroulijc zinghen
16

20

24

Si sprac dat hebbic wel verstaen
Ach leider moet ghescheyden sijn
Dijn herten bloet willic ontfaen
Ende legghent neven dat herte mijn
1 Och ghedinct mijns

Si sprac en mach niet langher beiden
Van dies ic in mijn herte doghen
Wel droefelijc ghinc si doe screyden
Die tranen spronghen haer vten oghen

I Och ghedinct mijns
Doen hise soe droefelike screyen sach
28

Doen droefde hem sijn herte binnen
Doen en woude hi niet langher beiden
Hi sprac met enen droeuen sinnen
I Och ghedinct mijns

Hi nam een mesken in sijn bant
32

Hi sprac hout vanden bloede mijn
Soe waer ghi court in enech lant
Dat v ghedincke waer af dat si

57rb7-8
57rb8-9

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
S
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vij witre
^vijf
els.
witregels
Tussen g hinc en si is een f of een s doorgestreept.
hi: Boven de regel
op
i'n.
g ggeschreven met invoegteken
g
p de schrij11

57rb28

FOLIO 57RB, TEKST 58

Afb. 24. Brussel,

KB, 15.589-623, f.57v

361

(verkleind)

362

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

57va

f

4

Och ghedinct mijns

Doen si dat mes ghetoghen sach

28

Si sprac saltu di seluen steken
Wat salie doen 0 wi 0 roach
Mi dunct mijn herte sal mi breken
1 Och ghedinct mijns

32

Die joncfrouwe bleef in groten sorghe
Dat was in alsoe Gorter stont
Hi nam aen hare Sente janne te borghe
Die tranen vielen haer inden mont

8

Och ghedinct mijns
Si stac hem een vingherlijn ander hapt
Dat was al van finen goude
Soe waer hi quame in enech lant
Dat hi haers ghedincken Boude

36
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1 Och ghedinct mijns

16

Die joncfrouwe was van hem ghescheiden
Ende si bleef in groten rouwe
Si sprac onse here god moet v gheleiden
Ende v beschermen onse suete vrouwe

20

I Och ghedinct mijns
Die joncfrouwe ghinc op hare Gamer saen
Haer seluen ginc si daer ontwinden
Een suuer cleft heeft si ane ghedaen
Een heilich leuen ghinc si doe leiden
f Och ghedinct mijns

24

44

48

52

Item XLIII verse
28

i[

Och gutlich boel staet mer in staden
Want ic leue in wr ghenaden

M=Y
91 Och quaem den tzijt
57va30
57va30-31

Tussen de M en de Y bevinden zich tweearallelle
horizontale verbindingsstreepjes, die o^ hun
^
beurt in het midden verbonden zijn
zijndoor twee verticale lijntjes.
lijntjes
in een sierlijke
uasi-lattera
textualis
eiteli'k
een
textualas met lussen als van een lit1 q
1
tera cursiva).
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VAN SENTE BERNAERTS LEREN
ENDE VAN VELE ANDER VADERS

LIX

32

Ente bernaert seghet alse ic
peinse om tfernoi ons heren soe
es mi enen mensche die ene dinc xxx
jaer beghert heeft Ende dien ghegheuen
roert Ende als ic peinse om tfernoi
ons heren soe es mi te moede alse enen
priester die messe ghesonghen heeft
ende dien lichame ons heren werdelike
ontfaen heeft Ende alse ic peinse om
tfernoy ons heren soe oetmoedeghe
ic mi onder alle die liede Baer ic
bi bem Ende alse ic peinse om tfernoy
ons liefs heren soe ontstect ene
vloet van tranen in mi dat te gaen
berch ende dal ende steene ende water
Die berch es ons betekent bider
hoegher herten Ende die dale bider
ghieregher herten Ende die
steene bider harder herten Ende dat
water die ghenoechte sueket in
die werelt Ende alse ic peinse om
tfernoy ons liefs heren soe en es
niet in erterike dat mire herten
raste doen mach sonder god allene
Onse here god seghet M jaer
eer ic den mensche makede hebbic
den mensche ghemint eten gronde
mijns herten Ende ic Nebbe meer
beghert te comene wt hemelrike
in erterike om den mensche salech
te makene dan noyt heileghe ziele
in hemelrike begherde te comene

57va31-32
57va33
57vó18

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vi'1 witregels.
g
g
zijnonbeschreven gelaten.
De laatste twee regels
g van de kolom zijn
g
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Die mensche die mine doot draghet
in sine herte dien salie sine ziele
alse hi henen keert voeren vore
tuinen vader Ende sal mi belonen
dat hi volvult heeft die weelde
mijns herten Ende ic sal hem lonen
van al dien doghene dat ic ghedoghet Nebbe om hem Alse ofte
bijt ghedoghet hadde om mi
Sente bernaert seghet na dien
dat ic wiste dat ic met soe dieren
scatte ghecocht was sone woude
ic nemmermeer sint te copene
sijn Mensche du sout di seluen
houden ouer niet Ende alle die
ghene die du kinnes buten hoeft
Bonden daer in saltu houden Ende dat
vier der berrender minnen dat
mindi Ende du sout v houden in gode
dat hi diere herten minnen werf
es soe saltu werden ghesent int afronde siere herten A4 tuilen diep
Brueder hughe seghet die gode
mint met goeder herten god salne
ane sien met tween blikenden
oghen Ochte hi al dies vergheten
hadde dies erterike ende hemelrike
binnen heeft sonder sijns allene
Broeder minhiel van aken seide
dat dauid seghet in therte gods
es ene fonteine van alle welden
Doe die prioer seide therte des
menschen es een spieghel der drievoldecheit ende therte des menschen
es een vat daer Naere die godheit
in stort ende in vloyt Ende therte des
menschen es een velt gods daer die
edele crucen in wassen daer hi
mede ghevoet ende ghespiset was
Dat sijn die edele peinsinghen ende
die edele begherten Ende therte

FOLIO 57VB-58RB, TEKST 59

16

des menschen es een ouen gods
daer die volle minne van sinen
eiere in bernt ende niet bouen wt
en gheet maer neder Wert sleet
om therte in
Sente bernaert vierech seghet
die tijdt es comen dat nierren
sijn herte behouden en mach nadien
dat god van minnen doot es
Avgustinus seghet mensche met
alsoe menegher herten alse du
beghers dat god ghemint es met
alsoe menegher herten mins to
gode Ende met alsoe menegher herten
dattu beghers dat hi gheert ende
ghelouet si met alsoe menegher
herten eerstu ende louw gode
A vgustinus here mine verdiepte
es uwe ontfaermecheit Alsoe langhe
en benic niet aerm alse ghi ontfaermhertech Bijt
Avgustinus here dat es miere herten
ghenoech dat si dat bekint dat ic
hemelrike verdienen niet en can
ghine gheuet mi om v ontfaermhertecheit
Bonder hoeghen es de mensche ghemint
vte grondeloeser herten gods Lieue
mensche alsoe vele alse du neders
in erterike na dien macht soe sal di
god hoeghen in hemelrike met siere
macht
De prioer Mensche dat doeghen
dattu heues van dinen ghebreke dat
volmaect alle doghet ende verblidet
die ziele die onghesocht bleef ende
onghetreden Alse die woestine die
glorie gods sal op di gheopent werden

58ra38
58ra45
58ra47
58rb4

met: De m is kleineschreven
l.
g
^maar heeft de vorm van een ma'uske
1
ontfaermecheit: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
Voor faermhertech is faermich doorgestreept eng
eëxp
un 8eerd.
ontf aermhertecheat: De eerste e is boven het woordeschr
even.
g
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A nselmus mensche soekes du goet

8

du vendes al goet suekestu menechvoldech goet du en vendes en gheen goet
Beda seght hoeuerde en leghet niet
inden hals si leghet in therte het
dreght selc sinen hals wel neder hi
heeft wel hoeuerdech therte
Grisoghenus alse vele bestu godelec
alse du vernoys doeghes om gode
Johannes de scoudere moeten mi af
vallen ochre mijn mont noyt beet
dat wel smaecte dandere en proefdens
eer ic dede
Broeder gheraert van coelne seghet
al haddic alle die sonden ghedaen die
alle die van erterike hebben ghedaen
dat ware der godheit gods alsoe
cleinen dinc te vergheuene alse ene
gheinstere viers in midden de zee
te blusschene
Broeder seght alle die nie gheboren
worden van adaems tiden si en conden
alle ene hoefsonde verpenitensien niet
pd en vergauese om sine godheit
ie biscop van der losane de mensche
mach soe dicke gode Jouen met wee
van herten dat hi daer na en viel
nemmermeer in hoefronden
Avgustinus here ghi waert binnen
ende ic was buten ghi eerbont mi
met uwen eweliken vrede Ende ic wart
v minnende der minnen sochtinghe
si es mijn orconde dat ghi mi behaghet
Ende dat ic mi seluen mesbehaghede
jc verwoerpe mijns ende gripe ane
di mensche alsoe dicke alse du dinen
eyghenen wille later om gode Soe
verdienstu alsoe groeten Toen alse
Abraham dede die sinen sone ysacke

58ró24
58va7

g odelec: De gis verbeterd uit een d.
ggroeten: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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12

offerde op den berch te monte caluarie
lieue mensche bidt vore hem die
dit screef dat god vore ons allen
bidden moete
Amen Amen

XX POENTE DAT EEN MENSCHE
ONFEET METTEN SAKERMENTE

[6O]

LX

Dit sijn xx pointe die tsakerment
16 ontfeet want ons heren lichame werct
aen den mensche diene ontfeet Bonder
Bonden met vasten gheloue
Dat jerste point es dat god den
20
ghenen die sinen lichame ontfeet
vergheuet al sijn sonden
f Dat ander es dat hine behoet van
hoeft sonden
24 1 Dat derde es dat hine verloest vanden vianden diene ane vechten dat
si hem niet en moghen scaden
9[ Dat vifte es dat god sine hope meert
28
dies gheens die ontfeet sinen lichame
1 Dat seste dat es dat god heure sine
devocie meert ende gheuet rouwe van
sinen sonden Ende karitate te Bode ende
32
te sine enen kersten
(1( Dat seuende es dat hem god gheuet
kinnesse sijns selfs ende sijns sceppers
(11 Dat achtende es dat god sine begherte
36
verrolt ende ghestadech in hem seluen
ewelike
I Dat neghende es dat god hem gheeft
58vb
ghesonde aen den lichame Ende oec
verduldecheit in sire pinen
9[ Dat tiende es dat god scaerp maect
4
sine vijf sinne ende subtijl
9[ Dat ellefste es datten god behoet
van onversiender doot

58va12-13
58va14-15

152

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
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I Dat twelefste es dat god sijn
troestere es ende sine behoedere in
sijnre siecheit
I Dat dertiende es dat god sine ziele
woerpt in die eweghe bliscap alse
hi keert van erterike
91 Dat viertiende es dat god sine
ziele bescermt dat hare ne gheen
viant scaden en moghen
li Dat viftiende es dat god alle sine
mesdaet die hi in desen leuene
mesdaen heeft op hem nempt
i Dat sestiende es dat god sijn
voersprake es vore sinen vader
daer hi selue spreken moeste ochte
hi niet en hadde ontfaen gods lichame
1 Dat seuentiende es dat god hem
dies danct ende beloeft dat hi sinen
lichame ontfinc hier in erterike
i Dat Achtiende es dat god sijn
loep sal veesen in die ewelike bliscap
hier bouen in hemelrike
i Dat neghentiende es dat hi ons
heren god lichame ontfeet met
meere wijsheit van Bode dan
enech meester te parijs mochte
bekinnen in C M jaren van wijsheit
f Dit sprac sente jheronimus dese
dogheden ende h[a]re ghelike ontfeet
elc Boet mensche met gods lichame
aender zielen maer si sijn verboerghen
tot aen dier stont dat die lichame
vander zielen scheden moet
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erterike: De tweede r is verbeterd uit een lusletter.
meester: De tweede e is klein boven het woordeschrev
en.
g
h[a]re: De tweede letter is knoeten verbeterd uit een aanvankelijk eschreven e en daardoor nauweli1 ks leesbaar
Tussen deze regels
% bevinden zich in het handschrift vijf
1 witregels.
%
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FOLIO 58vs-59RA, TEKST 60-61

369

40

DIE HEILEGHE X GHEBODE LXI

59ra

Ien gheboden sijn die god onse
here moysesse gaf op den berth
T
van sinay Dese ghebode moet een

1

4

ieghewelke mensch houden die te
hemelrike tomen wille Ende sonder
dese ghebode en mach nierren
behouden werden
Dat jerste ghebod es van desen
tienen dattu salt minnen dinen here
dinen god van al dijnre herten ende
van dijnre ghedachten ende van al
dijnre zielen Ende met al dijnre tracht
Ende dinen euenkersten ghelijc dijn
seluen In desen ghebode es ons verboden alle af Bode te anebedene Ende
touerie ende al ongheloue Ieghen dit
fierste ghebod doen de ghene die
haren lichame ochte haer Boet
ochte haer kinder Beuer hebben dan
ode Baer af maecti sinen god
at ander ghebod es dune Bals
den name gods niet vergheten in
desen ghebode es verboden alrehande
sweren sonder noet
Dat derde ghebodt es van desen
du salt vieren den sondach In desen
ghebode sijn ons gheboden al heileghe
daghe te vierne Ieghen dit ghebod
doen de ghene die de heileghe daghe
met dansene ende met dobbelne ochte
met anderen ledeghen spele omme gaen
Dat vierde ghebod es du salt eren
moeder ende vader In desen gheboden
es ons oec gheboden dat wi vader
ende moeder en laten en ghene breke
hebben Alsoe langhe alse wijt ghebeteren moghen Ieghen dit ghebod
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De laatste regel
g van de kolom is onbeschreven gelaten.
S
moet en een zijn
1^gescheiden door een verticale streep.
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gheestelike te verstane doen die
ghene die de heileghe kerke ende
hare prelaten niet en eren ende niet
hehoersam en sijn
Dat vifte ghebod es dune salt en
ghenen mensche doot slaen hier es
ons verboden alrehande manslacht
niet allene de daet maer oec den
wille Ende de daet daer toe Ieghen
dit ghebodt gheestelike te verstane
doen die ghene die hem seluen ochte
haren euenkersten sijn ocswn van
hoeftsonden want met hoeftsonden
doot men de ziele
Dat Beste ghebod es dune salt niet
stelen hier es ons verboden diefte ende
perseme en roef ende voercoep Ende alrehande maniere daer men enen mensche
tsine mede netut sonder recht ende
Bonder redene Ieghen dit ghebodt doen
de ghene die met ongherechten maten
ochte met valschen penninghen ochte
met ander ongherechter comenscape
omme gaen
Dat seuende ghebodt es dune Bout niet
met oncuscheiden omme gaen alrehande
oncuscheit es ons hier verboden in
alre manieren
Dat achtende ghebodt es dune sals
niet gheen valsch orkenscap draghen
jeghen dinen euenkersten hier es ons
verboden alrehande valscheit te swerne
Ende hier es ons oec verboden loghene
daer een linen euenkersten bedrieght
quetst ane goet ende ane ere ochte
in eneghe anderen manieren
Dat neghende ghebodt es dune
Bals niet met oncuscheden omme gaen
hier es ons verboden niet allene de
daet maer oec den wille Ende de
begherte
Dat tiende ghebodt es dune sals
dijns euenkerstens goet niet begheren
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FOLIO 59RÁ-59VA, TEKST 61-62

hier es ons verboden ghierecheit ende
eens anders onredelike te begherne

36

DE VII HOEFT BONDEN LXII

59va

Euene sonden sijn daer alle de
sonden ave comen Ende die sijn gheheten hoeft sonden Ochte doot sonden
want si doden de ziele dese doot sonden
sal een ieghewelke mensche scuwen Alse
hi soude scuwen die doot
Die jerste van desen seuenen es gheheten
hoeuerde want van hoeuerde comen
vele sonden daer af comt ydel glorie
Ende ydel roem ende behaghelheit meer
te doene dan min es scaemte dijnre
ghebreke ochte van dijnre vriende
hebreke
Die ander hoeftsonde es nidecheit want
van Jerre nidecheit comt achter sprake
Ende verradenesse ende bliscap van dijns
euenkerstens bedroefenesse Ochte van
sinen verliese Ocht van sinen rouwe
die hi heeft Ende ocht van sinen euenkerstens
blisscape Ochte van sinen ghewinne
Die derde hoeft sonde es tornecheit
want van tornecheit daer aue comt
schelden ende striden ende bedrieghen . van
herten onwerdelike ghelaet Ende vloeken
Ende vermalendien Ende ontdancken Bode
Ende manslacht begheren Ende wrake
Die vierde hoeftsonde es trecheit want
van trecheit daer af comt quade
druefheit verwassen ende swaerheit
te goeden dinghen Ende meshope ende
bedrueffenesse Ende lauheit ende onnutte
ghepeins ende waerlecheit

4

8

12

16

20

24

28

32
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Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschriftt negen
g witregels.
S
De laatste twee regels
zijn onbeschreven gelaten
Blaten.
g van de kolom zijn
ontdancken: De t is klein boven het woordeschreven.
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Die vifte hoeftsonde es vrecheit want
van vrecheit daer aue comt ghierecheit
Ende perseme ende diefte ende roef ende
versroeren ende lieghen ende qualike ghelden
deen den anderen bedrieghen alrehande onredelike comenscap Ende
ne ghene ontfaermhertecheit
Die seste hoeftsonde es ouer aet ende
ouerdranc dat men eer nempt eer
fijt Eten ochte drincken Ochte te costelec Ochte te vele Ochte ghierechlec van
derre sonden soe comt dronkenscap ende
onghepaerde buscap ende oncusche
waerde ende Bode vergheten ende
het gheeft blentheit der herten
Die seuende hoeftsonde es
oncuscheit want van oncuscheit daer
es in begrepen alre bande oncuscheit
van derre sonden soe comt blentheit
van herten Ende ongheestelecheit
begherte der roerelf Ende dit sijn
de seuene dootsonden die elc mensche
sculdech es te vliene ende te scuwene
sal hi gods hulde vercrighen
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VAN ONSEN HERE LXIII
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59va46
59vb10-11
59vb11-12
59vb12
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[63]

O

suete mensche draghet mijn
doeghen in dijn herte met
marien mijnre Beuer moeder Ende
met sente janne Alse dicke alse
du dat doet soe salic di dwaen
met dien watere dat ran wte
mijnre siden in goeden vrindaghe
ane den truce 0 . suete mensche
ganc in bedinghen allene dat ic

Na ende is der do doorgestreept en
r.
8eex
pun8 eed
Tussen deze regels
bevinden
zich
in
het
handschrift
vt1 witregels.
8
8
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vijf
8
1witregels.
8
Het8
el hoger
p ara raa teken is om ruimte te laten voor initiaal een re regel
Sgeschreven.
8

FOLIO 59VA-60RÁ, TEKST 62-63

docsuun ben al court di enech
ghescot van coringhen in dijn herte
dat di den want toe brinct dat
24
salic aue dwaen met miere
minnen eest dat icker beghinsel
aue ben 0 . suete mensche du die
aerm hongherech ende dorstech best
28
Ende ghi mi dat op dreghes te eenre
offeranden Alse dicke alse ghi dat
doet soe wert gheminghet mijn
Moet met di ende dijn int mijn
32
0 . suete mensche gheeft goede bispel
ende goede exempel den ghenen Baer
ghi bi sijt Soe dat si ghebetert
werden bi dinen leuene Ende alsoe
36
dicke alse ghi dit doet soe offers
60ra
du dinen lichame vore mi Alsoe ic
minen lichame offerde vore v anden
cruce 0 . suete mensche du die best
4
verstoten van dinen naesten Ende si
v onthouden dinen noet die si v wel
beteren mochten Ende ghi mi dat op
draghes te eenre offeranden alse
8
dicke alse ghi dat doet soe kniele ic
vore minen vader vore di Ende segghe
lieue vader mijn lichame ende dijn
lichame es een worden ontfaerme
12
v sijns want mijn Boeghen es leden
Ende tsine es te convene 0 . suete
mensche du die best in doeghene
van binnen sonder troest van Temende
16
ende ghi mi dat op draghes teenre
offeranden Alsoe dicke alse ghi dat
dat doet Soe wert op ghedaen
mine drievoldecheit Alsoe mine
20
side was op ghedaen Bore dinen
wille in goeden vrindaghe ane
den cruce Ende besiet die stat der
zielen mine want ic v minne met
24 al mijnre herten Ende die mi mint
ic salne met miere minnen minnen
ende vore al mijn lief bekinnen Die
ziele die haren sceppere siet si hout
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28

ghemaecte dine vore niet Onlanghe
mach si daer gheduren dat wert
miere herten sere te sueren Si suchtet
si droeuet si verdroeuet In ongheduren moet si gheduren Ende nement
tsuete metten sueren Alsoe langhe
alse hem duncket Boet Die mijn
herte quelen doet 0 . minne
ouersuete mate Hoe moegdi v
alsoe ghematen dat eneghe ziele
mach ghewesen die Bore v al
heuet ghegheuen i Amen
Ommate ghi moet v ghematen
v veesen es altonghemate te draghene
enegher zielen sine ware een
worden met liue Die minne
heuet ende die minne draghet
minne heeftene ende minne drechtene
minne maectene met minnen
Si deruens sachte dies niet en
kinnen dat doet miere herten . alsoe wee
Mi dunct si Brecht . In mach nemmeer
daruen gaet mi alte na haest v lief
ende haelt mi saen Inne mach nemmermeer
ghenesen Ic ben doot van minnen bleuen
Dan wert al aue ghedaen dat
jeghen minne es Bonder waen dan
wert die minne minne niet minne
Ende minne god met Bode ghevoeghet in
enen troene dan salse bekinnen die
wijsheit vander minnen wie vanden
vader wert gheboren Sonder beghin
sijn eweghe sone die heileghe gheest
hi vloiet vte hem beiden dats ouerwaer van sekerheiden daer alle die
ghene vte moeten leuen die gherechter minnen pleghen Amen
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Tussen deze regels
bevinden zich in het handschriftt drie witregels.
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ONSER VROUWEN VIJF PINEN LXIIII
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[íi4.1]

iMaria maghet soete
O Die solaes es ende boete
Van onsen sonden ende medesine
Ic bidde v bider jerster pine
Die ghi had ende die ellende
Van uwen kinde . als v die blende
Symoen wide maghet fijn
Dat v kint soude ghepassijt sijn
In een cruus om onse sonden
Ende die scrifturen dat orconden
Dat dat wordt v herte doersneet
Dander pine ende dander leet
Was als v die niemare quam
Dat v kint dat soete lam
Te jherusalem was ghevaen
Daer menne om onse sonden soude verslaen
Alsoet dede soete vrouwe
Met groten rechte haddi rouwe
Fonteine vrouwe ende medisine
Ter cruce haddi die derde pine
Alse ghi v kint sere mesmaect
Vont hangbende ane den cruce naect
Hande ende voete al doerboert
Sijn herte met enen spere ghescoert
Dat seit scrifture diet al wel weet
Dat doe een swert v herte doersneet
Ende nierren en can ghevroeden das
Wies herte onsachter was
Soe v soe hem die daer hinc
Vermort ant cruce dat v na ghinc
Dat was v ene pine wel swaer
Die vierde pine die ghi daer naer
Ontfingt vrouwe ende besieft
Dat was als ghi v kint af hieft
Vanden cruce neder al doot
Moeder gods dat was v ene pine groet

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g
Het p
ara 8raa teken is om ruimte te laten voor de initiaal iets hoger
g ggeschreven.
Tussen neder en al is al(met mislukte a) doorgestreept en g
eëxp
un geerd.
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Doen leidemenne al doot int graf
Al wenende soe scietdi Baer af
Dat was v vijfste pine vrouwe
Alsoe waerlike alse die rouwe
In v was swaer ende groet
Soe moetti mi bringhen wt alre noet
Ende bringhen mi tote hemelrike
Dies biddic v vrouwe oedmoedelike

40

44

Amen

Item XLIIII verse

28

32

if Bidt onsen lieuen here vore mi
Ghetrouwelike des biddic di
Ende ic sal weder bidden vore v
Blijft ghestedech ende ghetrouwe nv
In alre noet ende in allen sere
Dies biddic v want ict beghere

[64.2]

1

4

Item v] verse

VAN SENTE KATHELINE LXV

60vb

4

8

12

60va26-27

60va34
60vb12

eileghe santinne katheline
Ic bidde v dore die bitter pine
Die ghi doeghet reine maghet
Doen ghi inden kerker laghet
Sonder dranc ende Bonder spise
Dat ghi ten heileghen paradise
Mi met uwer bedn bringt
Ende ten joncsten daghe verdingt
Ende ghi Bode van hemelrike
Vore mi bidt ghenadelike
Dat hi mi dach ende nacht
sin moet gheuen en eracht
Hem te dienne alse waer bi

H

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
gwitregels
Tussen deze regelsgg
bevinden zich in het handschrift z even witregels.
De laatste regel
g van de kolom is onbeschreven gelaten.
g
Voor sin is Sijn
(met
beginletter)
e tinletter
doorgestreept
en eex unpeerd.
1
ggerubriceerde
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g
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Dat ic in Biere gratien si
Die v gracie gaf ende sin
Daer ghi hem soe dienet in
Met devocien ende met herten
Met martielien ende met smerten
Die ghi leet om sinen wille
Beide openbaer Jude en stille
Dat v nierren in dier noet
Noch in vrese vander doot
Ane riepe hine worde ghewaer
Van uwer hulpen openbaer
Die uwer passien doet ghewach
Ende die hem seluen niet en eermach
Alse die met sondeghen wonden
Ende dat hi graciloes ware vonden
Werde maget katheline daer huedt mi af
Want v god die gracie gaf
Daer ghi uwe martilie daet
Ende ghi hem dese bede baedt
Bidt vore mi den hemelschen vader
Ende oec vore mine vriende alle gader
Ende laet in uwe ghebede gaen
Hem allen die mi Boet hebben ghedaen
Dat hem god hemelrike moet gheuen
Nv sprect Amen dits volscreuen
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Amen . Item xxxvIII verse

40

VANDEN COUENTE LXVI

ólra

H

8

Hoert na mi in lieghe v twint
Eenre bande liede dat men wint
Enen cloester hebben si ghesticht
Wat men bedrieft in haer couent
Hebbic wel een deel versent
Daer omme soe hebbicker af ghedicht
Want des cloesters veesen es wel licht
Stade waert dat ment te scriuene liete

60vb39-40
60vb40

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witregels.
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S
De laatste regel
gelaten.
g van de kolom is onbeschreveng
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Si hebben aen enen here gheplicht
Dats die bisscop van verdriete
Haer jonc wijf die heet droeue magriete
12
Of ghi wilt verstaet mij n menen
Teloester es tachter altenen
Alse dese broeders broeders werden
Ende si eerste in dordene terden
16
Gheraet wat gheet men hem beuelen
Nv siet wel die ons leuen harden
Ghi moet v met eenre Gorden gorden
Om dat wi daer toe comen selen
20
Dierste jaer laet mense spelen
Na hare ghenoechte met haren renten
Ende alst jaer es wt dan gaen si quelen
Dan soe sijn si pouers van largente
24 Ende dan leuen si wanden couente
Dan gaen si broeders sijn met allen
Ach lasen teloester sal saen vallen
Alst diaer wt es des Beker Bijt
28
Ende si draghen gaen dabijt
Dan gheet men stellen haer prouanche
Si draghen rocken met scoren wijt
Ende si eten Belden enen goeden maeltijt
32 Met honghere gaen si dicke ten danse
Si wedden om een scuerken de Ganse
Verliesense soe eest verdriet
Dan gaen si cloien haren cranse
36
Bilode nochtan en hoect hem niet
Ende haer prioer als hi dit siet
Leent hi hem vi om seuene
Ende dan vallen si weder saen ter banen
40
Ende als hem haer prioer beghint te manen
Om sine bate te hebben jnne
Dese broeders seiden stecti wt v granen
Bi lode wi en gauen v niet II sanen
44
Strijct den jersten die ic Winne
Dan soe sprect hi met grammen sinne

61ra20
61ra23
61ra39
61ra40

laet en mense zijn
gescheiden door een verticale streep.
1%
p
Tussen soe en sijn
sijn
isgaen
doorgestreept en%
eëxp
un $eerd.
g
weder: De d is verbeterd uit een niet meer te herkennen letter.
Tussen Ende en als is een niet afgemaakte
h doorgestreept.
%
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ander weed seldijs ghemessen
Dit sijn dese broeders lessen
Dat van viuen ic hout van Bessen
Alsoe gaen si daer sitten Callen
Ach lasen tcloester sal saen vallen
Die in dit cloester sijn vercoren
Hoe si heten seldi horen
Ende die penitentie die si doen
Haer aederen die sijn na ghescoren
Van Gouden sijn hare aederen versworen
Si hebben moder in hare scoen
Sine draghen swert no bastoen
Soe heilich sijn si dat dat ghijt wet
Maer daer bi es een occosoen
Hets vore gheet te pande gheset
Die ledech es ende gherne wel et
Dien Gleden si ende el gheenen
Tcloester es tachter altenen
Desen broeders hebben enen Bede
Si hebben lieuer wijn dan mede
Alst men hem borghen wilt met vliete
Maer alse si drincken tenegher stede
Soe bidden si den weert ene bede
Scrijft anden want met enen trite
Wi hebbens x her weert telt quite
Dan sprect die weert bilode ene mite
Ende willic v niet langher borghen
Dan Boe gheet daer aen een Borghen
Wanneer dat haer renten smallen
Achlasen tcloester sal saen vallen
Dan gheet die ene broeder ane de vrouwe
Hi smect ende maect haer die mouwe
Hi swert die moeder die mi droech
Ic scaems mi ende ic hebts rouwe
Gheloues mi bi miere trouwen
Ic saelt v gheuen marghen vroech
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Dan sprect die weert hets mi ghenoech
Wildi vore hem allen bliuen
Hi sprect iaic sijn herte loech
Soe gheet ment dan op enen scriuen
Groet es die blisscap die si driuen
Als ment tghelach dus hout aen enen
Achlashen tcloester es tachter altenen
Dus lopen si weder ter tauerne
Den weert driuen si te scerne
Si maken berde groet beraet
Dan sprect daer een ic ate wel gherne
Die ander heues quaet tontberne
En weet hier nierren ghenen raet
Dan sprect een ander broeder jaet
Ic wane ic thuus noch hebbe een swert
Ic saelt gaen halen dat verstaet
Ende wi selent gheuen onsen roert
Dan sijn si stout ende onververt
Int caberet gaen si dan Callen
Achlasen tcloester sal saen vallen
Ic segghe v dat dese broeders leuen
Met gode sere sal sijn verheuen
Want si neghene sekerheit en weten
Sine en hebben sauons niet beseuen
Wiet hem lonen sal oft gheuen
Dat si smorghens selen eten
Theilicheit heeftse soe doer spleten
Dat si en sorghen om gheen goet
Haren roc die es dunne versleten
Ende beroect es haren boet
Si sparen haer cousen ende si sijn wroet
Ende gaen bloet met beiden benen
Achlasen tcloester es tachter altenen
Alse si soe langhe dese ordene hayen
Ende haer clederen oec ontnayen
Ende si ghene nuwe en moghen copen
In vranckerike gaen si dan drayen
Ende leren daer goet walsch ter laffen
Si leren daer haer hemde knopen

weerthenoech:
In beide woorden is de tweede e klein boven het woord geschreven.
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Suete water halen si daer met stopen
Ende gheuens om ene malie een pinte
28
Al dus laten si verlopen
Met ermoeden daer haer renten
Si draghen thuus roert tenen prosente
Een niev juweel vter hallen
32
Achlasen tcloester sal saen vallen
Elc die wachte hem van deser abdie
Want ghene eersam paertie
36 En pleghen in dit cloester te sine
Maer ledeghe ledeghe loddernie
Wert daer ghecleet seit men mie
Int leste werdent al cokine
Si gaen ghegort met eenre linen
40
Sine hebbens gheens riems te doene
Si Natent tghelt ghelijc den venine
Dus scijnt die Bonne doer hare caproene
44
God die start ter rechter noenen
Moet Boet gheselscap hier af renen
Want tcloester es tachter altenen
61vb
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van dinghen daer wi bi mochten sijn verclaert
Onse domme herten ende in haer bekeren
Ter doghet ende der quaetheit ontberen
Mids penitencie ende herouwe
Van enen ridder in latijn ic scouwe
Die prinse van vele ridders was
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Dondedechte daer ic noit af las
Want dese ridder als men mi wide
In sinen leuen noit wel en dede
Noch tselfs en peinsde een goet ghepeins
Maer van alle dinc ontfinc hi seis
Daer quaetheit ende arghelist in lach
Sine grote overdaet sere ontsach
Die meisniede die hem diende
Twe ridders die hem plaghen tiende
Van haren roue deen heelt te gheuene
Haddi onder hem van quaden leuene
Die te hem eens quamen ende spraken
Here wi ontsien ons der wraken
Die ons mach bi verdienten comen
Want meneghen mensche hebben wi ghenomen
Sijn goet ende vanden liue gheroeft
Daer ons die viant in hadde verdoeft
Wonder eest god en hadde ons gheschent
Ochte neder in de erde ghesent
Soe groten ondaet hebben wi ghedaen
Nv es hier anden Bosch ghestaen
Recht biden cruus weghe een dan
Ene cluse daer een heilich man
In woent . ende dient met trouwen
Here vuildi laten berouwen
Vwe mesdaet in des viants despite
Ende met ons tween gaen ten ermite
Ons bichte spreken om aflaet
Ghi heren seit hi dus daneghen raet
En Nordic v noit gheuen mien
Waer af maghic mi ontsien
Hine leuet niet die mi soude deren
Ia en hebbic niet al mijn begheren
Van goude van seluer ende van castelen
Van orssen van wapenen ende van juwelen
Die prisens Wert sijn ende diere
Maer segt mi in wat manieren
Ghi v leuen wilt veranderen
Si widen wi merkent bi alexanderen
Die grote coninc dat hem en mochte

merkent: Boven de r bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
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Die daet ghehulpen die hi wrochte
No heerscapie no tgrote Boet
Hine moeste der doet doen een ghemoet
Ende al dat was tote den daghe van heden
Es metter doot dese werelt leden
In state van pinen ocht van glorien
Here nv segghen ons onse memorien
Dat wanden werken ende van die daet
Elcs mensche ziele Toen ontfaet
Ende hier bi willen wi ons leuen
Beteren ende ons quaetheit begheuen
Van onser groter swader sentensien
Aflaet ontfaen ende penitencien
Ende onse bichte gaen spreken nv
Ende gaet met ons dat raden wi v
Eer ons god stiere int thelsche zere
Ghi heren sprac alte bant die here
Met v soe gaic alte gherne
Maer dat es te spotte ende te scherne
Met v om dat ghi Bijt soe sot
Dat ghi tot enen ouden god
Die in sijn cluusken sit omberaden
Selt gaen smeken ende bidden ghenaden
Hets ons lief spraken si mettien
Ten ermite ginghen si mettien
Die sijn dorken jeghen hen ontdede
Elc van hem tween sine bichte Bede
Met groten berouwenesse hertelike
Die here Bach ende loech lelike
Van buten in tenen vensterkine
Hi spotte met hem ende Beide de broeder sine
Met quaden wille te sinen ghesellen
Nv en mogdi nemmermeer ter hellen
Comen vore v die duuelen halen
Die ermite began met Boeter talen
Te hem Wert te sprekene ende opsaluerden
Die twee . ende mettien die here begherde
Sine bichte te sprekene oec in spele
Int clusken tart hi daer niet vele
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44

Die ermite bliscap af ontfinc
Want vte sinen ansichte enen schijm ginc
Die eiselike was van quaden onste
Die goede man te hem wert te spreken begonste
Van jhesus cristus ghebornessen
Ende van sire doot ende van sire verrisenessen
Daer na te hoerene began die rouere
Die in sijn anschijn donder wert dan louere
Die vallen wanden droghen boeme
Doen ghinc hi ghelijc enen drome
Sine bichte tellen den ermite
Die te hem sprac hier af Sidi quite
Wildi werken na mijn ghebodt
Die rouere sprac iaic segghet sot
Wat ghi beghert ende comes an
Wonder selen hebben tuinen man
Waer wi ghevaren sijn alle drie
Die ermite sprac nv besie
Moghedi iet vasten ende draghen hare
Iaic ic mach vele droeuer fare
Om trent v oren her corliaen
Sprac die ridder mi soude af gaen
Mijn lijf droechicse enen haluen dach
Vasten ic oec niet en mach
Want mi te crane die hersene sijn
Vrient moghedi dan iet gaen rollijn
Ochte bedinghen segghen metten mout
Seide die ermite . Ay hoert den hont
Sprac die ridder . ghi wilt mi dooden
Men mocht mi gheraden node
Ic soude v plucken uwen baert
Die ermite wert doen sere vervaert
Dat hi wel waende laten dleuen
Ay broeder seit hi in can v niet ghegheuen
Penitentie die ghi wilt ontfanghen
Sijn oghen sloech hi op ende Bach Baer hanghen
Een bariseel met enen snoere
Aen enen naghel . met droeuer voere
Sprac hi ten ridder . wel lieue broeder
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Doer die ere gods ende Biere moeder
Maria die vore den sondare taelt
Soe biddic v dat ghi mi haelt
Dit bariseel vol van sconen watere
Die ridder sprat ay hoert metten catere
Wat hi mi al te doene ghebiet
Doch peinsde hi dies en willic laten niet
Ic saelt hem halen vol waters claer
Dbariseel nam hi ende ginc van daer
Tot buten den Bosch ter riuiere
Als hi daer quam stat bijt sciere
Int scoen water dbariseel
Daer hem af quam trant riueel
Want wat hi pulsde ofte sciep
Enen dropel datter niet in en liep
Maer binnen bleef droghe die cowarde
Dies Beide hi vele ondadeghe worden
Van groten ede ende van swaren vloeken
Doen peinsde hi dat hi wilde gaen Boeken
Een scone fonteine een water staende
Daer hi doe sciere op quam gaende
Ende stacker in sijn leuel open
Daer niet en twint in en wilde lopen
Maer emmer bleef droghe die flessche binnen
Verwoeden vuildi ende ontsinnen
Doen roert hi peinsende ende dochte
Dat dat wonder wel veesen mochte
Bi sinen groten Bonden ghesciet
In hem seluen quam doen soe swaer verdriet
Van groten berouwenesse int herte
Dat hi neder viel vander smerte
Ende bleef drie nachte ende drie daghe
Met jammerliken claghen
In eresen der wraken sire quaetheden
Ende als die drie daghen waren leden
Spranc op sine voete die wigant
Sijn bariseel nam hi in sijn bant
Met groten suchten ende met heten tranen
Ghinc hi Bore haghen ende doer bramen
Dore bosschen ende doer woeste velde
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Op berghe in dale daer hi hem quelde
Ende pijnde vii jaer al dure
Soe dat hi die armste creature
Worden was binnen dien tiden
Die noit man Bach want hem die siden
Van ermoede waren op gheclouen
Ende al sijn lijf beneden ende bouen
Van clederen liep hi al ontdect
Tallen wateren hi hem trect
Daer hi sijn bariseel stat in
Maer daer af quam hem trant ghewijn
Want al verloren was dat hi prueft
Soe langhe liep dese sondare bedrueft
Dat hi ter clusen es weder comen
Daer hijt bariseel hadde ghenomen
Vanden ermite vol waters te halen
Om sine sonden daer met te betalen
Int cluusken ghinc hi tote den here
Ghenade riep hi met groten sere
Heilich vader wilt mijns ontfarmen
Ic ben die selue man roach arme
Die tote v quam in quaden leuene
Dies es meer dan jaren seuene
Mijn bichte spracic tot v in spotte
Ghelijc enen ombekinden sotte
Als ic doe was hets mi berouwen
Dit bariseel alse ghi moghet stouwen
Hietti mi halen vol waters doe
Daer ic noit sint en conste comen toe
Nochtan hebbict ghesteken met crachte
In diepen putten ende in vollen grachten
In lopende water ende in staende fonteinen
Gheprueft hebbict int nat ende int rinen
Ia inden winter in snee ende in haghel
Maer emmer bleef droghe dit laghel
Dies maghic segghen wel elaes
Ic wane mijn vader was judaes
Ende ic hem ben te volghene sculdech
Die ermite sprat broeder roes verduldech
Hebt Beker hope ende ontsiet v niet
Bliscap leghet in v verdriet
De doot die god staerf om onsen sonden
Ende dbloet dat liep wt sinen wonden
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Ende die v doer gaende gaten
En selen v niet verloren laten
Met dat hi dit hoerde vermanen
Ginc hi soe bitterlike tranen
Wenen om sine sonden fel
Dat ene trane die gheracte wel
Int bariseel dat hi droech
Dat alte bant vol waters sloech
Ia soe vele dat verstaet
Datter hi in wel hadde ghebaet
Groet wonder hadde den ridder van dien
Als dit die ermite heeft versien
Riep hi hets recht quod nos dicamus
Omnipotentes domfine deus et jhesus
Almechtich sidi in dit miracle
Dat medecine ende triacle
Penitencie es jeghen alle mesdoen
Ende der berouwenessen occusoen
Doen sprac hi voert tote den sondare
Vrient alle sonden dats openbare
Heeft v vergheuen die here almechtich
Int rike sijn . sidi deelechtech
Als ghi daer sijt sent mi v grade
Int herte ontfinc hi doen jubelacie
Die ridder soe groet dat hi beswalt
Ende doot voer des ermiten voete valt
Met desen dat dit was ghesciet
Die ermite neder roert dalen Biet
Den gods bode sente michiele
Met x inglen om die ziele
Te voeren int themelsche paradijs
Den dooden lichame in heilegher wijs
Decten si met eenre scoender lommen
Hier in merct ghi ombekinde ende ghi domme
Scoen exempelen hets v profijt
Laet hoeuerde ghierecheit ende nijt
Hebts vrese der wraken uwer mesdaden
Hebt sekeren hope op gods ghenaden
Ende en twiuelt niet sijt verduldech
Hoe groetelec ghi sijt bescudech

Boven de g van het eerstegghi is de aanzet tot een niet afgemaakte
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Want voer waer seghet colpaert
Dat god en heeft gheen dinc soe waert
Als die sondare die hem bekeert
Ter doghet ende die quaetheit ontbeert
Dat ons daer toe hulpen moete
Maria die maghet soete
Dies onne ons diet al verleest
Vader Bone ende die heileghen gheest
Amen Amen Amen
Item

HC ende LVI verse

DE MANLTEL VAN EREN LXVIII
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ets gheschiet te menegher stede
Dat ere vore gout prijst menech man
Hoert van enen ridder die alsoe dede
Daer hem grote doghet lach an
Hi hadde ene vrouwe al dat si can
Ghecrighen sendese hem buten lande
Daer hi meneghen strijt eerwan
Op die felle gods viande
Dese ridder die lach wel xi' jaer
In heydenesse te meneghen stride
Ende maecte meneghen dooden daer
Hi was bekint wide ende side
Hi maecte die kerstene dicke blide
Met sinen ridderliken daden
Ende waers te doene was teneghen tide
Consti die kerstene wel gheraden
Hi sende elcs jaers te Biere vrouwen
Om te wetene hoet met haer stoet
Dese goeden ridder ende ghetrouwe
Die vrouwe en spaerde jeghen hem gheen Boet
Want haers selfs juwelen des Bijt vroet
Vercochse om hem te justineren
Dat was eens edels wiues moet
Ander vrouwen die hieldens haer scheren
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Soe waer dat eneghe vroude was
Daer men met vrouwen Boude houen
Daer soe bleef thuus sijt Beker das
28
Die ander vrouwen seiden si es verscouen
Want si en mach nemmermeer comen bouen
Haer juwelen die sijn soe bescauen
Men machse oec niet met eren louen
Si moeter haren man met lauen
32
Die dese vrouwe al dus verspraken
Elc wiste luttel wat hi dede
Ende die hem bekint . in allen Baken
36
Hi doet grote behendechede
Dit goede wijf peinsde ende Bede
Dat sijt gherne wilde verdraghen
Quame haren goeden man noch te siere stede
40 Haers souds berde wel behaghen
Van meneghen scofierleken worde
Hadde dese vrouwe goet verdrach
Daer si haer seluen niet . in en stoerde
44
Si peinsde dat god al beteren mach
Voert soe gheviel op enen dach
Dat si haren goeden man thuus sach comen
Si viel in ommacht als sine sach
63va Hi heeftse in sinen arm ghenomen
Alse si bequam doen w[as] si blide
Doen sine ghesont comen sach
4
Hi hadde ontfaen wonden wide
Daer hi licteken af tonen mach
Ende die lanshere dede op enen dach
Ene feeste beroepen den ridder teren
8
Hi hadde ontfaen soe meneghen slack
Hi wilde met hem doen houeren
Daer quamen heren ende vrouwen
Die den ridder wilden Bien
12
Daer mocht men scone blisscap scouwen
Ende die goede vrouwe bat mettien
Haren goeden man ene bede
Hi Beide vrouwe dat sal v gheschien
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16

Bidt dat ghi wilt te deser steden
Dies en willic niet achter tien
Soe biddic v here oft veesen mach
Dat ghi mine bede wilt verstaen
Sijt minen mantel op desen dach
Als ic sprinsen houe sal gaen
Want bi redene soe hebbict al ghedaen
Hi seide vrouwe dat doe ic gherne
Daer ghi in doeghden moeght volstaen
Dies soe en steel mi niet tontberne
Ende die vrouwe dede aen hare oude ghewaden
Sine en hadde gheen nieuwe in meneghen tide
Si was met blisscap sere gheladen
Dat hare goeden man was bi hare Biden
Si sprac ic sal te houe riden
Met minen mantel vol van eren
Daer soe sijn vrouwen met dieren ghesmide
Die met mi langhe hielden haer scheren
Men brachte haer een peert ter seluer stede
Daer soe hief hi op die vrouwe fijn
Si sprac here dore v edelhede
Nv sijt heden den mantel mijn
Int hoef en es negheen soe fijn
Ic hebbe v menech weruen ghelost
Laet Bien of ic gheert sal sijn
Soe hebbic wel bestaet den cost
Ende hi nam inden arm sine vrouwe
Ende sijn bede te houe ghegaen
Die goede ridder ende ghetrouwe
Men wilde hem doen voren dwaen
Doen seide hi daer ment mochte verstaen
Vore mijnre vrouwen en dwaic niet
Si heeft mi soe vele eren ghedaen
Ic sal haer dienen als sijt ghebiedt
Doen Beiden die vrouwen van groten loue
Tot mallijc anderen mettien
Dese vrouwe en quam in xi' jaer te houe
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Nv sal haer heden groet ere ghescien
Vanden besten ridder die men int lant vinden can
Dit wonder en hebben wi niet ghesien
Nochtan eest haer ghetroude man
Die prinsc die nam hem bider hant
Den ridder die men mochte Jouen
Ende leide den coenen wigant
Ter tafelen ende wilde hem Betten bouen
Hi seide ghi heren ic roerde verscouen
Satic bouen mijnre vrouwen
Ic moet haer dienen in allen houen
Si was mi in mijnre noet ghetrouwe
Men Bede die vrouwe bouen gaen
Den ridder neuen hare Biden
Ende hi hadse in sinen arm bevaen
Dies was die vrouwe metten bliden
Si seide tert voert met uwen ghesmide
Ghi ridders ghi heren ende ghi vrouwen
Besiet minen mantel daer ic toe tide
Hoe hi met wapenen es doer houwen
Ende besiet hoe hi es ghewracht
Ic deder een werken xi' jeer
Dat ic noit en was soe bedacht
In hadde om minen mantel veer
God danc nv benic hem soe neer
Dat icken omtrent mi hebbe omvaen
Ende al dat ic hebbe wet voer waer
Sal te Biere eren steen
Selke die daer te voren met haer boerdeerde
Dede hare nv werdecheit ende ere
Nv besiet hoe si heers spods verroerde
Dese vrouwe met haren goeden here
Onthout dit weerdeken dat ic v Jere
Enen dach ere es C jeer
Ende selc ghecrighet ere nemmermeer
Al es hi rike dat wet voer waer
Men diende ginder met groten loue
Daer was spise ende wijn planteit
Alsoe behoert te selken houe
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Afb. 25. Brussel, KB, 15.589-623, f.64r (verkleind)

FOLIO 63VB-64RÁ
a

64ra
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TEKST 68-69

Thof en was nierren ontseit
Men houerde daer lane ende breit
Ende als die feste was ghedaen
Soe moeste comen een ghescheit
Ende eic voer te siere steden saen
Ende die ridder voer te siere steden
Met sijnre vrouwen ende mettien
Hine wilde maken gheen langher beiden
Hi voer heydenesse weder besien
Hi nam orlof het moeste gheschien
Sine sachen daer na nemmer mere
Seder hoerdic segghen hem drien
Dat hi staerf in groter eren
Hi was ghewapent van lazure
Met II rams borne van goude
Dese vrome ridder van auenturen
En ontsach gheen onghedoude
Nv bidden wi Bode menechfoude
Dat hi die ziele moet ontfaen
Ende verren vander helscher Goude
Hi heuet met wapenen wel ghedaen
Amen . Item

VAN DEN PAPEN

144

148

152

156

C LIX verse

LXIX

v hoert ghi heren] ende ghi cnapen
24
Dit ghedi[chte] van den [pa]pen
Dat een dichtere heeft ghemaect
Op de papen ende wel gheraect
Die al bi onsen ghichten le[uen]
Nv hoert wat si [ons] weder ghe[uen]
28
N

140

[69]
1

4

geheel met zwarte inkt doorgekrast
en in later tijd
De tekst Van dena
tij met een re18
PPen is in zijn
8
agens
bewerkt. Hierdoor is, behalve de tekst zelf,ook het rechterdeel van de a-kolom, dat nog tot
gg
de vorige
moeilij leesbaar.
8 tekst behoort,^ moeilijk
Tussen deze regels 8bevinden zich in het handschrift drie witregels.
8
64ra22-23
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witregels.
8
8
64ra22-64va2 Alle regels
Nadat dit gebeurd
was, is met een
g van tekst 69 zijn
1 met donkerbruine inkt doorgekrast.
8
8
reagens
rei
getracht
de
tekst
alsnog
weer
leesbaar
te
maken,
hetgeen
uiteindelijk
uiteindelij
een
averechts
effect
8
8
^
8
8
tehad.
Lezing 8onder UV licht biedt weinig8soelaas,^ aangezien
daarmee alle inkt,
^ ook die8 e8
8
breikt is door de censor, beter zichtbaar wordt.
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Si gheuen ons af[laet] ende p[er]doen
Nv hoert [wat] si ons meer doen
Si wayen ons in doghen die wint
32
Al dit en coest hem niet een twint
Wieroec ghe[
] niet selden
Nochtan moe[ten] wijt selue ghelden
Den paes gheuen si [
36
Die hem met [
Half doffera[nde
l
D[
d
64rb
Van [
]fde
Die [g
4
Ende [
7
Si hebben
D[
]ep
Si [
]
8
Daer [
Ende [
]
E[
Cost [
7
den
12
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D[
] haer [
]n
D[
]esen[
M[
]fees[
]
16 D[
]n
G[
I[
ME
]ghe[ ]en
X[
20
1
Soe [
Hem [
J
En niet [
]n knaghen
24
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28
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Folio 64xA-64vn, TEKST 69-70

D[
]
D[
]s[
]ste
W[
]
Si g[
] gherne
D[a]er [
]ne
40
Malhe[
]he[
]
Dat si [
]glic[
] verlies
In [
] menen
D[
] enen
44 Die [ ] gaen [ ] en dinghen
Daer [ ] salse die d[ ] minghen
Dat s[ o]ns alle dinc doen verstaen
Dan si selve ane willen gaen
64va
[
] leden
Dits [
heden
36

nota

4

16

20

64va3-4
64va5-6

60

64

[70]

VAN DINGHEN DIE BELDEN
LXX

C beghinne mijn ghedichte al dus

12

56

Item LXV verse

GHESCHIEN

8

52

I De raro contigentibus

Dats te verstane die wille besien
Van dinghen die selden gheschien
Papen siet men selden melde
Ende die rijc sijn van ghelde
Siet men selden sonder sorghe
Een arm man die men wilt borghen
Hem mach qualijc iet eerdieren
Arm man houerdech van manieren
Ghelden selden dats haer recht
Ende een onwillech knecht
Doet selden sonder spel
Sijns meesters orbor wel
Ene malende molen sonder dief
Een scoen beghine sonder lief
Ende eens Beckers huus sonder vier

Tussen deze regels
8 bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
8
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Ende enen drincker niet poytier
24 Ende enen dobbelere wel gheghelt
Ende ene lodder die hem Boe helt
Dat hi nierren sculdech en es
Dit vint men selden gheloeft mi des
Ende die dorp man sonder saghe
28
Viert selden die heileghe daghe
Een rechter es oec selden mede
Ghemint van al die wander stede
32
Die man die selue spelt ouerspel
Ghetrouwet selden sinen wiue wel
Ende wiuen die haren man ane tien
Sijn selden buten sonder vrien
36
Selden eest oec als ic wane
Dat men een quaet wijf betert met Slane
64vó
Ghi Bout mi selden ene goede stat noemen
Daer en souden selsene lieden in woenen
Ic wane men selden jaermerct want
4
Sonder vrouwen van lichter bant
Goeden wijn sonder coep
Ribauts kimde sonder cnoep
Den quistere sonder lieghen
8
Den coepman sonder bedrieghen
Den peltere sonder baraet
Den samen coper sonder losen daet
Den taelman gherechtech alte male
12
Ende over een draghen die tale
Langhe jonghe liede ende oude
Dats dat men selden vinden soude
Scone vrouwen sonder minnen
16
Den baerbier vroet van Binnen
Den merte sonder vorst
Den coc sonder dorst
Den portier goedertieren
20
Den nayere sonder moy manieren
Ende quade wiuen sonder scelden
Dese dinghen vint men selden
Lanc ende onghemaect man vroet
24
Ende een cort sonder hoghen moet
Witte liede ende die coene te male
Een man met eenre wijfachteger tale
Vosachteghe liede sonder scalc peinsen
28
Stamelaerde sonder haestichede
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FOLIO 64VA-65RA, TEKST 70-71

32

36

40

44

65ra

Haesteghe liede sonder vrienthout mede
Sonder luxurie Galen man
Dits dat men selden vinden can
Fransoys sonder houerde
Almanne sonder swerde
Volle scueren sonder muse
Ghele liede sonder confuse
Ende vier verborghen langhe
Een wijf Boet bliuen met bedwanghe
Lombaerde sonder strijt
Biddende ordene sonder nijt
Heilich lombaert een dief onversmaet
Inghelsche trouwe een bout wijf maegt
Ionghe kindere stille hasen tam
Dit vindic selden waer ic quam
Dit es de sin als ic versta
De raro contigencia
Niet si en moghen wel ghescien
Maer selden Boe sijn si ghesien

64

68

72

76

Nota Item LXXIX verse

VANDER HOGHER SALEN LXXI

4

8

12

16

65ra2-3
65ra3-4

[7I]

I Al in een herberghe hoech van prise
In kinde weder lich no swaer

C quam van hier in weet van waer

1

Edelen dranc noch goede spise
Ic was daer meer dan vii jaer
Ic sach daer dranc ende spise voert halen
Eer ic vernam eneghe mare
Dat men tghelach Boude betalen
Scoenre sale en sach noit mensche
Al was hi van daghen out
Si was bouen alle wensche
Ghetemmert sonder stene ende hout
Een roert heues al sijn ghewout
Dat noit mensch gheweten en Conde

4

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
8
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g
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Die van leringhe was soe stout
Waer die sale inde of begonde
Meneghe woeninghe es daer binnen
Ende al ouerdect metter salen
Daer na begonstic mi te versinnen
Dat ment tghelach Boude betalen
Sinen metselier dede hi voert halen
Die mechteghe wert met ghewelt
Hine gheert ghesteinte no scat te male
Dan elc daer metten liue ghelt
Het dunct mi wesen een mechtech wert
Men moet al prisen dat hi doet
Want hi pant noch gheelt en gheert
Dan Blijf wat Nulpet dat behoef
Het moet wesen want wi sijns vroet
Mochment met cleinder hauen betalen
Hier es selc die mede moet
Hi bleue ewelike woenen finder salen
Maer emmer duncket mi sijn bedwant
Dus heeft die wert tghelach gheset
Want hi en gheeft om niemens Banc
Noch om ghene coke vet
Maer hi sceedt lijf en let
Vander zielen in Gorter stopt
Waer die ziele vaert . die daer na met
Die mate die es al Bonder gront
Nv heeft mi die wert ghedaecht
Dat ic betalen moet tghelach
Dat es dat mi te sere versaecht
Doch moet wesen op enen Bach
Ic bidde den wert oft wesen mach
Dat hi mi al luttel befit
Ic doe hem tont soe ic best mach
Dat ic niet wel en ben bereft
Wi moeten rekenen die wert ende jc
Van scoude die hi mi heeft gheborcht
Dies es leden een groet stic
Om hem te betalen benic besorcht
Eer dat mi die doot verworcht
Soudics gherne comers toe

d,
g hedaecht: Deg is verbeterd uit een niet afgemaakte
S

FOLIO 6$RA-6$VA, TEKST 71

20

24

28

32

36

40

44

65va

4

Ende ghelden dat ic hebbe gheborcht
Als ic noch sal in weet niet hoe
Dus heeft mi die wert doen manen
Dat ic mijn rekeinghe moet maken
Het gheet al buten tuinen wanen
In wijste niet eer van deser Baken
Mijn spise mijn dranc mijn edele smake
Mijn goede juwelen die moeten hier bliuen
Waer ic den jersten nacht sal gheraken
Dan can mi page no clerc bescriuen
Met groten armoede quamic hier
Onraste soe es al mijn leuen
Om ertsche haue wasic ghier
Ter werelt wasic gherne verheuen
Met rouwe soe moetic hier beuen
Ende besuerent metter doot swaer
Vader moeder suster neuen
Die sijn vore in weet waer
A1 dus hebbic hier gheweest
Wanen ic quam dan veetic niet
Waer ic sal varen die daer na leest
Het waer beter dat hijt liet
Want hi eindes een cranc bediet
Die wert hi eest diet allene
Wat ie ghewas oft ie ghesciet
Of veesen sal dat es hem Ilene
Ic wils al al bliuen biden wert
Ende hi en seits mi ghenen danc
Eende ghelden dat ic hebbe verteert
Als hijt ghebiet eest cort of lanc
Want hi heeft mi in sijn bedwanc
Nv biddic hem doer sinen netmoet
Dat hi mi bringhe finder inglen Banc
Ende hoeden vore der helscher gloet
Amen Item LXXXVIII verse

65ró23
65va7-8

rekeinghe:
g De tweede e is klein boven het woordgeschreven.
g
Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
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MET VIERE LE TT EREN
MORS GHESPELT
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4

[72]
LXXII

O

Mors ero mors tua mors
Mensche die di seluen versmors
In sonden ende v verslaet
Het ware Boet dat hi verstaet
Van desen worde trecht bediet
0 . wat dat men soe cleine ontsier
Te volghene der deemsterheden
Ende als dese Gorten tijt es leden
Van desen armen erdschen leuene
Dan moet comen die tijt van gheuene
Van al onsen ghewerken redene
Idel es die tijt voer ledene
Maer al dat vore oghen es dat sier men al
Maer het es onseker dat comen sal
Die dach van onsen paymente
Dats als die doot om hare rente
Comen sal als ene scade
Die tijt daer af es buten rade
Vanden mensche die hier leeft
Nochtan veetic wel datse gheeft
Op eertrike niemen verdrach
Dies doet ons een leerere ghewach
Ende sprect al dus op die doot
Sonder verdrach smal ende groet
0 doot salic emmer veesen dijn
Dits der waerheit wel anschijn
Darter niercent af en veert ghespaert
Alsoe die scrifture hier af openbaert
Om dat hem elc te bat besie
Wat hi es ende wat hi plie
Ende waer soe dat hi henen moet
Soe willic v maken vroet
Op dit woert Mors een bediet
Dat in dietsche te luden pliet
Die doot die niemen en doet verdrach

65va9-10

MET: De M is alsestileerde
textualis-ka
geschreven.
%
p ataal%
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
eg

65va16

deemsterheden: De r is verbeterd uit een e.
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Ende dit wort alsoe ict besach
Vindic van Hi' letteren merct des
Dat esMO RS
Daer ic af wils mi god ghehinghen
Op elc lettere een woert sal bringhen
Een woert gheheten in tologien
M soe willic in dierste vrien
Om datse voren es ghestelt
M Bats mors morsius ghespelt
Dat es in dietsche enen bete
Ende dat na recht want ict wel wete
Soe mach de doot ene bete wel wesen
Bedi van hare en mach ghenesen
Out no jonc wien dat si bijt
In haren bete ende ouerlijt
Verstormet sere in hare bitterheit
Ende dat na recht want ons seit
In sine leeringhe die coninc davidt
0 . doot daer du toe comen sijt
Bestu bitters alre saken
Men macht weten in bispraken
Aen cristus of bitter was die doot
Doen hi sijn menschelijcheit bedoet
Daer toendese hem dat bitter waert
Bedi men sash die stene haert
Clieuen ende die Bonne vervaren
Ende die doode verresen openbaren
Ende het verkeerden die planeten
Biden bitterheit vander beten
Na die 1v1 volghet een 0
Vanden worde ende luudt also
In latine occulta
Dats bedect entrouwen ja
Bedect mach wel die doot wesen
Ic weet ende ic hebt horen lesen
Dat nierren en weet vre no tijt
Wanneer die doot court diene verbijt
Nochtan dat hi weet ende kant
Datse veert sijn leste ent
Bedi een leerere seit ons dit
Ende oec toept ons die prophete dauidt
Ende seit al dus in sine sermoen
Onseker ende bedect es dijn doen
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4

Want die doot es recht als ene scade
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66ra23
66ra42

Ende al waert oec bi selken rade
Dese sprake gheprueft niet
Die cristus passie ouersiet
Alsoe men scouwen mach van buten
Soe wilden die doot recht besluten
Soe bedect bi haren listen
Datter die joden niet af en wisten
Vore dat hi sinen gheest hadde ghesent
Sinen vader doen wert daer bekent
Metten bloede van sinen siden
Dat die gheest ghebenediden
Den lichame hanghen liet
Aldus comt die doot diet wel besiet
Allen creaturen bedect
Maer cristus die noit en was beulect
Versach die doot . ende hare ghedochte
Bedi hi riep al dat hi mochte
Vader mijn nv eest voldaen
Dat woert dat ic van di hebbe ontfaen
Hier beuelic in die hande dijn
In dit scheden den gheest mijn
Daer soe en was hem niet bedect die doot
Want hise jerst sette ende gheboet
Na die 0 volghet een R
Daer ic wel af segghen der
Dat refourmasie mach bedieden
Ende dat luudt in dietschen lieden
Een versceppen ic segghe v twi
Alse hier den menschen in leuene si
Daerne nature in brochte
Na gods wille dine wrochte
Alsoe als die prophete telt
Ghelijc eenre bloemen die op tfelt
Scone ghebloit staet in scouwen
Dan als diet doot comt met rouwen
Scaerp bitter ende onver sien
Dan heeft een versceppen in dien
Van sijnre ghenoechten wt siere welden

woert: De e is klein boven het woord geschreven.
wt siere: Aaneengeschreven maar in tweede instantie gescheiden door een verticale streep.

FOLIO 66R-66RB, TEKST 72

Teenre armer eerdenre belden
44
Te sine onder die worme sonder ghenoechte
Ende es recht na der ghenoechte
Een cleet der wormen ende weert gheten
Bi rechter proeuen mach ment weten
Aen cristus niet datten die wormen Aten
66ró
Noch dat hi in die erde niet en Wert ghelaten
Maer dat die doot aen hem versciep
4
Metten bloede dat wt hem liep
Dat leuen vanden paradise
Al dus en in elker wise
Brochte die doot in hare versceppen
8
Dat leuen daer die saleghe in sceppen
Dus quam wt cristus passie dleuen
Ghedurech bliuende sonder sneuen
Na die R volghet ene s
12 Dats die leste gheloeft mi des
Lettere vanden worde voerseit
Die s die luudt diet onder sceit
Stateria dats ene scale
16
Gheseit in dietscher talen
Ende mach oec wel na die waerheit bloet
Sijn alse ene scale die sijn doot
Want alse die mensche hier leeft
Ende al eerdsche ghenoechte heeft
20
Soe eest al niet op dit eerterike
Want als die doot bitterlike
Comt scarp bitter als men ons seghet
24
Ende ons veter eerdscher welden dreghet
Soe es ghecoppelt ane die doot
Loen na werken cleine ende groet
Na dat gheuet cristus raet
28
Dan eest dat die doot rechte staet
Tusschen hem tween als ene scale
Oec sprect daer in sine tale
Die prophete wt gods monde
32
0 . doot du beest recht een orconde
Ende toebringhende vanden lone
Ende weghen dleuen vanden persone
Vore Bode ende den Toen daer na
36
Bi cristus passie dat ic versta
Die als ene scale als ene middellare
Es tusschen den vader ende den sondare
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Peis es makende ende gherechte soene
In verlamenesse van smenschen mesdoene
Mids berouwe ende carmen
Exempel mede van sinen armen
Heeft god den sondare ontdaen
Als dine begheert daer in tontfaen
Mensche seit hi al bestu mesdadech
Comt te mi ic ben ghenadech
Ende ontfaermech alsoe wale
Ende recht gheset als ene scale
Berouwen dine sonden di
Dijn ziele Wert van pinen vri
Hoe laetti mi te comen ane
Ic ben ghereet di tontfane
Alsoe ghereet alse die vader tkint
Dat hi met herten heeft ghemint
0 . du mensche die hebt ghehoert
Dese edele vraye woert
Op die doot ende hare manieren
Nv waent v seluen soe bestieren
Dat ghi v daer toe wilt versceppen
Ende v veter eerdscher welden trecken
Soe reine dat ghi went vonden
Daer cristus tonen sal sine wonden
Van allen sonden los ende vri
Des onne ons corpus domini
Dat wi die blisscap moeten ontfaen
Die nemmermeer en mach vergaen
Amen
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Amen

Item C Lxxx verse

VAN ENEN SCOEMAKERE
EEN SELSENHEDE

24

E

[73]
LXXIII

En scoesittere een sot sergant
Die daer woenende was int tlant

1

verlamenesse: Oorspronkelijk
verlate,^ waarbi1 de letters te werden doorgestreept en
p
1 is geschreven
g
ungeerd. Daaraan is menesse toegevoegd.
g eexp
66rb47
ontfaermech: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
witregels
66va21-22
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre
els.
8
Tussen deze regels ^bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
66rb40
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Quam eens te colene in die stat
Ende hi hadde dicke ghehoert vordat
Van broeder aelberechten segghen groet wonder
Des peinsde hi in hem seluen besonder
Mochten desen dinghen waer wesen
Dat men al dus seit seit van desen
Hoe mochtic des gheprouen nv
Dus quam die ghene dat seggic v
Ende wilde dit daer weten in schine
Ende quam ghegaen met sinen robine
Daer broeder aelbrechde woenende was
Doen hire quam vraechde hi na das
Waer broeder aelbrecht ware . boude
Die cnapen vrachden wat hi woude
Die ghene seide ic moeten sien
Ende spreken oec saen na dien
Doen ginc ene cnape ende seit ter vaert
Hoe hem een te sprekenne begaert
Een cnape die enen robijn dracht
En hebdi hem niet ghevracht
Wat hi wilt sprac broeder aelbrecht
laic maer hi wilt al slecht
V seluen spreken mi duncke al nv
Dat hi kennesse heeft ane v
Ganc henen vracht hem wat hi wilt
Ende dat hi v sine stucken telt
Ic ben onledech nv ter stont
Die cnape ghinc ende dede cont
Die ghene die metten robine stont
Doen seide die ghene vrient ic moet
Emmer minen here selue spreken
Dit gaet ende segt hem sekerleken
Ic salne sien ende spreken mede
Eer ic heden henen scede
Salic v mine heimelijchede noemen
Daer ic hier omme fly ben comen
Ic salse hem seluen segghen god weet
Al dus die cnape weder gheet
Ende seghet broeder aelbrecht saen
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Die andworde die hi heeft ontfaen
A i broeder aelbrecht heeft vernomen
Dedi die cnape vore hem comen
Tote in sine Celle daer hi sat
Ende vrachde cnape na dat
Die met sinen robine daer was ghestaen
Wat hi wilde die cnape seide saen
Meester ic hebbe van v ghehoert
Segghen menech selsen wort
Van gokelyen van behendecheden
Nv comic hier tote v ter steden
Dat ghi mi uwer consten laet sien
Soe magic te bat ghelouen van dien
Dat ic ghehoert hebbe van v
Cnape quaemstu hier omme nv
Tote mi ende wils mi emmer spreken
Iaic meester ende sekerleken
Ic moet uwer consten oec sien
Eer ic heden van hier sal tien
Ende broeder aelbrecht sottelike sprac
Gheeft hare seit hi dinen sac
Inne wille niet dat ghi van mi kert
Ghine hebt van mijnre consten yet ghelert
Hi gaf hem den sac daer naer
Hi stacker in die hant voer waer
Broeder aelbrecht ende tracse wt weder
Ende bant den sac daer na seder
Gaf hine den cnape ende seide
Vrient gaet thuus Wert Bonder beide
Ende en ontbint den sac niet
Eer ghi thuus comt moats ghesciet
Ende als ghine hebt ontbonden
Vernemdi ooc yet te dien stonden
Soe bintene weder vaste toe daer
Ende dan comt te mi daer naer
Ende segt mi wat ghi hebt ghesien
Die ghene ginc weck weder van dien
Ende als hi buten colene es comen
Hadde hi herde gherne vernomen
Wat hi in sine sac hadde ghewesen
Hi ghinc daer sitten ende na desen
Ontbant hi sinen robijn saen

FOLIO 66vB-67RB, TEKST 73

Daer uwte spronghen sonder waen
In weder Biden een sersant
Ende elc hadde enen leest in sine hapt
Daer si den ghenen met sloeghen soe
Want si ghinghen hem vaste toe
Ende sloeghenne soe sere na das
Dat hi en wiste waer hi was
Int leeste bedacht hi hem daer naer
Dat hi den sac bonde voer waer
Alsoe hem broeder aelbrecht wide
Dus bant hi den sac sonder beide
Daer verloes hi die ghene ten kere
Diene gheslaghen hadden soe sere
Ende doen hi dus verloest was
En dorsti niet weder gaen na das
Ende kerde weder te colene waert
Ende ginc te broeder aelbrecht ter vaert
Ende telde hem hoe hi hadde ghevaren
Ende bat hem vriendelike daer naren
Dat hi sinen sac macte na desen
Alsoe hi te voren hadde ghewesen
Doen sprac broeder aelbrecht mere
Hets Boet dat ic di ene conste noch Tere
Soe seltu te meer weten dan
Van mijnre consten een deel man
Ontdoet mi dit jnne niet ghere niet el
Uwe consten duncken mi alle fel
Ic bids v here vuilles ontberen
Ic en wille uwer consten nemmeer leren
Ic bens nv ghenoech ghecastijt
Doen gaf hi orlof te dier tijt
Den ghenen die sere was blide
Dus sciet hi van daer ten seluen tide
Ende es thuus van daer ghegaen
Ende er hi den sac dorste bestaen
Dede hi enen anderen eer ontbinden
Want hine dorste hem niet gheninden
Dat hine ontbonden hadde yet
Vore dat hi aen enen anderen siet
Dit hebbic van broeder aelbrecht vonden
Noch vele meer soudics v vermoeden
Maer hier gaet ander dinc voren
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Hier na seldijs noch meer horen
Nota Item c xxvi verse

20

VAN MINNEN

LXXIIII

oeden dach gheue v god scone
Op rechte minne sonder hone
Op rechte minne ende op ghenaden
Yement die sere es gheladen
Met uwer minnen ende v heeft lief
Heeft v ghesent desen brief
Ende mint v vore alle die leuen
Ende minnen sal sonder bgheuen
Ende heeft v minne langhe begherdt
Hi bemaent v sere ende beswerdt
Bi vrouwe venus der godinnen
Die vrouwe es van fine minnen
Ende bider tracht ende bider macht
Die v minne heeft nacht ende dach
Ende eiker minnere waer hi si
Wel ouer scone lief dat ghi
Dese rose die staet in desen brieue
Gheeft uwen alderliefsten lieue
Ochte heimelike met boden sent
Binnen drie daghen ende ghehint
Daer v herte best toe draghet
Ende v te minnenne meest behaghet
Ia van vreetden creaturen
Vergomes niet ter goeder uren
Nv blijft ghesont sonder mesvaren
V lief en wilt jeghen v gheen dint sparen
Want hijs v wel an die v dit sende
Maer nierren soe en willic noemen
Dus es die brief ane v tomen
Gode Boe bevelic v
Tallen tiden ende oec nv
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Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
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Nv blijf met Bode scone joncfrouwe
Ende Bijt met herten uwen lieue ghetrouwe
Nota Item XXXIII verse

[75]

EEN EDEL WIJF ENDE EEN

HOGHE GHEBOREN

20
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32

36
67vb

4

8

67va17-18
67va19-20
67va35
67vb9

LXXV

En edel wijf ende een hoghe gheboren
hordic claghen een claeghelijc leit
Si sprac het moet al sijn verloren
Gheselscap ende vromoedecheit
Een wijf die na gheselscap steit
Haer wert lichte beraden toren
Der niders niden soe es leit
Ende hebben jeghen hare ghesworen
Lichtelike soe werdt benijdt
Een wijf die men vromoedech sief
Dies wert vermindert talder fijt
Die selue gheselscap die men pliet
0 . ridderen knechten edel diet
Hier jeghen kiuet ende strijt
Ende en laet al dus verderven niet
Die vroude die menech herte verblijf
Sent nideren creghen die ghewelt
Dat si loghene mochten houden
Ende men die voer waerheit helt
Heeft menech Boet wijf dat ontgouden
Onverdient ende buten scouden
Werdt dicwile wijfleec ere ghevelt
Wie hem in boesheiden der verhouden
Heuet ene loghene schiere ghestelt
tien vrouwen doet men dicwile quaet
Die men met worden roeft haer ere
Ende ontsculdech sijn boeser daet
Niet dan si vrolijc gheberen

E

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
g
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
Tussen herte en verblijt is een 1 doorgestreept.
boeser: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
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4

Maer niders die dat willen weren
Viseren emmer selken raet
Ende comen vort met selken meren
Die wijfleecheit niet wel en staet
Te rechten mach men wel ontsien
Der niders tonghen dat euel blaet
0 . wach diese mochte ontvlien
Hoe groten raste soe ware dat
Want si begheren nemmer bat
Dan allen dinc ten quaesten tien
Met loghene maken si den pat
Dat hem euel moet ghescien
EEn man die hem wel bedochte
Die mochte node bringhen voert
Daer hi mede in liden brochte
Een wijfleec wijf daer doghet toe hoert
Soe wie haer af leit dat edel wort
Bi lode hi jaghet een euel jachte
Ende hi werst ene quade mort
Hem ware beter dat hijs niet en verachte
Tot allen tiden soe sal men eren
Reine magheden ende goede wijf
Ende haer vroude ten besten keren
Want si sijn mannes lefts verdrijf
Wapen ouer den leiden kijf
Die ons benemt vele blider meren
Ende ghehouden wert soo stijf
Dat hi hem in node moet verweren
Dese vroude die moet verswinden
Bider valscher nider loghen
Cume soe der hem iement onder winden
Dat hi hem vrolijc der verhoghen
God die heuet een groet vermoghen
Ende die mach binden en ontbinden
Die moet hem Gorten haren vloghe
Die die quade vonde vinden
Alse een nider vint den vont
Daer hi vrouwen scande met doet
Soe wert vroe Biere herten gront
Ende hem verblijdt sinen fellen moet

67vb39
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Het dunct hem wesen berde Boet
Hi maket sinen gheselle cont
Al ware hi lam in bande in voet
Van vrouden wordi al ghesont
Nochtan salmen te rechte prisen
Die hoghe wijflike conne
Die met hare doghet doet risen
Mannes moet in hogher wonne
Soe wie dat hem dan prijs veronne
Dien willic voer niders wisen
Wijfleecke doghet es ene bloeme
Die therte doet in vrouden spisen
Balsemen roke boric louen
Want si sijn van sueter lucht
Nochtan willic daer prisen bouen
Een wijfleec wijf in reinder tsucht
Die haer hilt in reinder vrucht
Ende van scanden onbestouen
Ende diet vore niders berghen nucht
Daer waert ghenoechghelijc met te houen
Lille die vroude die ye ghewaert
Die waert verclaert bi vrouwen goede
Die godlijcheit die sere was haert
Die waert daer bi saecht ghemoede
Och edel wijflijc wijf ghemoede
En brect niet den hoghen aert
Soe moghedi gheuen ouer vloede
Vol maecte vrouden onghespaert
Een wijf die haer wijfleec helt
Ende vromoedech es daer bi
Soe wie met moede aen hare verselt
Te rechte dat hi te beter si
Hi mach wel wesen sorghen vri
Wien dat die auenture ghevelt
Het ware onrecht droefde hi
Want hi metten saleghen es ghetelt
Roemers roemen ende niders niden
Dat es wel een euel plaghe
Die groten anxt doet vrouwen liden
Ende benemt vele blider daghe
Wapen ouer die felle laghen
Die gheleidt veert in menegher Biden
In velde in wouden in bosch in haghen
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68ró

Daer men vrouwen Biet verbliden
Nota Item c xi'

verse

DE VIJF HEREN WENSCHEN LXXVI
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et saten heren viue
In eenre scoender stede
Bi enen sconen wiue
Ende meyden hem daer mede
Si speelden ende si loeghen
Si peinsden om haer lief
Het mochte hem wel ghenoeghen
Men Bach noit scoender wijf
Die stede daer si in saten
Lach finder gryeken lant
Daer parijs wt haelde
Des conincs liefste pant
Die vrouwe daer si bi saten
Was venus die godinne
Daer si alle ane hoefden
Die draghen rechte minne
Djerste vanden vijf heren
Was die coninc menelaus
Dander hector van troyen
Parijs ende troylus
Ende beide die broeders sine
Daer toe pallidamas
Dit waren die vijf heren
Sijt nv seker das
Doen sprat hector van troyen
Wi sijn heren van machte
Ende rike van groten goede
Ende edel van gheslachte
Nv laet ons miere vrouwen
Bidden der godinnen
Dat si ons wille vraghen
Waer bi wi moghen bekinnen

68rb2-3
68rb3-4

112
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Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
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40

Wie van ons meeste sijn herte
Ter minnen dienste leecht
Ende dat si ons dan berechte
Als elc tsine heeft gheseecht
Doen sprac vrouwe vervenus
Dat willic doen wel sciere
Ic wille v gherne vraghen
Ridderen goedertieren
Nv segt wies sal hi pleghen
Die minnen wilt met trouwen
Om jerst gheloent te sine
Van magden ende van vrouwen
Die edel coninc menelaus
Droech die griexsche crone
Hi sprac die comen wille
Ter minnen boegsten lone
Hi sal vrouwen dienen
Met sanghe ende met spele
Met dansen ende met reiden
Ende dies niet te vele
Te tiden ende te maten
Daer sijs meest begheert
Ende als hi bi haer court
Soe segghe hare wat hem deert
Dus woudic vrouwen minnen
Om fierst ghelocnt te sine
Nv spreke voert een ander
Hier mede latic dmine
Doen sprac hector van troyen
Ic willder tsmijns toe saghen
Dore dere van allen vrouwen
Willic mijn leuen waghen
Met wapennen stormen striden
In eiker vremder stede
Ende men hem dade cont
Wat ic met wapennen dede
Om selken loep tontfane
Al si mi oppep Boude
Die liefste die ic minne
Ende of ic dies niet en woude
Soe moetse mi begheuen
Ende nemmermeer veesen orient
Want ic en weet gheen leuen
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Dat bat ter minnen dient
Nv willic segghen dmine
Sprac parijs priamus kint
Die van sconen vrouwen
Ierst wilt sijn ghemint
Hi moet al doer volghen
Ende en sparen nacht no dach
Hine come ter seluer stede
Daer hise spreken mach
Met worden ende met werken
Haer dienen soe hi beest can
Ende als hi bi haer comt
Soe proeue hem als een man
Coenlike sonder duchten
Ende nemen sijn auenture
In can niet anders minnen
Dus wijst rechte nature
Doen sprac ectors broeder
Die jonghe troylus
Ic soude houessche vrouwen
Wel node minnen al dus
Met enegher dorperheden
Die men ghepeinsen mochte
Maer ic woude haer dienen
Met suueren ghedochte
In rechter houesscheden
Tot dat mi mochte ghescien
Ende op desen goeden hope
Alder trouwen plien
In doghden ende in eren volghen
Vort al mijn leuen lanc
Dus woudic vrouwen minnen
Ende dienen om haren danc
Nv willic segghen dmine
Sprac her pallidamas
Wanneer ic minnen woude
Soe woudic pleghen das
Als si mijn doghen wiste
Soe woudic voert hantieren
Met boden ende met brieuen
Met gichten meneghertieren
Ende dier soe vele gheuen
Hem allen die bi haer waren
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415

Dat si doghet van mi spreken
Soe soudic sciere wel varen
40
Ende dan haer seluen spreken
Alst mi mochte ghevallen
Dus woudic vrouwen minnen
Dat seggic voervallen
44 Nv segt ons vrouwe venus
Welc onser meest sijn herre
Ter minnen dienste leecht
69ra
Ende doghet die meeste smerte
V selens wel ghelouen
Ghemeinleec alle die liede
4
Ghine cont nierren smeken
Dore bede noch doer miede
Dit willic gherne waghen
Sprac vervenus saen
8
Maer wi moerent verdaghen
Hers tijt dat wi nv gaen
Laet eiken Bonder linghen
Bedincken ende werden wijs
12
Wien ic van desen dinghen
Beest gheuen mach den prijs
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VAN MINNEN ENE VRIENDELIKE
GROETE VAN ENEN LIEVE TEN ANDEREN

[77]

LXXVII
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68vb44
69ra14-15
69ra17-18

lsoe meneghen goeden dach
Als god ons here gheleisten mach
Moetti hebben scone joncfrouwe
Wet dat ic v op rechte trouwe
Minne ende Bende desen brief
Om dat ic v wel suete lief
Niet en mach spreken te deser tijt
Omme der quader wroeghers nijt
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venus: Voor het woord is de aanzet tot een niet afgemaakte
letterggeschreven.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
gels.
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g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
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Die ic ouer al nv duchte
Mi ware ware leet baddi gheruchte
Ochte sprake om tuinen wille
Hier omme gruetic v al stille
Om te houdene in v ere
Ioncfrouwe ic peinse vele mere
Om v lief nacht ende dach
Hoe ic v ghespreken mach
Ochte tomen tenegher tijt
Suete lief al daer ghi sijt
Want aen v allene staet
Mijn hope mijn troest mijn toeverlaet
Daer omme biddic v joncfrouwe
Op ghenade ende op trouwe
Dat ghi mi troest suete lief
Ende sent mi weder enen brief
Ochte ene tafele heimelike
Al uwen wille in die ghelike
Dat ghi selue tote mi Bout segghen
0 . werde lief wouddi mi legghen
Dach te sprekenne jeghen mi
Ic bliue altoes v eyghen vri
Ende wille tote uwen dienste staen
Want ghi hebt mi te male ghevaen
Met uwer minnen stillekine
Dat ic roerde joncfrouwe fine
Voert in negheenre manieren
Ane uwen dienste en wille falgieren
Nv peinst om mi als ic om v
Als lief om lief god si met v
Nota Item xxxvin verse
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NOCH EEN VRIENDELIKE
SALWT VAN MINNEN

20

LXXVIII

cone joncfrouwe wel gheraect

S In allen doghden vol maect
69ra26
69rb17-18
69rb19-20

ouer: Boven de eerste letter bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
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8
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handschrift
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witregels.
g
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Edel oetmoedech van manieren
Houessche cusche ende goedertieren
V doghet en canic niet vol prisen
Licht draech di vore alle wiuen
Men mach oec wel ane v scouwen
Grote goedertierenheit in trouwen
Goet ghelaet ende houesscheide
Scone sprake ende wetentheide
Sempel in alder doghet beseten
Ane v en heeft god niet vergheten
Ic gruete v lief in bens niet werdech
Tuwen dienste ende verdech
Willic veesen emmermere
God gheue v gheluc ende ere
Met trouwen ende met ghestaden sinne
Bouen alle die ic kinne
Sendic v salwt joncfrouwe
Ic minne v met goeder trouwen
Mijn herte es altnes Baer ghi Bijt
Met swaren ghepeinse leidic den tijt
Ic arme v goets vor alle die leuen
Ende nemmermeer moet mi god gheuen
Ander herte noch anderen sijn
Eest mijn verlies eest mijn ghewijn
Ic wille bliuen v eyghen vri
Ay doer ghenade lief troest mi
Want ghi blijft mechtech mijnre sinne
Ende van miere herten coninghinne
Ay lief ic beuele v Bode
Peinst om mi ic ben in node
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69va4
69va14-15
69va16-17
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LXXIX

aer lief tote lief hem eerbint
Ende lief ane lief trouwe vint

Tussen v en goets is gods doorgestreept en eëx un eerd.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift twee witregels.
Tussen deze regels
1 witregels.
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20

Die moghen wel in vrouden leuen
Want elc lief mach den anderen gheuen
Gherechte vroude ende hoghen moet
Sijn lijf sijn herte ende daer toe sijn Boet
En sal men niet vore lieue sparen
Want het can droeue sinne verslaren
Al ware eens tsmannes moet in roerre
Ende hi ware droeue ende erre
Woude sine herte keyserinne
Si brachte hem weder in sinen sinne
Dat hi sijns droeuens Boude begheuen
Ende oec daer toe in vrouden leuen
Nochtan Boe comt van minnen toren
Die bi dommen rade wert verloren
Vroude die si gheuen can
Dies soe huede hem wijf ende man
Ende en late hem niet alsoe verwinnen
Dat si werden gheuelt in minnen
Want daer comt toren af ende scade
Maer wie minnen can met rade
Soe dat hi onghemelt si
Leefter in groter ghenuchten bi
Op dat men hem dan weder mint
Ende si beide sijn wel ghesint
Ghestadich verbeidende ende wroet
Dat emmer toter minnen moet
Op dat men wilt in eren bliuen
Hier bi radic mannen ende wiuen
Die met minnen sijn beseten
Dat si niet en laten soe verre weten
Dat si hare ere jet ouer gheuen
Want menech man es in sijn leuen
Dat hi hem wel beroemen can
Van minnen dies hi noit scout ghewan
Ende als een ander hoert die woert
Seit hise Bonder redene voert
Daer wijfleec ere wert hevelt
Om dat men loghene voer waerheit telt
Maer wie in minnen es gherecht
Es hi here of es hi cnecht
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Hi en sal niet daer na staen
Daer wijflijc ere bi mach vergaen

44
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69vb25-26
70ral

70ra6

[so]

VANDER BORCH HEET

O

LXXX

1

penen tijt mijn wech ghelach

Ane ene borch daer ic op sach
Ene roerde wijfelike figure
Ane hare hadde die nature
Beiaecht als mi dochte
Dat haers ghelijc niet wesen en mochte
Want hare werken ende haer wesen
Quam wt soe hogher Art gheresen
Dat ic nemmermeer en conste
Hare doghet gheliken noch haer onste
Diese te haren minnere droch
Maer eens deels hare onghenoch
Dochte si mi ter werelt liden
Ende ic nam tuinen wech besiden
Alse die gherne gheweten
Hadde waer omme si ware gheseten
Daer op die borch eten lieden
Want met cleinder meysenieden
Dochte si mi hebben na hare betamen
Doen sagic waer si twee quamen
Vore die porte ende dopten jnne
Wel gherust met sueten sinne
Sprac dat wijf wt hogher art
Vander borch dus neder wart
Wies begherdi onder v beiden
Si andworden dus ende Beiden
Vruwe dat wi v gherne spraken
Blijeft daer ic weet wel die Baken

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
S
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g bevinden zich in het handschrift zes witregels;
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Vele meer dan ghi bevroedt
Die hem jeghen contrarie hoedt
Die bewaert sijn ere
Ende hi volghet wel der wiser Tere
20
Dies en dadi niet ghi twee
Bi mi en condi nemmermere
Alsoe verre als ic ben mechtich
Ghine en roert mine sinne crechtich
24
Dat icker ongheweldech ware
Binnen desen tartic bat nare
Ende boet der vrouwen goeden Bach
Op die borch al daer si lach
28
God dancke v sprac dat hoghe wijf
Stant al luttel ende swijch
Du saelt wonder moghen scouwen
32
Doen badic der werder vrouwen
Dochte hare Boet ende sijt gherde
Want ic met dichtene mi ghenerde
Dat si mi materie gaue
Daer ic mochte maken aue
36
Dat ghenoechlike waer te borne
Doen sprac al dus die wel gheborne
Vrient dat selue sal di ghescien
Hier quamen si twee hebdijt ghesien
40
Die mi berde gherne souden
Dit huus af winnen ende onthouden
Mochten si met eneghen dinghen
44
Soe subtileec toe ghebringhen
Dat si mi wanden huse ghecreghen
Maer neen si niet hier sijn gheleghen
Si twee daer ic mi op verblide
70rb
In tornoye in storme ende in stride
Hebben si meneghen dat ghijt wet
4 Met mijnre hulpen voert gheset
Ende oec bracht in groter eren
Siet orient nv willic di leren
Dit selue huus heet vaste hoede
8
Daer elc wijf van goeden bloede
In veesen sal na hare betaemt
Eende ic ben gheheten scaemt

70ral 8
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Die dit huus vervaren moet
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Nv willic v maken vroet
Wt wat arde si sijn gheresen
Die selue twee die bi mi veesen
Hope es deen ende dander troest
Die vort west zwt ende oest
Met allen lieden sijn bekint
Ende wie tuinen name mint
Hen staen si herde gherne bi
Maer ghene twee die hier tote mi
Comen waren alsoe ghi saecht
Die ic van hier Nebbe gheiaecht
Sijn twee Bose euele gaste
Die dicwile herde grote onraste
Hebben ghemaect ende noch pleghen
Want alle vroude es hem jeghen
Ende menech minnere die leeft
Wetic wel dat dicwile heeft
Groet ver noy mids desen tween
Twiuel es gheheten deen
Wan hope es des anders name
Ic woude nemmermeer en quame
Goeden minneren desen tween te voren
Soe vele vrouden vert verloren
Mids dat dese tween bedriuen
Nv biddic allen goeden wiuen
Dat si die borch alsoe bewaren
Dat desen twee niet daer op en varen
Ende dat hem gheen scande en bliue ten inde
God huede ons allen vore meswende
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Amen Item XCVIII verse

ENE AEN SPRAKE ENDE EEN

[81]

WEDER TALE VAN MINNEN LXXXI

70va

H

er mey ghine moghet mi niet verbliden

Noch gheen ooghel inden woude
In moet droeuen in allen tiden

70rb41-42
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HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Want therte mijn es soe Goude
Dat heeft ghedaen ene scone figure
Die in mijn herte es vercoren
Dat kint die here der nature
Want seker die soe hebbic verloren
Om hare soe hebbic altnes toren
9[ Bi lode jonchere het mach ghescien
Na mi en doerfdi nemmermeer sien
Ic mach wel claghen al mijn leuen
Ende droeuen tote in mijn inde
Want mijn troest heeft mi al begheuen
Die liefste die ic noit bekinde
Si heeft alte male doer vloghen
Beide mijn herte ende tuinen sin
Seker si heeft mi nv bedroghen
Die clagic Bode mijn ghewin
Ende onser vrouwen meer no min
1 Het mach ghescien en es gheen saghe
Onse vrouwe en hoert niet uwe claghe
Vele peinsen ende mede swighen
Dat sal veesen dleuen mijn
Blisscap ghine dorft v niet minghen
Met mi ic wille vees quite sijn
Want ic leue in selken Borghen
Die blisscap es met mi ghedaen
Ic Nebbe meneghen swaren morghen
Mi dunct mijn leuen sal vergaen
Als icse ane sie soe biddic ghenade
91 Het mach ghescien in bids v niet

Dat ghi mi soe gherne ane Biet
Sint dat mi die veerde reine ontseide
Alte male hare sprake
Hebbic gheleeft in groten leide
Ende in groten onghemake
Want het es ene grote pine
Vander herten te schedene dbloet
Soe eest oec vander vrouwen mine
Dat ic van hare scheden moet
Die mi dicke droeuen doet

doerfdi: De e is klein boven het woordeschreven.
S
Tussen soe en biddic is he doorgestreept en8
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I Het mach ghescien ende es ghesciet
Wat ghi droeuet es al om niet
Noch peinsic vele hoe sijt can vinden
Te mi roert mach al in haer herte
Dat si mi hout in desen allende
Ende in soe jammerliker smerten
Want icse noit en woude spreken
Daert quaden tonghen mochten scouwen
Ende si mi soe sere heeft versteken
Des valt mijn herte van groter ontrouwen
Als icse ane sie in groten rouwe
1 Het mach ghescien van uwen rouwe
Es die droefheit van mi nauwe
Menech suchten ende beuen
Dat hebbic alte male vercoren
Om dat ic haer mijn herte hebbe ghegheuen
Want si mi niet en wilt horen
Nochtan en hebbics niet verdient
Noch in werken noch in spraken
Dat si mi veesen Boude onvrient
Want ic haer niet en wilde ghenaken
Daer si scaemte mochte gheraken
% Seker jonchere het mach ghescien
Ghine Nadl mi noit daer ghijs mock Alien
Venus vrouwe ghi sijt ghemaect
Ouer rechter vander minnen
Ic claghe v dat ic ben mesmaect
Want troest en machic niet ghewinnen
Van minen lieue nemmermeer
Sekerlijc in gheenre stont
Want therte mijn dat es soe seer
Dat heeft ghedaen haren roden mont
Die mi altnes hout ghewont
9[ Het mach ghescien in wonde v niet
Waer toe claechdi v verdriet
Therte mijn dat es gheset
In minen lichame ende gheplant
Ende daer toe mijn oghen met
Die hebben mi te male ghescant
Want ic hebbe verloren ene
Die mi alte male ontgheet
Daer ic om bliuen moet in weene
Want si es mi wel onghereet
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Daer bi es blisscap mi ontseet
11 Dat ghi blisscap hebdt verloren
Het mach ghescien . dies hebdi toren
I oncfrouwe nv hebdi verstaen
Hoe ic doer v ben ghequelt
44
Want v minne heeft mi gheuaen
Ende si mi oec dat therte steelt
71ra Nv biddic Bode onsen lieuen here
Ende onser vrouwen Bonder hone
Dat si v hueden moet van allen sere
Ende bringhen v inden hoghen trone
4
Daer die jnghelen singhen scone
I onchere Beker v beuelen
Dunct mi veesen berde Boet
Maer quaden tonghen die ons doen quelen
8
Ende tormenten dies sijt vroet
Dit es dat ons scheden doet
Van hare schedic bi onser vrouwen
12
Iammerlike ende met groten rouwen
Want ic en spreker nemmermere
Van minnen ane . bi mijnre trouwen
Ende si dat ic noch mocht ghelouwen
Troest daer mi therte af es Boe sere
16

40

Nota Item C VIII verse

[82]

VAN ONSER VROUWEN ENEN
ABELEN SPROKE

20

LXXXII

Inen dienst die es bereft
M Waer ic kere of waer ic vare

24

71ra13
71ra17-18
71ra19-20

Eender maghet wijfelijcheit
Alle doghet heeft si in hare
Si es in reinecheiden mare
Die goede roerde vrouwe vri
Daer om magic wel segghen ware
Maria mater domini

Tussen Want en ic is icker doorgestreept en g
eëxp
un Seerd.
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8
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre els.
gS

FOLIO 70VB-71RB, TEKST 81-83

28

32

36

71ró

4

8

12

16

20

425

Alsic peinse om hare doghet
Die mi tomen mach te baten
Soe wordic nie soe sere onthoghet
In moeste al mijn droeuen laten
Na haren wille mach si mi saten
Mijn arme leuen waer ic si
Haren dienst die left in allen straten
Maria mater domini
Edelder vrucht no reinder maeght
En was ter werelt nie gheuoet
Daer mijn herte ende sin toe draeght
Tote hare draghic hoghen moet
Si es soe suete ende daer toe goet
Ende alle doghet es haer bi
Daer af da t ic dichten moet
Maria mater domini
line hare willic ghestadech sijn
En mach mi nemmermeer veesen quaet
Want si es die liefste mijn
Ende mijn alder hoechste raet
Hope ende troest mijn toeuerlaet
In reinecheiden es al haer cry
Si heeft een liefelijc ghelaet
Maria mater domini
Ghi grote heren ende ghi gaste
Mint den edelen hoghen weert
Soe leefdi in vrouden vaste
Als ghi die hoechste raste begheert
Al dat die werelt heeft verteert
Dat sal die maghet sonder si
Vore spreken ane den hoghen weert
Maria mater domini
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Item XL verse

ENE BEUELINGHE LXXXIII

24

71rb22-23
71rb23-24

C beuele mi heden die heileghe v vloede
I Die quamen ghelopen wt jhesus bloede
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
8
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zeven witregels.
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Dat hi wt Boet met groten beken
Doen hi in sine side weert ghesteken
Ic beuele mi inden heileghen doot
Die cristus sterf om onsen poet
Ic beuele mi inden heileghe v wonden
Daer jhesus bladic ende onghebonden
Mede voer tote sinen vader
Dat mi die wonden alle gaden
Behoeden moeten van doot wonden
Heden ende nv ende in allen stonden
Ic beuele mi inden goeden Sente janne
Ewangeliste den goeden manne
Ic beuele mi inden heileghen vrede
Die jhesus onder sine jongheren dede
Doen hi int thuus quam te hem
Ende Beide pax vobis ego sum
In desen seluen vrede Boe moetic bliuen
Beide met ziele ende met liuen
Dies moet veesen mijn volleest
Die vader die sone die heileghe gheest
Amen . Item XXII verse

DE VIJF VROUWEN WENSCHEN LXXXIIII

12

16

20

71va5
71va8
71va10-11
71va11-12

et saten vrouwen scone
viue in eenre steden

Ende elc die droech een crone
Met groter moghentheden
Die stat Baer si in saten
Die stopt te troyen binnen
In eersamliker staten
Ende spraken al van minnen
Dierste was ecuba
Des conincx priamus vrouwe
Die ander was elena

sum: De u is verbeterd uit een o.
volleest: De o is klein boven het woord geschreven.
Tussen deze regels
e witregels.
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Tussen deze regels
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Die derde alsic bescouwe
Was die scone pollexima
Ysaude was die vierde
Vrouwe venus die godinne
Die vijfste was adromica
Die den rinc viserde
Vrouwe venus die godinne
Was onder hare scare
Doen sprac die conincx coninghinne
Van troyen openbare
Si spraken al van minnen
Nv bidden wi te deser stont
Miere vrouwen der godinnen
Dat si versta den gront
Hoe elc beest woude lonen
Haer lief mocht sijt ghewinnen
Ende si ons dan wilt tonen
Weelc beest loent van minnen
Doen sprac mijn vrouwe ver venus
Elc segghe daer af sine tonde
Daer na soe willic verclaren
Wie roten reinsten gronde
Best lonen can met trouwen
Den minnere dien si mint
Ende die ic can bescouwen
Int thoechste dat sijt vint
Die coninghinne ecuba
Des conincx priamus vrouwe
Sprat vrouwe venus hoer ter na
Die ic minne met trouwen
Hem gauic te lone
Wel na den wille mijn
Een vergulden crone
In wat houe hi moeste sijn
Alse hise wilde Betten
Op thoeft telker uren
Dat hi Bonder letten
Wel kinde die figuren
Miere herten binnen
Ende die daer ter stede

conincx: De x is verbeterd uit een s.
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Die herten mochte kinnen
Ende ander liede oec mede
Die om trent hem waren
Van gronde na haer menen
Ende hi dan mochte varen
Houeren tallen houe
Ende als hi weder wende
Dat hi die wilde lonen
Daer hi meest trouwe in kinde
Soe hopic dat ic Boude
Hulde ane hem ghecryghen
Quiette hi wel sine scoude
Hier mede Boe willic swighen
Doen sprac die vrouwe helena
Die ic met trouwen minne
Die willic lonen al daer na
Dat mijn herte heuet jnne
Hem gauic te lone
Een rikelijc ghespan
Van finen goude scone
Daer selc viertwt hinghe an
Wanneer hijt ouer hem droeghe
Sille of openbare
Soe waer men op hem sloeghe
Dat hem niet en scade een haer
Ende hi dan voere Kantieren
Wapenen tallen tiden
Steken ende tornieren
Vechten stormen striden
Ende al omme in elke weghe
Daer hi quame opt tfelt
Dat hi daer wonne den seghe
Ende wanneer hi ware verselt
Ane vrouwen die hem verhogheden
Ofte joncfrouwe in spele
Dat si hem onste toechden
Ende wanneer hi luttel of vele
Ane tghespan dan quame

om: Boven de o bevindt zich de lus van een niet afgemaakte
letter
e etter
(h?).
Tussen selc en viertwt is een f doorgestreept.
Tussen of en vele is fele doorgestreept engexpungeerd.
ex un
g eerd.

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

429

FOLIO 71RB-72RB, TEKST 84

20

24

28

32

36

40

44

72rb

4

8
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Van goude metter hant
Dat hi dan dachte om haren name
Diet hem hadde ghesant
Soe soudic hopen wale
Sine hulde te ontfane
Hier mede Indic mine tale
Een ander spreke voert ane
Doen sprac die scone pollexima
Ghi vrouwen wilt mi horen
Ic wille lonen al daer na
Dien ic hebbe wt vercoren
Ic gaue hem een vingherlijn
Dat selke virtwt hadde jnne
Als hijt stake anden vingher sijn
Dat alle sine vijf sinne
Met mi worden onsteken
Ende hi droeghe hoghen moet
Wat hi dan wilde spreken
Dat hi ware soe behoet
Dat dat nierren en mochte
Met redene calengieren
Ende dat hi dan volbrochte
Soe wat hi wilde visieren
Bi nachte ende bi daghe
Ende wanneer hi die scare
Siere vianden saghe
Ende wanneer hi hem dan roerde
Dat niement en ware soe coene
Dat hi na hem duerde
Hine maecte met hem soene
Ende dat hem dat soude bliuen
Al dat tleuen sijn
Des wildic vroude driuen
Dat ware die wille mijn
A dromica sprac Bonder si
Mochtic den tuinen lonen
Na die trouwe die es in mi
Ic Wout hem saen wel tonen
Enen roc van goude
Wildic hem gheuen dan

Al: Aan de onderkant van de 1 is de inkt uit8elo
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12

4

Te draghen alsoe boude
Als hi den roc hadde an
Soe wie hem ware van moede
Fel dat dat verleerde
Tot hem waert al in goede
Ende dat hine minde ende eerde
Ende hi al achter sprake
Verstonde wt elken monde
Ende enen steen van selker sake
Binnen den roc dan stonde
Als hine wt roert keerde
Dat hi hadde al te hant
Ene borch waer hise begheerde
In elkes heren lant
Ende men daer na mochte stouwen
Alles liefs ghenoech
Met ridders ende met vrouwen
Beset na sijn gheuoech
Oec gauic hem daer toe
Enen steen soe fijn
Dat hi ware spade ende vroe
Soe waer hi wilde sijn
Als hine hielde in die hant
Wes hi dan wilde lien
Dat hi dan bleuen ombecant
Ende van oghen onbesien
Sonder van hare allene
Die in hem spant crone
Ende oft ic anders mene
Met herten dan ic hem tone
Sone moet mi nemmermeer voert
Ere no goet ghescien
Hier mede endic mine woert
Doen sprat op mettien
Vrouwe venus ende reide
Ic Boude vormesse wisen
Hier te deser stede
Ende den hoochsten prisen
Ende dat wel besceiden
V allen wel verclaren

72rb39
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Ghi vrouwen nv gheeft mi beide
Ic segghe v wel te waren
Heren ende vrouwen
Selen daer na gheraden
Wie beest loent met trouwen
In hare kimmenade
Ende dier beest na gheraet
Dat es een minnere fijn
Die sal na sinen staet
Met mi verheuen sijn
Nv gheraet hier naer
Ghi heren ende ghi vrouwen
Dus sciet dat hof al daer
Weelc loent beest met trouwen

172

176

180

NotA Item C LXXXIII verse

20

VANDEN HEILEGHEN CRUCE
ONS LIEFS HEREN

24
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32

36

72va9
72va19-20
72va21-22

LXXXV

eilich cruce di sal men eren
Want du waers metten heileghen lichame ons heren
Gheheilicht ende gheeert daer jeghen
Ende met sinen ghebenedide bloede bedweghen
Ende ghedouwet met sinen swete
Dor die doghet van dien prophete
Die di dus eerde te monte caluare
Soe gheeft mi dat ic bichte Clare
Vore mine doot moete spreken
Dies en moet mi niet ghebreken
Heilich cruce heilich tekijn
Mijn scermscilt moetti heden sijn
Ieghen die temptacie vanden quaden
Dat hi mi niet en moete scaden
Alsoe waerlike als di gods lichame
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Eerde . die tonser alder vrame
Sine bittere doot heeft leden
Daer hi ane di hinc in groten onvreden
Met passien ende met armoede
4
Ende di eerwede met sinen roden bloede
Heilich cruce bescermt mi desen dach al dure
Van alder quader auenture
Ende van alre viande weder stoet
Ende vander galiker doot
8
Ende mi den rijt niet en moet ghebreken
In moet gherechte bichte spreken
10
Al in die ere van mijnre doot
43
Ende hulpt mi dan wt alder voet
44
11
Dies moet veesen mijn volleest
12
Die vader die Bone die heileghe gheest
Heilich gheest v biddic oec mede
Die taste finder magheden lede
Die di lauede vanden dorste
16
Metten melke van haren ghebenedide borsten
Du beites vanden hemel in hare
Ende naden xxxitsten fare
Ontfincdi die doot op den goeden vrindach
20
Ane den cruce daert menech sach
Vleesch ende bloet soe offerdi daer
Dat sien wi noch inden outaer
Ay here alsoe waerlike alse dit sijn
24
Puerlike die ghelouen mijn
Soe vergheeft mi alle mine mestladen
Die mine ziele moghen scaden
Ay god vader here alder heren
28
V soe willic Jouen dancken ende eren
Beide nv ende oec emmermeren
Want ghi ouer mids den sonderen
Ane den cruce smaket die doot
32 Ende torment ende pine groet
Leer vanden joden die v leiden
Soe moet mi v veerde cruce heden
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Bescermen here ende alle daghe
Van scanden van scaden van alder plaghe
Ende moet mi in allen goeden werken
In desen alendeghe werelt hier ghesterken
Dat ic dat rike besitten moet
Daer ghi om stortte v heileghe Moet
Amen Amen

56

Amen

Item LVIII verse

73ra

DE GHELASEN SALE LXXXVI

Ens meyes tijts quam ic ghegaen

E In een foreest met groenen grase
4

8

12

16

20

24
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Op ene riuiere daer wandic staen
Ene fresseche sale van ghelase
Al daer die nachtegale Banc
Si dochte mi wachter wanden tinnen
Met haren sanghe dat si mi dwanc
Dat ic ghinc ter salen binnen
Doen ic in die sale quam
Ic en sach daer vrouwe noch here
Noch ghenen mensche ic daer vernam
Doen wasic recht al roten kere
Die tafelen stonden daer ghedect
Het sceen men Boude daer gaen eten
Met witten laken onbeulect
Maer daer en was niement bi gheseten
Doen keerdic weder eter salen
Als die ghene die was met vare
Op ene riuiere ghinghic dwalen
Daer soe werdic voles gheware
Ridderen magheden knechten vrouwen
Vandic daer vele Bonder ghetal
Sere rikelike mocht mense scouwen
Te rechte als men daer houen sal
Herten hinden ende ander dieren
Liepen daer spelen in dat wout

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
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Die voghelkine songhen meneger tieren
Ic sach daer vroude dusentfout
Ic sach daer vlieghen ic horder jaghen
Sere weidichlike vter maten
Dat wilt mochte hem sere versaghen
32
Men stont daer sterkelike te laten
Men vloech daer na die luustervincken
Men jaghede daer die niders fel
36
Die Boet gheselscap gherne crencken
Dat bequam die vrouwen wel
Sesse vrouwen stonden daer te rade
Die men niet en mochte versconen
40 Onder enen boen in die scade
Sere rikelike met haren cronen
Ic verblide mi in tuinen moet
Doen ic selken vrouwen ane sach
Ic dachte here god waric soe wroet
44
73rb
Wat hier dese feeste bedieden mach
Ic ginc besiden op een jnde
Ic vraghede wie die vrouwen waren
Men Beide mi dat icse wel kinde
4
Ende haren name hoerdic verclaren
Dese VI vrouwen wt vercoren
Waren sonderlinghe ghecleet
8
Elkerlijc na haren behoren
Alsoe ment trecht van wapen scheet
Dierste vrouwe maghic v noemen
Die hiet vrouwe trouwe bouen ghestaen
12
Vore alle dander sagicse comen
Sabule swert soe hadde si aen
Si sprac ic moet wel rou cledt draghen
Want mine ghespelen sijn sere Boot
In derffer nemmermeer ghewaghen
16
Daer ic mede was in vrouden groet
Vrouwe ere stont bi hare siden
Si hadde ane een gulden cleet
20
Droeue herten soe can si verbliden
Soe Wiese ane sach of bi haer leet
Si sprac ic wille in vrouden leuen
Maer anxt moet emmer in eren sorghen
24
God can nemen ende gheuen
Vore hem en es gheen dinc verborghen
Die derde vrouwe hiet reinicheit
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Si hadde ane van siluer wit
Dat eiker vrouwen oec wel steit
Dat suuer es ende ombesmit
Si sprac ic wille maria dienen
Met reinicheden al tuinen tijt
Mine clederen soudic node ontsienen
Ic draghe van hare dit abijt
Die vierde vrouwe daer naest ghestaen
Was gheheten ghestedicheit
Blau lasuer so hadde si aen
Alsoe ment noemt int wapen cleft
Si sprac en mach ghestedecheit niet baten
Soe mach mi rouwen dat ic draghe
Ic hebbe der werelt vele ghelaten
God gheue mi Toen ten jonxten daghe
Die vijfste vrouwe hiet venus
Si hadde ane van kelen roet
Der minnen wapen was si wel wijs
Si maect den meneghen leuende doof
Si sprac ic moet de werelt antieren
Want god heeft mi daer toe ghemaect
Grote vroude canic visieren
Nochtan werdic in die scrifture ghelaect
Die sesste vrouwe hiet vaste hoede
Si hadde ane sonobel groen
In hare hant droech si ene roede
Alse rechters ochte doerwerders doen
Si sprac dese roede dragic van gode
Si es in rechticheit ghescelt
Iic ghebieder mede die x ghebode
Men brecter nv vele met ghewelt
Nv hebdi horen exponeren
Die sesse vrouwen wie si sijn
Elkerlijc na hare viseren
Verwapent oec haer cleder fijn
Van sesse var-wen die si draghen
Daer Boet ende ere af tomen mach
Ouer die niders eest dat si claghen
Die hem benemen nacht ende dach
Ouer die felle luustervincken
Die boser dan verraders sijn
Met haren tonghen den meneghen krencken
Dats inden lande nv wel in schijn
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16

Dese sesse vrouwen schieden hem in desen
Ende trocken sciere ter salen waert
Si mochten wel van anxten beuen
Ten etene te dienen daer ter vaert
Doen si in die sale waren
Volghede hem na een starc ghesinde
Ridderen knechten met groter scaren
Magheden vrouwen die ic niet en kinde
Vrouwe vaste hoede stont vore die Bore
Met haren roeden ter salen binnen
Daer ende mochte nierren liden vore
Sine moesten wel bi namen kinnen
vrouwe trouwe was bi hare ghestaen
Want si hadde die sale doen bouwen
Dat men verborghen daer in Boude gaen
Vore die luuster vincken scouwen
V ruwe ere hadde die hoefmeester ghemaect
Als wel behoert tote selker feesten
Die edel herten ongheraect
Ontfinc si wel met Widen gheesten
Vrouwe reinicheit was pantenier
Dat broet bediedt ons tsakerment
Dat god selue liet al hier
Hi es wijs die sinen god bekent
vrouwe ghestedecheit was daer sluterse
Si dede haer dinghen al bi maten
Van drancke van spisen droch si die perse
Si diende met caritaten
Vrouwe venus dede die gherechten staen
Si sach vaste toe in allen Biden
Soe wie met Borghen was beuaen
Die conste hem wel in hare verbliden
boent in den besten eten was
Quam een nider vore die sale
Ende brac een gat in dat ghelas
Ende hi riep met hider talen
Ghi waentse buten doren sluten
Die niders ende die luustervincken
Si sijn daer binnen alsoe wel als buten
Die v van ere ende van goede crencken
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Doen waren si alle vore thoeft gheslaghen
Ende niement en dorste den anderen tien
Noch na ghene verraders vraghen
Want daer en bads niement willen lien
Vrouwe ere sprac wi werden verdronghen
Van luustervincken die ons doen sceiden
Si bringhen alle der niders tonghen
Die reinicheit in archeit breiden
vrouwe trouwe sprac en mach niet baten
Die niders tonghen sijn ons te fel
Wi moeten ons houeren laten
Maer god kint alle herten wel
Dat verhoerde die nachtegale
Ende si sanc een houes liet
Daer sijn noch niders in der Balen
Maer vrouwe ere ghine kinse niet
Hets jammer dat si sijn soe scone
Die niders ende die luustervincken
Alse die edele goede persone
Die node archeit souden dincken
Hets sere quaet drincken ende eten
Met hem die verraders sijn
Met sconen worden es tfat volmeten
Maer achter rugghe scieten si tfenijn
Daer omme radic magheden ende vrouwen
Dat si leuen in vrouwen hoeden
Den luustervincken niet en betrouwen
Want diere es meer dan wi vermoeden
Daer om radic reinen mannen mede
Die goet gheselscap willen plien
Dat si hem hoeden tallen stede
Daer si die luustervincken sien
Die nachtegale Beide hets mi leet
Dat men goet gheselscap stoert
Want waer ic goet gheselscap weet
Daer mede singic in vrouden voert
Al dus Boe scieden hem die vrouwen
Ende sloeghen selue die sale ontwee
Die si soe costelijc hadden doen bouwen
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Dat dede die reinen herten wee
Daer soe roert menech traen ghelaten
Doen si scieden ende souden varen
Dese sesse vrouwen hare straten
God moet ons allen ten besten bewaren
Bi exempel es dit ghesproken
Op alle die ghene die hem verstaen
Der houe ende feesten es vele te broken
Trouwe ende ere es sere vergaen
En mach gheen hof met rechte staen
Daer dese sesse vrouwen werden versteken
Ende die niders vore dwaen
Daer speelt men scaex met losen treken
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LXXXVII

ue vrouwe vol alder eren
Der menschen troest der inghel lof
Daer god in daelde na sijn begheren
Schet mi alle Bonden of
Maria diners Boeten name
Vervaert den viant tot alder tijt
Bescermt vrouwe miners lichame
Vore alle miere vianden nijt
Gracia verachte god in di
Doen hi aen v nam menschelike vorme
Alsoe ghewaerlike gheeft gracie mi
In allen striders ende in allen storme
Plena bestu vol heilicheden
Ende van allen scrifturen tslot
Hulpt mi vrouwe nv . ende in allen steden
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Ghesont te dienen minen god
Dominus heefti dat ghedaen
Bidt vore mi vrouwe dat mijn leuen
Ende dat dine bede roert ghedaen
Dat ic v dienen moet al sonder sneuen
Tecum es bliscap sonder rouwe
Dinen name es hoghe ghebenedijt
Alsoe waerlike hulpt mi vrouwe
Vredelike te leuen al sonder nijt
Benedicta to alle vrouwen bouen
Mantel der driewldicheit
Hulpt mi vrouwe in allen houen
Vwen dienst die nierren en es onseit
In mulieribus vore al
Dat nemmermeer en mach sijn gheboren
Hulpt mi vrouwe als ic sternen sal
Dat mine ziele niet en bliue verloren
Et benedictus es dinen name
In alle salegher lieden mout
Bescermt vrouwe minen lichame
Vore verraders talder stont
Fructus heeft di ghedraghen soe
Dat wi eyghendoms sijn vri
Ende ghi sijt een toer der inghelen vroe
0 . roerde vrouwe nv Biet op mi
V entnis bestu vol alder ghenaden
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Ende olie der ontfermicheit

Alsoe waerlike vrouwe hulpt mi raden
Te leuen hier in gherechticheit
Tui sijn alle godlike ghewaen
Die ghi begheert tot onser noet
Behoet mi vrouwe vore der hellen stoet
Al in die vre van mijnre doot
Amen dat moet waer sijn
Dat ic ghesont met eren
Hier leuen moet dat leuen mijn
Ende voert vrouwe metti regneren
Amen
Item LII verse
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ENE EXEMPEL
VANDEN RAVEN
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LXXXVIII

et was een raven veilen eer

Die alre kinder en bade meer
Dan enen sone dien hi wel plach
Dien hielt hi al tot anden dach
Dat hi vol wassen was al Bader
Ende alsoe groet als sijn vader
Doen sprac doude rauen tot ere tijt
Sint dat ghi sone vol wassen sijt
Soe vlieghet ende vaert v gheneren
Op dat velt daer die dorplieden eren
Daer valt bi hem in die vore
Ende loepse mi dan al dore ende dore
Dat v best ghenoecht dat raept daer wt
Worelen wormen ende ander crest
Ende ander dint dat v ghemicket
Maer siedi dat die dorpman nicket
Soe sijt op v hoe al in een
Masschien het es om enen steen
Daer hi v mede werpen wille
Sone en hout dan niet stille
Ghi en vlieghet henen uwer eerde
Als die dorpman nicket ter erden
Doen sprac die jonghe raven here
Ende of hi dan ten omme kere
Enen steen in sinen boesem brochte
Daer hi mede mi wel mochte
Toren doen ende verdriet
Daer omme soe en derric nicken niet
Hi es sot die hem gheloeft soe verre
Doen was die oude rauen erre
Ende Beide sone waer toe eest Boet
Na dien dat ghi sijt soe vroet
Dat ghi dus langhe ligghet in muten
Nv port v ende vlieghet daer buten
Ende vaert selue om v neringhe
Godsat heefti dier v meer sal bringhen
Noch vint men vele al selker Bonen

Tussen henen en uwer is ver doorgestreept en S
eexp
un geerd.
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Die scalcheit ende quaetheit connen
Ende der doghet wel luttel achten
Die desen jonghen rauen slachten
Die hars vaders Boet verteren
Ende hem niet en willen gheneren
Vore dat sijt al hebben ouer brocht
Ende al verteert ende al vercocht
Hier omme soe winnet in uwe joghet
Ende hoef v altnes soe waer ghi moghet
Dat ghi te bloet niet en werf van hauen
Dit bispeel leert ons douden rauen
Explicit
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44
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Item XLVIII verse

TWEE CONINCGHEN DEEN LEUENDE

[89]

ENDE DANDER WAS DOOT
LXXXIX

8c ben een coninc mechtich ende rike
Ende oec soe hebbic sekerlike
Meneghen edelen man verwonnen
Wel na al dat leeft onder de sonnen
12
Moeten te minen dienste staen
Ende oec soe hebbic sonder waen
Op dese werelt prijs ende ere
Dies ic mi verblide sere
16
Her coninc here ghi die daer sijt gheseten
Ende v soe hoeghelike hebt vermeten
Keert v herwaert ende siet op mi
Ende merct hoe ic ghescepen si
20
Ic was een coninc als ghi sijt
Ende leide in vrouden minen tijt
Nv besiet mine lede Ilene ende groet
Die scone waren sonder ghenoet
24
Hoese die doof met haren pachte
Verrot heeft dies ic niet en achte

I

74vó4-5
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Doen ic was in vrouden groet
Nv moetti werden mijns ghenoet
A lasen dode segt di mi waer
Soe eest dan tijt dat ic Nebbe vaer
Vore die doot ende vore mine Bonden
Al hebbic vroude na mijn begaer
Therte mach mi wel veesen swaer
Als ic Bie dat mi sal verslonden
Die doot die mi es te naer
Here god boet mi vore die helsche honden
Die werelt mach mi wel hebben ommaer
Mijn rijcheit en hulpt mi niet een haer
Noch tuinen groten scat noch mijn ponden
Die doot en somt ten lesten stonden
Ic ben coninc van groten maghen
Rike van goede ende van hauen
Perlen ghesteinte ende gout
Hebbic ghenoech in miere ghewout
Kastelen ende steden ende borghen
Dies willic leuen sonder Borghen
In delen werelt soe hebbic groet ere
Dies willic mi verbliden sere
0 coninc here die Baer rijt
Nv hoert alluttel ende onbeit
Merct hoe mi die wormen hebben gheten
Minen lichame ende al verbeten
Ic was een coninc alsoe wel als ghi
Peinst dat v die doot es bi
Ende laet varen v hoghe vermeten
Die doot hadde mi verbeten
Eer ict wiste 0 . roach 0 . wi
Dies moetic roepen met luden creten
Ay edel coninc van herten vri
Nv netut exempel ane mi
Ay lasen here god moats mijns ghesciet
Moetic dan steruen soe en prisic niet
Perlen ghesteinte noch grote gout
Noch eerdsche cierheit menechfout
Noch bont noch gran noch diere ghewaden
Noch scone perden noch nappen van pladen
Op dat ic emmer steruen moet
Waer toe es dan mijn leuen Boet
Soe biddic Bode dore sine v wonden
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Dat hem ontferme mine sonden
Ontgaen en maghic in gheenre ghewout
Die doot es mi alte stout
Ic ben . een coninc jonc ende stout
Iuwelen seluer ende gout
Ende alles dat men hebben mach
Moet al sijn onder mijn verdrach
Met voghelen vlieghen met honden jaghen
Hier in hebbic soe groet behaghen
Ic Nebbe ghenoechte ende groet jolijt
Ende ic leide in vrouden tuinen tijt
0 coninc here die daer vaert
Keert v omme ende Biet herwaert
Ghi die soe behaghel sijt
Laet v houerde het es tijt
Eer ic steed soe wasic coninc ende here
Nv benic in desen groten sere
God die es here alder werelt wijt
Vergatic dies hebbic ghecrijt
Ic duchte ic salt hebben emmermere
Ay lasen en es hier maer een lift
Ende dient voert Bode onsen here
Die doot en spaert v min no mere
Nv hulpt mi maria soete vrouwe
Salic daer comen als ic daer scouwe
Ghenen doode die ic daer sie
Soe rout mi dat ic leefde nie
Ende mi rout dat ic noit lijf ontfinc
Sijt mijns ghenadech hemels coninc
Want nemmermeer en willic na dit
Dinghen daer mijn ziele mochte besmet
Sijn . maria vrouwe vore mi bidt
Vwen Bone . yore die helsche hit
Laet op mi drupen van uwen dauwe
Want ic v alder doghet betrouwe
Amen
Item xCVi verse
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HOE DIE DUUEL ENEN
MOENC BEDROCH
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XC

En moenc lach in enen haghedochte

E Die niet en wilde leuen sochte

Want hi was van scarpen hue
Vol dogheden op dat met hem bliue
Soe dat hi hem hier op verliet
Ende hive gaeft al Bode niet
Dat hi wel hadde ghedaen
Die viant heeft dit wel verstaen
Ende maectem eens wijfs ghedane
Teere auontstont te gave
Alse of hi verdoolt ware in die woestine
Vermoit weendesi haer in seine
Ende sat vore des mans haghedochte
Recht oft si nemmeer ende mochte
Liet si haer vallen daer in
Vore des mans voete meer no min
Ende bat ghenade hets soe ghescepen
Die nacht heeft mi soe begrepen
Laet mi hier bliuen goedertieren
Dat mi niet en eten die dieren
Hi ontfincse want hem verdochte
Ende vraghede wat si int dwout sochte
Maer si die wel lieghen Conde
Viserde in Gorter stonde
Loghene ende sayder in mort
Gheminde Boete woort
Nv viserde si haer keytiue
Nv volmaect van sconen liue
Ende met scoenre gheueinsder tale
Vine si den man alte male
Soe dat die duuel dat vernam
Ende hem doe bat narre quam
Ende sprac noch naecter woort
Ten lesten quam si soe vort
Dat sine nam biden baerde
Alse oft sijt name in groter waerde

Tussen deze regels
gwitregels
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Daer na helsde sine al soe sochte
Alse wijf enen man doen mochte
Ende vinc al dus valschelike
Gods riddere van hemelrike
Want den man verdroch sijn sin
Dat hi ghedochte meer no min
Des leuens dat hi hadde gheleet
Ende als hi voldoen waende ghereet
Sinen wille ende gripen dwijf
Verginc dat gheuenijnde lijf
Alse ene scade want het was
Anders niet dan een ghedwas
Die viant sciet al dus vanden sotte
Met scerne ende met spotte
Ende in die lucht waren duuele vele
Om toe te siene selken spele
Ende riepen lude ay meester groet
Ghi waent sijn des jnghels ghenoet
Ende wesen des hemels gheselle
Hoe sidi ghetumelt in die helle
Nv proeft dat verwaent moet
Emmer valt onder voet
Doe wert die man na vten sinne
Ende quam van desen beghinne
In een vele argher spel
Want hi in wanhope vel
Ende wert soe quaet in corter stonde
Dat hi cume liet eneghe sonde
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HOEHI TE GODE WEDER KEERDE XCI

it bispel dat hier volghet an
plach te rekenne een man
Een sondare was een keytijf
Die leidede een sondich lijf
Soe dat gode verdachte daer af
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Tussen deze regels bevindt zich in het handschrift een witregel.
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Ende hi hem kinnesse gaf
Dese sloet hem in een graue
12
Om met weenne te doene aue
Die sonden ende die onghedoghet
Die hi dede in sine joghet
Emmer lach hi neder ter moude
16
Ende sine oghen hive woude
Te hemel roert niet laten tomen
Noch den name ons heren nomen
Allene lach hi ende suchte
20 Alse die gods vonnesse duchte
Tnachts quamen daer int graf
Duuele ende willen bringhen daer af
Ende riepen wat doets to daer in
24
Vernoyt man in dinen sin
Sider dattu best versaet
In alder dorperliker daet
Ende di oec ghebrect die tracht
28
Te doene dattu heefs gheacht
Soe wiltu oec gods kerstijn wesen
Ende bidden gode ende lesen
Ende waent al dus met deser pine
32
Bat varen dan met ons te sine
Comt met ons ende leit dinen tijt
In ghenoechten ende in delijt
Die wile dattu leuen sult
36 Du best sekerlike verdult
Dattu die selue dus deers
Ende vore tijt tormenteers
Alsoe swaer es dine pine hier
40
Alst sal lijn int helsche vier
Duncti dijn torment spel ende ghile
Soe beft ene torten wile
Du saelt al des wesen sat
44
Hier omme raden wi di dat
76ra
Dattu ontfaes onse prosent
Dattu Boete heefs bekent
Die sondare lach ende swech stille
4
Ende liet hem roepen haren wille
Die duuelen riepen dicke dat

75vb13
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Ende swaerre woorde ter seluer stat
Maer hine verporde hem niet Bane
8
Doe dit die duuelen saghen ane
Dat hi hare woort niet en achte
Voeren si op hem met crachte
Ende gauen hem slaghe groet
12 Ende lieten ligghen ouer haelf doot
Nochtan en rumde hi niet die stede
Daer hi lach in sinen ghebede
Ten anderen daghe quamen si te kere
16
Ende sloeghen noch soe sere
Nochtan connen si niet verdriuen
Hi Beide hi liet hem eer ontliuen
Ter derder nacht quamen si echt
20
Ende sloeghen den armen knecht
Soe dat hi alte wonderne was
Ende alse hem seluen dochte das
Dat hi steruen soude daer aue
24
Nochtan bleeft hi inden graue
Alse dit die duuelen saghen
Ghinghen si roepen ende daghen
Du heefts seghe op ons ghevochten
28
Doen vloeden si al dat si mochten
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Item LXVIII verse

DESE POENTE MOET EEN HERE AL
HEBBEN DIE SIJN LAKT REGEREN SAL

32

ENDE DAER NA WERKEN VROECH ENDE SPADE
OCHTE HI VERLIEST DIE GODS
GHENADE
XCII

76rb

76ra24
76ra29-30

ere te sine en es gheen spel
want hem meer dan ieman el
Altoes behoert te sine
Beide in Borghen ende in pinen
Hoe hi sijn lant sal moghen regeren
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Svolcs orbore ende te gods eren
Want haer lijf haer ziele sijn pant
Waer si hem bekeren vore hare lant
8
f vii poenten hebbic ghelesen
Die in eiken here selen veesen
Waer hi coninc hertoghe of graue
12
9[ Dit es dierste poent daer aue
Die heileghe kerke sal hi minnen
En altnes haer recht bekinnen
Ende haer onrecht weder staen
Dander
poent es Bonder waen
9[
16
Gherecht te sine in werken in spreken
Ende gherecht ordeel miet breken
$ Terde voersinnech ende vroet
20
f Tfierde houesch ende wel ghemoet
1 Tvijfste coene ende vrome van liue
a[ Tseste milde van herten riue
1 Tseuende hart ende fel den quaden
24 Eiken mensche na sine mesdaden
Nv willic v elc poent ontbinden
Wat baten dat ghire in Belt vinden
Eest dat si Bode minnen
28
Ende hem ouer aelmechtich kinnen
Soe hebben si binnen sijn ontsien
Ende hoeden hem te bat van dien
Dat es jeghen gods wille
32
Beide openbare Jude ende stille
Ende quit daer toe sine scout
Ende god ons here es hem hout
Ende verleent hem Boet ende eren
36
Alse betaemt enen goeden heren
Dander es gherechtichede
In woorden ende in werken mede
Ende eiken gherecht ordeel gheuen
40
Vrienden maghen nichten ende neuen
Soe houden si tghebot ons heren
Ende sijn volc in groter eren
Ende vervellen gherechtichede
44
Daer in leghet alle salichede
Oec hebben si groten lof in dien

76rb16oent:
De e is klein boven het woord geschreven.
P
S

FOLIO 76RB-76VA, TEKST 92

76va

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Datse die quade moeten ontsien
Ende si guiten mede hare scout
Want dat lansheren ierst ghewout
Ende mach op eertrike ghewan
Dat was om dat elc man
Den anderen tsine souden gheuen
Dus was elc lanshere ierst verheuen
Dat si Gracht ende valsheit souden achter steken
Ende alle quade dinghen breken
Ende houden alle maten knechten
Ieghen grote heren te rechten
Terde es vroetscap ende bescheden sijn
Hem en bedarf een twint niet min
Want die een lanscap berechten sal
Behoeft wel wijsheit sonder ghetal
Ende oec wise liede daer toe
Die hem gheraden spade ende vroe
Want die Baken sijn menegherhande
Die ghevallen achter lande
Daer toe behoert vele wijsheden
Salmense alle wel besteden
Een wijs man Befit soe wee den lande
Dat staet in wijfs of in kints hande
Een ander wijs man doet ons weten
Soe wee den lande wies prinsen vroch eten
Dats te verstane dat die heren
Hem daer toe selen keren
Dat si nuchter ende sober selen sijn
Ende altnes sparen den wijn
Dat si hare sinne niet ende leiden
Vter rechter beschedenheiden
Want danxtelike dine dat es
Dats dat een lanshere sijt ghewes
Haestech es ende een onbesceden man
Ende wt hem seluen wilt werken dan
Daer omme soe selen si leiden
Haer heerscap met groten bescedenheiden
Ende selen werken haer dinghen al met rade
Ende daer in bliuen vroch ende spade
Tuierde es houesch ende goedertieren
Dat soe hoert wel te haren manieren
Want een lanshere voeghen wale
Ghestadich te sine ende houesch van talen
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Goedertieren onder die liede
Niet fel op sine meiseniede
Oetmoedech ende sachte
Soe sal hi met siere crachte
Ghemint sijn ende lief ghetal
Onder sine lieden ouer al
Nochtan soe en costet twint
Hem . die alsoe es ghesint
Soe hogher es een here
Soet bat betamet siere eren
Beide oetmoedech ende mate
In woorden ende in ghelate
Want wt oetmoede spruten can
Al dat volmaket eiken man
Hets ghesciet ouer meneghe jare
Soe hogher hals soe weker bare
Niet daer bi onder die grote
Noch onder ouermoedeghe ghenote
Mach men toghen hoghen moet
Die dit te poente doen can
Daer hanghet alle wijsheit an
Tvijfste es scamel ende milde
Wat holpe dat ic v langhe telde
Meltheit es soe langhen haue
Datter ic cume ghenoech aue
Seiden . alle die nv leuen
Een here die te poente can gheuen
Hem en eest twint swaer te doene
Sijn tenten ende sine pauwelione
Winnen starke borghe ende staden
Hem soe en wilt nieman scaden
Alle die werelt die es hem vrient
Dies heefti met gheuene verdient
Allet volc pijnt om sine vrome
Waer hi comt hi es willecome
Ende hi vint vriende in elke stat
Hi vordert sinen wille te bat
Vrec ghierech lanshere
Mach alsoe wel hebben ere
Alse een jarech kint mach sijn
Een volmaect Astromijn

76vb5
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Ghenen hoghet ende maect werc den man
Die te poente wel gheuen can
Ende sijn gheuen wille leiden
Met groten bescedenheiden
Van gheuene soe willic neder legghen
Ende wilder noch hier na af segghen
Dat Beste poept es stout ende coene
Dat staet wel enen here te doene
Als een here court in stride
Met sinen volcke soe mach hi blide
Ghelaet tonen ende onvervaert
Ende hem sceppen te wighe waert
Soe coenlike dat tfolc al
Mids sinen ghelate vercoenen sal
Oec soe sal hi spreken dan
Sinen volcke stouteliken an
Dat sake vercoenen sere
Oec soe sal die lanshere
Talder vorst voren riden
Als men wt port om striden
Ende sal hulpen dan viseren
Sine scaren ende ordineren
Ende wiselike die bedriuen
Ende selue soe sal hi bliuen
Achter in die leste scare
Ende metten besten hem bewaren
Want hi dies sijt ghewes
Van hem allen thoeft es
Ende ghebrake sijns allene
Soe Boude allet theer ghemene
Ontdaen sijn ende ghescofiert
Want alst thoeft falgiert
Soe falgieren alle die lede
Daer om soe sal dies heren stede
Sijn in die achterste scare
Ende al roert die here gheware
Dattie vorste scaren olien
Nochtan soe sal hi vort tien
Ochte op sine stede bliuen
Ende berde coene ghelaet driuen
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Dan selen hem die vluchteghe saen
Scamen dat si hebben mesdaen
Ende te ham weder omme keren
Ende seghe vechten met groter eren
Maer es die here vereert
Ochte trect hi weder achter roert
Soe verliest hi dicke den strijt
Dits beuonden te menegher tijt
Want theren lichame dies sijt ghewes
Pant vore allet tvolc es
Oec soe selen hare omme Baten
Hem . vele te bat in ereden laten
Ende jeghen hem steken node
Dan of hi fadde ware of blode
Hier bi als ic Nebbe ghelesen
Selen lansheren coene veesen
Tseuende poent voeghet heren wel
Dats dat si stuer ende oec fel
Selen sijn den scalken ende den quaden
Die met groter ouerdaden
Ende met valsheit omme gaen
Ende die onnosele gherne ontfaen
Sijn si groet of sijn si Ilene
Hier met soe selen si seker rene
Haer lant maken ende vrien
Van alder bande quade jen
Want si sijn lant selen olien
Omme dat sine sere selen ontsien
Ende die goede selen om dese sake
Bliuen in rasten ende met ghemake
Dit sijn vii poenten van eren
Die wel voeghen enen lansheren
Ende in wiep datter ene laect
En es gheen lanshere volmaect
Ende hi sal oec ewelike bedroghen bliuen
God hulpe ons alien tenen goeden liue
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VANDEN GOEDEN HOPE

XCIII

36

oeden hope moet sijn ghebenedijt
want si gheeft in alder tijt
Raste van herten ende van sinne
Ende es goet telken beghinne
Wanhope es een quaet dinc
En es gheen soe hoghen coninc
Op dat hi in wanhope sleet
Hem es bliscap onghereet
Ende en es niemet soe haueloes
Leeft hi in goeden hope altoes
Hem ghescieter af al goet
Ende hi heefter al spoet
Goeden hope en bleef noit onvergouden
xim verse
Den ghenen die hem ghestadich

77va

DITS EEN EXEMPEL VRAYEN
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et was een goet man hier te voren
Die in sijn herte hadde vercoren
Drie voghelen die heten papengayen
En sach moit man gheen soe vrayen
Dese man hadde sijn herte ghekeert

H

1

4

Ten voghelen ende heeft hem gheleert
Te sprekene redelike wale

Eelken sonderlike tale
Deen sprac prouinciaeles die ander latijn
Die derde fransoys neghenen wijn
Dronckic voer op selke sake
Dat elc voghel alsoe sprake
Dese man die de voghele waren
Was tenen tide ghevaren
Daer hi te doene hadde in weet waer

Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift vier witregels.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift vijf witregels.
gheen: De tweede e is klein boven het woord geschreven.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift zes witregels.
papengayen: De eerste p is over de aanzet tot een lusletter geschreven.
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Mettien soe quam een clerc daer
Die de voghele wilde sien
20
Die vrouwe quam jeghen hem mettien
Die den clerc feesterde sere
Hi seide vrouwe god ons here
Die moet v gheuen goeden dach
Hets lane dat ic v niet en sach
24
Mettien helsdise ende Guste
Niet wel en veetic wat hem Juste
Doen sprac deen voghel ende seide
28
Doen hi sach dese waerheide
Ende van hem beiden deren toer
On fayt tort nostre ringoer
Die clerc loech als hi dit horde
32
Ende sprac ter wrouwen dese worde
Vrouwe dese voghel seit al slecht
Dat wi sinen here doen onrecht
Ay mi seit si soe benic gheonteert
36 Leeft hi als mijn here keert
Mettien tart si hem bat naer
Ende doodden den voghel daer
Die hersene duwese hem in die kele
40
Hi hadde bat ghesweghen vele
77vb
Alse die ander voghel dat sach
Dat sijn gheselle al dus doot was
Sprac hi met serecheden
4
Sonder enech langher beiden
Pour dire la veritate
Est mort nostre frate
Dic clerc die dit wel verstont
8
Maket saen der vrouwen cont
Hi seide vrouwe dese ander voghel seghet
Dat sijn gheselle al dus doot leghet
Dats om dat hi die waerheit seide
12
Doen ginc die vrouwe ronder beide
Ende dooddene te seluer stede
Ghelijc dat si den anderen Bede
Alse die derde voghel dit sach

77va31

loech: De e is klein boven het woordeschreven.
S

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

FOLIO 77VA-78RA, TEKST 94-95

16

20

24

28

32

36

40

44

455

Dat die vrouwe Bonder verdrach
Beide sine ghesellen hadde doot
Sprac hi dat dede die voet
Audi vide tate
Si to vis viuere pace
Die clerc loech om dat hi horde
Ende sprac ter vrouwen dese worde
Vrouwe seit hi dese derde
Voghel moet hebben eerde
Ay mi seit si wat seit hi dan
Ic segt v vrouwe als ic best can
Die met ghemake leuen wille
Hore ende Bie ende swighe stille
Die vrouwe sprac ghi segghet waer
Van mi verliest hi sijn lijf dit jaer
Hadden danderen al dus ghedaen
Die doot en hadden si niet ontfaen
Dit was die vroetste vanden drien
Hi conste wel volghen ende vlien
Noch Boe prijst men ane den man
Die wel volghen ende vlien can
Diet al versegghen wilt dat hi Biet
Hine machgher vort met comen niet
Horen swighen ende Biende blint
Dats dat nv die werelt mint
Ende die leuen wilt met ghemake
Hore ende Bie ende huede sine sprake
Dits exempel vanden vragen
Drie voghelen ende heten papengayen
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VANDEN MINNERE XCV

ie Toen was alte menech fulde
Die men doer goede wiuen hulde
Wilen eer verweruen conste
Doer alle goede wiuen onste

D

tate: De lezing
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Willic v redene segghen hoe
Hem die Toen mochte comen toe
Doen plach men scamelheit taensiene
Ende alle onghedoecht te vliene
Altoes waer mense vlien mochte
Die mi nv enen minnere sochte
Die recht stamel ware van gronde
Dancte gode als Nine wonde
Het esser vele meer dan bedeerf
Die gherne alle op venus keerf
Bekennen soude mocht hem ghescien
Ghi goede wiuen die seldi vlien
Want si en doghen niet te verre betrout
Hets saen ghesciet dat langhe rout
Hier vormaels bi ouden daghen
Vinden wi dat minners plaghen
Dicwile sesse jaer of seuene
Sonder loep op hope te leuene
Die nv soe langhe beiden woude
Het es te moedene dat men soude
Segghen dat hi niet en conste
Dienen na der vrouwen onste
Dits een jammer dat verstaet
Dat goede minne al dus gaet
Nv te nieute metten goeden
Hier bi soe seldi v billic hoeden
Eelc Boet edel vrouwe name
Want het ware jammer dat si quame
In verliese van hare eren
Seggic waer volcht mi der leren
Maeghden ende goede wiuen
Want ic v allen dit ane scriue
Item xxxvi

78ró

verse

DRIE POENTE DIE DE VROUWE
HAREN SONE LEERDE
XCVI

78rb3-4

Tussen deze regels
8 bevinden zich in het handschri t twee witregels.
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C Caemte wijsheit ende trouwe
J Dese drie poente sal elc ane seen
Weder hi man si ochte vrouwe
Want daer vele dochden aue ghescien
Dese drie sijn fondament
Daer alle doghet sijn wt ghesproten
Soe wie dese drie met herten mint
Heeft edelheft in hem besloten
Scaemte die heet meneghen ridder
Ende oec meneghen goeden stam
Dranc doen drincken Boer ende bitter
Die hem herdelike ane quam
Dander poent es wijsheit
Daer den lande ende den here
Herde vele ane gheleit
Ende oec eest een poem van groter eren
Trouwe dat es dalder leste
Van desen drien ende oec slot
Ic rade elken dat hise veste
Wantse selue ghemaect heeft god
Nv gaic wt mier prologhen
Ende trecke ter materien waert
Een tijts soe was mi vertoghen
Hoe dat een vrouwe wt goeder aert
Haren Bone te voren leide
Dat hi drie poente van haer bilde
Hi andwerde ende Beide
Waert moghelijc dat bijt doen wilde
Die vrouwe sprac lieue kipt verstaet
Het sijn drie poente Bonder blame
Hier bi willic dat ghise ontfaet
Si moghen meeren uwen name
Dits dierste poent hoert na mi
Als ghi ghewapent sijt om striden
Daer meerder heren sijn dan ghi
En seldi jerst niet achter tiden
Maer altnes biden hoeefde bliuen
Daer ghi met sijt comen daer
Soe mach men uwen name scriuen
In scamelheiden wet vor waer

wijsheit: De s is verbeterd uit een f door uitraderen van het dwarsstreepje.
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Want het es ene jammerlike vraghen
Dat men enen ridder vracht
Waer lietti uwen here verslaghen
Die scaemte al in sijn herte dracht
Hier bi lieue kint soe radic v
Dat ghi dit poent hebt voer oghen
Van desen daghe vorwaert nv
Waer ghi sijt na v vermoghen
Dander poent dat ic rade
Soe waer ghi uwen zeghel sent
Dat ghijt met herten hout ghestade
Want daer v trouwe in es bekent
Maer eer ghi zeghelt soe ane siet
Hoe ghi zeghelt ende watte
Soe misselike eest wat na ghesciet
Met herten soe radic v datte
En es here op erterike
Wat hi zeghelt hi en moet houden
Sal hi leuen ghetrouwelike
Ochte oec edel sijn ghescouden
Hier bi lieue kint waer ghi sijt
Gheeft emmer uwen worden macht
Ocht wat ghi zeghelt tenegher tijt
Soe weert al docht in v gheacht
Nv verstaet mine derde lere
Ridderen knechten die v lijf
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Noch na hare kinderen moats ghesciet
Ghi mochter v bederuen met
Lieue kint daer es groet verdriet
Dicke af comen dat ghijt wet
Hier bi soe seldi met trouwen
V ghesende altnes minnen
Noch ane maeghden no aen vrouwen
Die hem toe hoert gheen arch beghinnen
Soe staen si v ghetrouwelike bi
Oec soe blijfdire met gheert
Dese drie poepte hout van mi
Lieue kint soe waer ghi v bekeert

ghijt: Boven de g bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
akte lusletter.
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Nv elc here van hogher machte
Die in eren wilt volstaen
Nemt dese drie poente in sine ghedachte
Want der doghet vele legher aen
Dierste na mijns sijns viseren
Van deser werder vrouwen leren
Mach men billijc compareren
Scamelheden min no mere
Want menech verf edel man
Bleuen es bi groten heren
Om dat hi niet weck en ran
Want scamte en woden niet laten keren
Dander poent es woenachtech
Inder wijsheit groet ende smal
Want een here moet sijn vordachtech
Sijns sijns wanneer hi zeghelen sal
Oec ende eest ghene Ilene sake
Eens heren zeghel verstaet den sin
Hers Beker na der wiser sprake
Sijns selfs trouwe meer no min
Dleste poent van desen Brien
Na der leringhe vander vrouwen
Sone weetic bat gheliken wiep
Dan ict gheliken mach der trouwen
Oec willic v dit verslaren
Sijn si hoghe sijn si neder
Die eens heren ere verwaren
Sal een here verwaren weder
Soe verwaert hi des sijt wroet
Trouwe lijf goer ende ere
Soe wie dese drie poente doet
Heeft verstaen der vrouwen Tere
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VANDER VLEDERMWS

28

EEN BISPEL

78vb26-27

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
S
Tussen deze regels
8 bevinden zich in het handschrift vier witregels.
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es es leden menech jaer
Dat een lev ende een aer
In discorde laghen tsamen
Doen ghevielt dat si quamen
Beide Bader tenen daghe
Elc vermaende sine maghe
Die lev ontboet alle die sine
Herten hinden ende euerswine
Wilde perde met groten hopen
Quamen haestelike ghelopen
Voerden coninc wanden woude
Cleve groet jonc ende oude
Haesten hem in corten stonden
Ten coninc waert daer sine vonden
In deser wijs soe hadde die aren
Valken ende sporwaren
Blauvoete ende smerlen mede
Al vergadert daer ter stede
Daer quamen menegherhande
Voghelen wt vreetden lande
Biden aer alsoe mi dochte
Ende hadden een groet gherochte
Doen si vergadert waren beide
Sprat die lev al dus ende Beide
Ghemeinlijc tote sinen rade
Ghi heren mi es grote stade
Nv ghesciet in corten daghen
Dit moet ic v allen claghen
Nv raet mi hoe ic best mach varen
Ieghen desen scalken aren
Die mi ghedaen heet dat mi Betert
Doen andworde vloechs een hert
Here ghi sell .dat verstaet
Ende bi v nemen uwen raet
Ende vertrecken uwe ghebreken
Elc Balder sijn best toe spreken
Ende raden v alsoe dat ghi
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Verwaert bliuen sel daer bi
Die aren ghinc met goeden staden
Op dander side hem beraden
Hi sprac al dus tot sinen valke
Wies te doene heeft jeghen scalke
Hi wort lichtelike bedroghen
Doe quam die vledermws ghevloghen
Voerden aren ende vertrac
Wat die leev seide ende sprac
Ende hoe dat daer ghescepen stoet
Hier bi ghi heren sijt wel vroet
Wanneer ghi te rade selt gaen
Wiese sijn die bi v staen
Want het Gomt menech ouer orient
Die met quader herten dient
Men heuet dicwile ondervonden
Dese valke sprac in corten stonden
Toten aren ende seide
Here doer v edelheide
Ghine selt ghelouen niet te saen
Dinghen die in twiuele staen
Werct met rade dies ghi beghint
Tote dat ghijt finder waerheit vint
Dan doet al dat ghi sculdech sijt
Ende die vledermws in corten tijt
Die ghinc hemelike sciere
Biden leev onder die diere
Ende vertrac die redene daer

Die si ghehoert hadde vanden aer
Al dus maecte sijt ten beiden
Vrient met groten vakheiden
Dat haer sent wel vergouden werf
Her coninc here sprac die hert
Soudi ghelouen dinghen
Die v die ghene vort bringhen
Die v masscien verraden souden
Ghi selt desen hier doen houden
Ende proeft wat sijn meinghen sijn
Doen andworde die euerswijn
Vorden coninc vanden woude

Tussen v en masscien is een letter (a?) doorgestreept.
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Dat men des niet doen en soude
Ende wilt men vriende niet betrouwen
Soe mach hem den arbeit wel rouwen
Diese doen ende hebben ghedaen
Dat wilde pert andworde saen
Het en dunct mi voghel sijn no dier
Eert heden comen sal van hier
Wi selen weten sijt Beker des
Wedert orient of viant es
Of waer mede dat omme gaet
Doen droch ouer een die raet
Vanden dieren alte samen
Dat si die vledermws daer namen
Vten dieren in een gras
Daer nierren bi noch na en was
Dan die leev met sinen naesten
Die vledermws sprac met Naesten
Her coninc laet mi leuen
Ic sal v te kinnen gheuen
Waer ic met hebbe omme ghegaen
Die coninc andworde saen
Segt anders niet . dan die waerheit fijn
Men sal uwes wel ghenadech sijn
Her coninc ic hebbe langhe tijt
Op die voghelen ghedraghen nijt
Om dat si mi noit en wouden
Ghereckelijc ouer voghel houden
Welc tijt dat ic bi hem quam
Her coninc nv als ic vrnam
Dat ghi in contrarien laecht
Hebbic tusschen beide beiaecht
Vrienscap als een verrader
Al dus soe makel menech quader
Tusschen heren dant soude veesen
Ende daden die ghelike van desen
Vledermvsen die ic mene
Men souder noch vinden meer dan ene
Op dese werelt des sijt vroet

uwes: De u lijkt
geschreven.
1 in tweede instantie te zijn
7g
langhe:
Deg is verbeterd uit een niet afgemaakte
d.
g
g
laecht: De e is klein boven het woordeschreven.
g
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die coninc dit verstoet
Datter dus mede was gheuaren
Sende hi ouer biden aren
16
Wat hem die vledermws daer lide
Doen warens alle die voghelen blide
Dat hem die leev weten liet
Men lette ghinder langher niet
20
Sine versoenden vloechs ter stede
Ende maecte daer enen vrede
Tusschen die twee grote heren
24
Aen dit exempel mach men leren
Die den sin daer af wilt merken
Dat verraderen dicwile werken
Ende wat grote jammere dat si bedriuen
28 Oec van goeden reinen wiuen
Die na archeit niet en poghen
Anders dan si Miscap toghen
Wt onscalker vrier herten
Wapene god der groter smerten
32
Die menech Boet wijf heeft leden
Mids verraderen diet hem deden
Nochtan dat si gheen arch en meinden
Elc behoefde dat hi hem seinden
36
Voer die euel vledermvse
Hier mede slutic mine concluse

116

Alse

Explicit
Item
tem
p

40

C XL

120

124

128

132

136

140

verse

DIT SIJN TWEE POENTEN

[98]

DAER ERE ANE LEGHET XCVIII

79vb

n vele manieren mach men merken

I Die stamel sijn of daer na werken

4

Want scamelheit des sijt ghewes
Toent haer seluen waer si es

79va25
79va28
79va39-40

Tussen daer en af is toe doorgestreept en %
eexp
un geerd.
Tussen Oec en van as ane doorgestreept en g
eëxp
un geerd.
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drie witregels.
g
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Soe edel es si ende soe fijn
Waer dat scamel herten sijn
Die steruen een Boot vor waer gheseit
Wanneer si sien onscamelheit
Soe grote contrarie sijn si beide
Scaemte ende onscamelheide
Als ic v in twee manieren
Wt Gorten worden sal visieren
Soe waer een hof es op gheleecht
Ende ridderen ende knapen vort gheseecht
Die al omme sijn dan gheseten
Comen si gherne als sijt weten
Als dan es vergadert al
Thof na dat het veesen sal
Van ridderen knapen ende vrouwen
Soe eest een lieflijc aenscouwen
Die soete veerde rode monde
Hi en was nie van goeden gronde
Die daer archeit in verstoet
Maer nidecheit die stort haer Moet
Als si Miscap erghent weit
Want sijt al in quade versteit
Dat goede Tiede te samen comen
Alse dan water es ghenomen
Ende men ghereit te sittene waert
Soe doet scamte haren aert
Want milde herten die hem seamen
Selen altnes na haer betamen
Verbeiden eer si Bitten gaen
Ende selc die Es berde saen
Gheseten met haestecheden
Waer hi scamel hi soude beiden
Ende laten die ghene voren
Sitten dient es ane gheboren
Hier mach men onderkinnen
Scamelheit na mijn versinnen
Dander poent es inden velde
Daer men viande met ghewelde
Comen Biet daer mach men dan
Den gherechten scamelen man
Merken veter maten wale
Selc can dansen in die zale
Daer hi vele af wilt weten
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Hi soude berde saen vergheten
Voer die viande voor waer
Den voet te hebbene waer hi daer
Dit en hoert niet toe der scamelheit
Soe wie dat daer den dans voergheit
Ende den vianden hout den voet
Dien louic frisch ende wel ghemoet
Ende hem Boe Balmen scamel scriuen
Voer alle goeden reinen wiuen
In Boet gheselscape waer hi court
Sint meer dat men scamelheit dus rotut
Soe radic alle den vrienden mijn
Dat si met herten scamel lijn

52
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Explicit Item LX verse
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[99]

VENUS BOEM MET VII
CONINGHINNEN

XCIX

Ens meyes daghes finder dagherade
Alse loef gras boem ende blade
Springhen wt elc na hare veesen
Ende die bloemen staen gheresen
Vter erden doer dat gras
Quamic daert soe rikelijc was

E

20

24

28

32

4

Van menegher sueter wrocht

Die voghelen songhen in die Tocht
Daer si vloghen ouer al
Doen sagic neder in een dal
Ene den scoensten boem staen
Sine bloemen waren wit ghedaen
Ouer al ende Boe ontploken
Dat si stonden ende roken
Dat mi haelp int therte binnen
Ic sach venus der godinnen

voor: De eerste o is klein boven het woordeschreven.
%
scamel: Boven de m bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte lusletter.
witregels.
Tussen deze regels
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Op dien boem Bitten bouen
Met seuen coninghinnen houen
Die edel waren ende scone
Elc droech daer van doechden crone
Ende oec noch heden op den dach
Maer venus die ic bouen sach
Soe rikeleec sitten op dien boem
Te hare wert namie nauwe Boem
Want si hadde in die rechte hant
Dochte mi enen viereghen Brant
In dander hant verstaet mi wale
Sachic hare met enen strale
Daer icse sach onledech met houden
Ic wane wel dat niet en souden
Alle lichteren vol prisen
Hare scoenheit na hare wisen
Mi wonderde sere daer ic stoet
Mettien saghic ende wert vroet
Waer twee voghelen quamen neder
Al omme vlieghende wey ende weder
Ende hielden hem emmer daer om trent
Maer venus die was onbekent
Wat die voghelen daer bevloghen
Alsoe wert menech noch bedroghen
Om dat eerraderen laten vlieghen
Loghenen daer si met bedrieghen
Goet gheselscap die des niet en vermoeden
Daer soe sal hem Billie elc voer hoeden
Want si den twee voghelen slachten
Die venus daer quamen wachten
Daer si sijn . waende ombegrepen
Venus sprac mi es versrepen
Ter werelt dat ic mach doen dolen
Den ghenen die mi gaen ter scolen
Want en es coninc noch hertoghe
Noch ander here negheen soe hoghe
Wilti mi ter scolen gangen
Hi moet bliuen mijn] ghevanghen
Ochte neen hi set sijn lijf te pande
Want ic Boude met desen brande

mi'
1 n :

Door een inktvlek is de laatste letter niet geheel
leesbaar.
g
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Sijn herte verbranden doen alte male
Ochte doer scieten met desen strale
Dies hebbic ter werelt macht
Ende dicwile tonic oec mine cracht
Onder tfolc ter menegher vren
Maer die meester der naturen
Die heues bouen al ghewout
Maer dic hebbic in mijn behout
Van hem die bouen al es here
Scaemte trouwe ende ghi ere
Ghestade hope miltheit moet
Onder v seuene maect mi vroet
Hoe men ter werelt v ontfaet
Daer ghi van minen haluen gaet
Want ghi sijt mine coninghinnen
Wie dat met gherechter minnen
Beladen es int therte binnen
Hi moet v seuenen leren kinnen
Sal hi ben van mi ghewinnen
Doen hoerdic scaemte vore beghinnen
Venus ic lie wel dat ic ben
V vri eyghen talre tijt
Maer tfolc en acht mi meer no min
Op mi in die werelt wijt
A.1 machmer van twentich viue
Vinden die mi gherne sien
Men vint c] man ende viue
Die mi lieuer souden vlien
Hier bi venus sijt op v hoede
Het esser vele die op v liden
Ende bederuen onscalke bloede
Die ghi met rechte sout castiden
Doen sprac dander coninghinne
Venus mijn gherechte vrouwe
In can nerghent vinden minne
Daer men mi in besecht trouwe
Nochtan soe werdic gheset
Vanden meneghen te pande
Die int quiten mijns verghet

8Orb36
80va4

doen: De n is deels geschreven over een weggekrabde letter, mogelijk een b.
Tussen sijt en mine is van doorgestreept en geëxpungeerd.

36

40

44

80va

4

8

12

16

20

24

467

60

64

68

72

76

80

84

88

92

468

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Als of hi mi niet en cande
Hier bi venus moetic liden
Want ic werde nv onbekint
Hier voermaels bi ouden tiden
32
Wasic ter werelt bat bekint
Die derde coninghinne sprac
Venus toe . met groten sere
Achlasen men heeft nv ghemac
36
Lieuer vele dan mi doet ere
Men vint luttel iement nv
Die met mi heeft te doene
Maer doer die minne venus van v
40
Es noch selc te mi wert coene
V ghevanghene staen mi bi
Die ghi doer wont ende doer brant
44
Hebt . die guiten hem in mi
Waer icse vinde in enech lant
Doen sprac vrouwe stedecheit hier naer
80vb Mijns verghet men alte male
In can nerghent comen daer
Men mijns pleghen wilt wale
4
Dionghe volc van ertrike
Slacht den weder hane op der kerken
Recht alsoe ghestadelike
Leuen si diet wel wilt merken
Mine vriende hebbic meest verloren
8
Die mi gherne plaghen tsiene
Van C die nv sijn gheboren
Sone kinnicker nerghent tiene
12
Die vijfste coninghinne hope
Sprac Al dus met droeuen sinne
Als ic ter werelt iement nope
Venus soe comter twiuel jnne
16
Ende besit die selue stat
Daer si weet dat ic ben comen
Venus hoe ghedoechdi dat
Dat mi die stede wert ghenomen
Dus hout mi twiuel soe bedwonghen
20
Dat ic en weet te welken tien
Noch van ouden noch van jonghen

80vb20

twiuel: De i is klein boven het woord geschreven.

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

FOLIO 8OVA-81RA, TEKST 99

469

136

16

Soe en laet si mi Boet ghescien
D ie Beste coninghinne van
Desen es gheheten milde
Si sprac in want in langhen man
Venus die mi antieren wilde
D at clagic v ende niercent el
Dat men mijns aldus verghet
Inne einde nerghent hof no spel
Daer men mi in voerwaert set
G heiij c dat men hier voermaels plach
Doen wasic een liefghetal ende roert
Maer nv es comen dunct mi die dach
Dat luttel iemens mi beghert
D ie seuende coninghinne moet
Die sprac venus al dus toe
Ic ben gheworpen onder voet
Ter werelt dunct mi in weet hoe
i nverdient ende buten scouden
Hebben mi die ghene ghelaten
Dies met rechten niet doen en souden
Wilden si hem ter doghet Baten
NI aer die doghet es soe besneden
Dat ic luttel nv can vinden
Iement op den dach van heden
Die hem mijns wilt onderwinden
Doen andworde vrouwe eenijs
Hi die hemel ende paradijs
Ghescepen heeft es alles wijs
Wanneer hem tijt dunct dan sal hijs
Na verdiente gheuen tsijs
Doen sachic onder aen een rijs
Waer twiuel hinc met beiden handen
Doent venus Bach ghinc si dat anden
Ende vraghede twiuel op die stede
Wat si te hare feesten dede
Ende hoe dat si soe coene waer
Dat si alsoe dorste comen daer
Twiuel die andworde dit
Venus waer ghi v hof besit
Ocht waer ghi soe machtich Bijt

80vb46
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Daer moetic emmer tenegher tijt
Comen oec ende bi v veesen
Trouwe venus sprac na desen
Twiuel ghi waert mi lieuer henen
Want waer ghi wet dat mi verscenen
Ter werelt wert een jonghe joghet
Ghine en laetter mi ere no doghet
Af ghescien ghine comter jnne
Ende verroert alsoe die sinne
Met uwen twiuel als ghire in court
Dat mi en baet noch en vroemt
Alsoe alst soude en quaemdire niet
Binnen desen dit hof daer sciet
Venus heeft haren weck ghenomen
Om dat twiuel daer was comen
Sone woudsire niet langher dueren
Doen dachtic ter seluer uren
Daer ic finder valeyen stont
Ende mi den sin te male wert cont
Van dat die coninghinnen spraken
Dat ic iet daer op soude maken
Ic ginc voert in die valeye
Ende sach rikeleec die meye
Ghebloeit met haren soeten aerde
Die dach ginc op . die Bonne verbaerde
Dat mi te rechte verwonderen mochte
Mettien alsic onder sochte
Minen sin vandic ter waerheiden
Al dat die coninghinnen Beiden
Met vrouwe venus op dien boem
Nv elc neme deser redene goem
Want bi gheliken hebbic vertrect
Mire vrouwe venus hof om dat verweet
Die ghene die daer bi worden souden
Ende dese poente niet en houden
Alle seuene voerwit
Sijn eens deel nv af gheleit
Vanden meneghen die nv leuen
Sijn si ter werelt sere verdreuen
Dat der edelheft niet en voecht

vroemt: De e is klein boven het woordeschreven
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Maer elc die doet dat hem ghenoecht
Ende daer met leit hi sinen tijt
Twiuel maect oec meneghen strijt
Si doet den mensche dicwile laten
Dat hem comen soude te baten
Ende dicwile doet si oec bestaen
Daer scande ende verlies leghet aen
Al dus maect twiuel menech wonder
Nv biddic hem diet al heeft onder
Dat ie ghewas of veesen mach
Dat hi ons op den lesten dach
Gheue . gans gheloue met goeden wille
Sonder twiuel bidt jan dille
In ons herte al moet sinden
Dat wi sine eweghe bliscap vinden

216
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Amen Item II` XXX verse

DE MAGHET VAN GHEND C

28
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81va

4

8

81rb26-27
81rb27-28
81rb33

T nder coninghe tide van babilone
1 plaghen drome ende visioene

Te hetene onder tfolc waerachtech
Nv sijn die liede soe loghenachtech
Dat men op die waerheit luttel ghist
Al dus telt men droem voer mist
NI aer mijn here sente daneel
Conste van drome spreken wel
Ende spellen waernsi licht of swaer
Ende alsoe bijt Beide vantment waer
Ende dies ghelike hebbic vonden
Minen droem dien ic eermonden
Wille goden teren wanden trone
Mi dochte naden visioene
Want het dochte mi herde scone
Dat ic in enen woude groene
Quam ghegaen tusschen twee riuieren
Ic fruchte voer die wilde dieren
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift vier witregels.
Tussen deze regels
% bevinden zich in het handschrift vij1 witregels.
%
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Soe dedic oec voer die bose lude
Maer die wel riekende crude
Ende der wilder voghelen sanc
Die saten op die borne lanc
Verrolt met ghenoechten daer
Den sin van mi ic liet den vaer
Soe langhe doeldic inder bloemen
Dat ic sac met haren stroeme
Twee riuieren in een versamen
Want mijn oghen daer vernamen
Een die alder scoenster jester
Dat ic der naturen meester
Op dese werelt werden liet
Mijn oghen en consten versaden niet
Ane te siene dat scone prieel
Daer binnen dat lieflijcste juweel
Dat alsoe mi seluen dochte
Daer hare nature ic ane wrochte
Dese scone dese Abele
Was gheatsameert van sabele
Al hadde si ghedraghen rouwe
Ende op hare rechte mouwe
Stonden vijf letteren sonder mee
G H E N met eenre I)
Van finen perlen wt orienten
Ende inder scoet der scoender prenten
Soe clam een leev van perlen fijn
Ghehalsbant ende ghecroent guldijn
Die maghet si dauwen metten armen
Recht of sine wilde verwarmen
Ende custen daer na metten mont
Aldaer ic op den ouer stont
Vander scoender riuieren dare
Soe merctic alle die ghebare
Die si dreef die goedertier
leghen dat edel witte dier
Dweelc si ane hare borsten dwanc
Mettien hief si op ende sanc
Met eenre dare ghestadegher stemmen
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Die voys scoen inden hemel clemmen
Suuer leuen ende vri
Gaet voer gout voer dierbaer stene
Suuer leuen god ere di
Alle rijcheit die es Ilene
0 . vri suuer leuen rene
Van alder scalcheit segic spi
Ihesus keerst van nazarene
Behoude vri suuer leuen in mi
Alse dit liedeken was ghesonghen
Quam op die riuiere ghespronghen
Een ors daer op een here voerbare
Met enen leev van swerten hare
Clemmende in dat rode goud
Ridders ende knechten stout
Quamen soe vele finder scare
Dat al dat Wout verbeuede dare
Van anxste liepic in een hol
Ic waende mijns leuens gheuen tol
Van dien daer quamen metten here
Si dreigheden alle die maghet sere
Maer si en dorsten in gheenre manieren
Te hare gaen doer die riuieren
Ende doer den leev die tant ende poet
Hem toende veter maghet scoet
Dies hadde die prinse groet verdriet
Die wt groten moede sprac dit bediet
0 . felle dochter mi es leit
Dat ghi mi ouer hoerech Bijt
Haddics noch wel die moghentheit
Ghi worter omme ghecastijt
Scande toren scade verwijt
Doedi mi si v ghesciet
Die maghet cnielde ende Beide here vader
Doer Bode nv soe doet algader
Vwen vrien wille met mi
Behouden suuer leuen ende vri
Mettien ontvielen hare die tranen
Ic waende die prinse doer dat vermanen

81vó35
81vó40
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32

Dochter hadde gheseit dat si
En ware doer die heren die Baer waren bi
Daer was oec menech biden here
Dien die worden deerden sere
Ende hadden wel ghewilt al Bader
Pais tusschen dochter ende vader
Maer die meeste hoep der lieden
Haren prinse dat ontrieden
Ende spraken hem scande ende lachter
Haren here ende trocken achter
Om dat hi jeghen die maghet sprac
Ende vonden alsoe meneghen lac
Vander dochter voer waders oghen
Dat hi den breideel heeft ghetoghen
Ende keerde achter vander riuieren
Briscende als wilde dieren
Die heren op die maghet ghelieten
Maer en conste hem niet bescieten
Si moesten dat maeghdelike juweel
Sitten laten in haer prieel
Ende keerden achter van moede te waren
Ic rechte mi van onder den baren
Alse die hadde gheweest in vare
Die maghet die roert mijns gheware
Si Bede hare grote oetmoedechede
Comt hier orient te mi si Bede
In mijn pryeel hebben si alle vri
Die hem dorren ghetroesten te mi
Ic ben die onnosel suuer maeght
Die dore tgheloue dese veede draecht
Ende doer der werelt commun algader
Dies belcht op mi mijn here mijn vader
Ende heeft mi meneghen anxt ghedaen
Maer eneghe Tiede te sinen rade gaen
Die sijn occusoen van dien ghescille
God . betert als es sijn eyghen wille
Mettien die maghet neder sat
Ende ic andworde hare op dat
0 . roerde suuer bloeme rene

82ra3
82ra22
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Hoe dordi Bitten hier allene
Onder dese wilde diere
Met uwen edelen witten diere
Ende ghi hebt soe vele viande
Doen andworde mi die faeliande
Vrient allene en benic niet
Ontdoet v oghen ende siet
Mi es Boet gheselscap bi
Waer ic allene soe wee mi
Doe verbaerde hem die hem die dach
Ende mi dochte dat ic sach
Nort oest wander maghet staen
Een scone belde wel ghedaen
Den heileghen keerst in hare hulpen
Ende sente jacoppe met sire sculpen
Ende sente baue ende sente machare
Ende sente lieuen bi hem dare
Ende den goeden sente amant
Ic keerde mi te rechter hant
Ende sach den ridder sente jorijs
Die behoeder was der maghet wijs
Ende mire vrouwen sente kateline
Ende sente janne metten lamme sine
Die stont der maghet alder naest
Ay god hoe scone te siene waest
Swct oest Wert began ic scouwen
Ende sach dat heelde van onser vrouwen
Ende sente peter den heileghen sant
Met sinen slotelen in sijn hant
Sente amelberghe met haren sture
Ende sente bertolf die telker vre
Teken gaf der maghet vri
Als haer wonder sal comen bi
Ende die goede sente quintijn
Die stont daer op een berchghelkijn
Bat aue sente obrecht
Ende sente nyclause bi hem echt
Neuen dat wijfelijcke diet
Die die drie maeghden beriet
Dat si behielden suuerheden
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Dese maghet wilt hi oec beureden
Met gherechter ordinanchen
Sente michiel met siere balanchen
Nam groten ware ter maghet fijn
Ende mijn here sente mertijn
Daer op hare die maghet sere verliet
In soude v connen ghesegghen niet
Tgoede gheselscap op enen dach
Dat mi dochte dat ic sach
Ende fransoys ende sente domijn
Ende sente janne ewangeliste ende Sente austijn
Ende menech ander heelde mede
Nort roert ouer die scone stede
Sente cristofels van brandijs
Swtt weert ouer . sente danijs
Weest ons vrouwe oest sente Clare
Elc nam te siere Biden ware
Dus stunt prieel in een cruus
Doen sagic dat mi dochte abuus
Ghene santen ende santinnen
Versamelt ten preyele binnen
Haer lijf ghewapent bruun van stale
Met banieren van sindale
Ende met meneghen wimpel scone
Het mochte Bode vanden trone
Hulpen dat edel auijs
Vore den riddere sente jorijs
Van perlen met robine ghecruust
Ende die leev van perlen juust
Staende int velt van diamanten
Alle santinnen ende alle santen
Die brachten alle haer teken daere
Om die maghet waren si in vare
Dat haer iet mescomen mochte
Want si hadden dat gherochte
Vanden swerten leev ghehoert
Diese dicke hadde ghestoert
Dat en was dierste niet
Doen dancte dwijfelike diet
Hare behoeders alte male
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Ende sprac met eenre hogher tale
Dat hoerden hare vriende al gader
God late tuinen wreden vader
Bekinnen dat hi onrecht heeft
Dat hi in selken nide leeft
Op mi sijn oudste dochterkijn
Dat ic ende die vriende mijn
Met hem tomen ter hogher soene
Doen ontspranc ic wten visioene
Bedwelmt wasic ende verdrait
Maer alte saen wasic ghepait
Als ic in mi seluen ginc
Quamic ter kennessen varinc
Dat die leev der diaorante
Clemmende inden velde rampante
Was die graue lodewijc
Ende sine Tiede ghemenelijc
Ende biden letteren viue ghend
Die riuiere die leie ende die stelt
Ende dat prieel die merct ende die stede
God die streste sine heileghe leden
Doer ons ane den cruce bid bauwijn
Beware dat edel maghedijn
Ende hare vrienden alle gader
Soene jeghen haren vader
Dat dat Wout van onghenadecheden
Heten moet tprieel van ereden
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DIE CORTE CORNIKE
VAN BRABANT

CI

8

Et es Boet spreken vanden goeden
vanden vromen ende vanden vroeden
Die hem hier vormaels setten ter eren
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Want men macher ane leren
Vele doechden ende wijsheiden
Die sijn leuen daer na wille leiden
Hier na willic v nv segghen
Ende in torten worden wt legghen
Vanden besten prinsen waerlike
Die ie quamen in erterike
Daer die edele princen fijn
Van brabant af comen sijn
Mi wondert wat hem ginc ane
Te segghene vanden zwane
Visierden ende brachten voert
Want dan was nie ghehoert
Dat een zwane mensche mocht veesen
Die al dus lesen
Ende dichten quaden truffen
Daer si tfolc mede versuffen
Ende doen daer ane sonde groet
Nv hoert hier al bloet
Die torte cornike te hapt
Vanden princen van brabant
Hoe si hieten ende wie si waren
Die bi xxv hondert jaren
Tote op den derden janne
Die nv comen es te manne
God ons here die moet hem gheuen
Wijsheit ende langhe leuen
Eerlijc ende victorie
Ende daer na die eweghe glorie
Amen segghet met Boeten Binnen
Nv hoert hier na ic sal beghinnen
Doen troyen met ghewelt
Ghedestrueert was ende ghevelt
Daer hem die grieken mede wraken
Doer helene dat Bijt ontstaken
xi hondert jaer ende daer toe voert
Vore ons heren gheboert
Om trent LIX jaer
Doen vloen wt doer den vaer
Die beste prinsen waerlike
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Die ie quamen in erterike
Hectors gheslachte des heren groet
Die noit en vant sijns ghenoet
Soe dat des volex een partie
Ghetoghen quamen in hongherrien
Beide met kinde ende met wiuen
Als die daer wilden bliuen
Ende daer bleuen si alsoe voert
Tote na cristus gheboert
Omtrent % hondert jaer
Ende om dat hem was te swaer
De keiser valentsidiaen
Daer si jeghen hadden mesdaen
Doen ruumden si hongherien
Ende quamen met hare partien
Ende besaten alle die termine
Tusschen doren denouwe ende den rine
Ende daer maecten si al dus
Enen coninc hiet priamus
Die vrome was ende van machte
Comen van hectors gheslachte
Ende dese priamus die wan
Marcomerius den vromen man
Marcomerius wan ferromonde
Die crone droech in sinen stonde
Ende ferromont wan clodioene
Die na hem droech die crone
Ende clodyoen was merowinghe
Die soe handelde sine dinghe
Dat hi dlant wan met ghewelt
Tusschen den rijn ende de scelt
Ende wan camerike alsoe voert
Als noch almaghen beboert
Ende merowijnc wan hilderike
Ende hilderijc wan sekerlike
Clodonius den coninc
Die jerstweerf kerstendom ontfinc
Ende hi bleef kersten Boet van prise
Biden rade van sente remise
Diene selue doepte metter bant
Ende heeften lodewijc ghenant
Dese lodewijc van enen Bone
Die na hem droech die crone
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Vanden coninghe te samen
Die na desen coninc quamen
Die latic hier al stille staen
Ende wille op die dochter gaen
Blitelt vinden wi bescreuen
Ende was te huwelec ghegheuen
Enen edelen man wt vercoren
Antelbert van rome gheboren
Daer hi enen sone bi wan
Arnout hiet die edel man
Ende die arnout als god woude
Wan die goede sente arnoude
Die graue sat met ghewelt
In vlaenderen neffens der scelt
Ende die arnoud die heileghe wise
Die wan die goeden angise
Die sente begghe nam te wiue
Dat waer es dat ic bescriuen
Ende dese begghe was sonder twiuel
Sente ghertruden suster van niuel
Ende waren puppijns dochteren beide
Die te lande woende aen de heide
Ende dierste hertoghe becant
Op haspegouwen ende in brabant
Sijn vader hiet karleman
Ende was dierste die ghewan
Heerscap op haspegouwe
Ende liet enen prinse als ic scouwe
Thertoghedom bleef op begghen
Puppijns dochter daer wi af segghen
Ende op haren sone angise
Die wan enen sone van prise
Puppijn hiet hi van herstale
Die daer fierst maecte die sale
Hi was dierste die dwanc
Die vriesen aen haren Banc
Ende haren hertoghe Bloch door
Soe dat si doer den noet
Moesten werden kerstijn
Enen sone liet puppijn
Karle marteel die stoute man
Die noit en vacht hine eerwan
Ende die sijn leuen vromelike
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Berechte dlant van vranckerike
Ende machtegher was in sinen jaren
Dan die conincghe selue waren
Karle marteel liet enen sone
Cleine puppijn hiet die gone
Op wien die vrancse crone
Vromelike quam ende scone
Bi die pausen ende biden heren
Die puppine wilden eren
Om sine doghet ende daer toe mede
Om sine grote vromichede
Die paus leider op den ban
Wie dat ware wijf of man
Die hem of sine nacomelinghe
Die crone name of onderginghe
Dat si souden te dien stonde
Verwaren sijn van gods monde
Dus gheluckelike ende dus scone
Quamen die brabanders ter crone
Int carnasioen voer waer
Doen men screef vir ende xxxvi jaer
Cleine puppijn ene sone liet
Die men grote karle hiet
Die allene hadde meer eren
Dan sijn vorders daden alle die heren
Dit was hi die allene bisonder
Die veilen verachte dat wonder
Die keiser ende coninc was becant
Ende here van al kersten lant
LXXII jaer was hi out
Doen hi gout der naturen scout
Ende XLVIII tenen Bader
Droech hi crone na sinen vader
VIII screef men ende XVI met
Doen hi steerf dus eest gheset
Ende leghet in sine Capelle taken
Die hi daer selue dede maken
Grote karle liet sijn rike
Sinen sone lodewike
Ende lodewijc liet sinen sone voert
Die men kade den Galen noemen hoert
Ende karle de Cale liet dan
Lodewijc de lispere hiet de man
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Diet tlant hielt ene Corte stonde
Ende hadde ene quade faconde
Lodewijc de lispere sinen sone liet
Die men simpel karle hiet
Simpel karle liet sinen sone
Lodewijc hiet die gone
Die was vader van sonen tween
Karle soe hiet die een
Ende was hertoghe in brabant
Ende dander was lottarijs ghenant
Ende bleef coninc in vrankerike
Ende liet sinen sone lodewike
Die maer een jaer was coninc
Na dat hi die crone ontfinc
Hem en bleef gheen kint verworuen
Nv es die crone verstoruen
Op karle sinen oem
Die te bant nam Boem
Die hertoghe in brabant was
Karle bewant hem das
Dat hi bereide sine vaert
Met sinen volke te vrankerijc waert
Te sinen verstoruene goede
Daer jeghen was op sine hoede
Hughe capet graue van parijs
Die scale was ende wijs
Ende peinsde kade te weder stave
Ende selue die crone tontfane
Ende weder stont kade met stride
Bi louwen ten seluen tide
Ende kade heeften ghescofiert
Maer onlanghe heeft gheviert
Hine brachte weder meneghen deghen
Ende heeft karle in louwen beleghen
Ende kade trac wt te velde
Ende scoffierde echt met ghewelde
Soe dat hi cume ontfloe
Hoert van deghen hughen doe
Nv hoert hier ene mordaet
Hi viserde enen anderen raet
Ende maecte vrienscap metten biscop
Die hem snachs die porten Bede op
Vander stat van louwen
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Ende met deser ontrouwen
Vinc hi karle met liste
Op sijn bedde eert iement wiste
Ende voerden te orliens ghevaen
Daer soe steerf hi saen
8
Ende hi bleef coninc met ereden
Dit sijn sine nacomelinghe noch heden
Want de grote philips god weet
Die te monscepeuerse street
12
Ende die vlancghere daer eerwan
Dit was recht de xis man
Na den valschen hughen
Al dus hoeren wi die boeken tughen
16
Al dus bleef brabants gheslechte
Vander tronen ontrecht tonrechte
Doen si crone hadden ghedraghen daer
Omtrent 1i( ende XL jaer
20
Die ongheualleghe karle liet
Ene dochter die gheerberch biet
Die nemmeer en bleef wanden vader
Dan louene ende brusele te gader
24
Ende een luttel dorpe daer toe
Want die keiser gaf doe
Dlant van lothrike henen
Enen godeuarde van hertienen
28
Die es here van lothrike bleuen
Dit toste lambrecht sijn leuen
Gheerberghe man ende sine lieden
Om dat hi hem wille verbieden
32
Dlant van lothrike als ic las
Daer sijn wijf recht oer af was
Bi flornijs in enen stride
Daer si beide streden met stride
36 Gheerberghe die daer verloes al gader
Vrankerike ende lothrike ende vader
Hadden enen Bone heinric den ouden
Die dat grafstap heeft behouden
40
Van louene ende brusele mede
Dit es emmer die waerhede
Die heinric wan lambrechte
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Die de canesien stichte
Te louene ende te brusele om dat
Sijnre zielen Boude sijn te bat
Ende die lambrecht daer men af telt
Hadde ene Buster hiet machtelt
Ende was grauinne van boenen
Twee hare kinderen droeghen crone
Te jheruselem tenden een
Godeuaert van belioen hiet deen
Ende die ander houden die stoute man
Die theileghe lant al Bader wan
Wat holpe hier langhe ghelet
Al dus vindic gheset
Deser grauen was sesse
Deen tenden anderen seit de Jesse
Eert op godeuarde metten harde quam
Die thertoghedom weder ane nam
Want die keiler heinric verhief hoghe
Met vormessen weder den hertoghe
Ouer lothrike dat met allen
Sine vorderen was ontvallen
Maer die ardnoyse te haren verwite
Worden dit herscaeps quite
Int carnasioen voer waer
Doen men screef xi` ende xxx jaer
Die wan godeuaerde . godeuaerde
Ende die godeuaert wan den derden
Die alle waren van groten werden
Die derde godevaert die wan
Heinrike den stouten man
Die capeteyn was ouer meerre
Van alden kersten here
Ende kedeke wan die stat
Te colene starf hi na dat
Ende was hier neder bracht met zere
Te louene soe left die here
Die heinric wan heinrike
Noit en vant mens sijns ghelike
Die dalem wan met siere eracht
Ende voer die stat van colene vacht

ghelet:
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Ende alle die lande Bore ran
Ende die scadinghe eerwan
Beide met stride ende met ghevechte
Ende sijn dinc alsoe berechte
Datten alle die ghene ontsaghen
Die sijns hoerden ghewaghen
Te eileer leit hi int graf
Daer soe bleef enen sone af
Die goedertieren heinric
Die de edelste was sekerlijc
Beide van Beden ende van maghen
Die doen leefde in dien daghen
Te louene leit hi ten predecaren
Na hem soe quam te waren
Die edel hertoghe jan
Die dlant van limborch wan
Te woringhe inden groten strijt
Soe dat men al die werelt wijt
Van hem te segghene wiste
Want hi noit der eren ende miste
Te baren teender tafelronden
Staerf hi van eenre wonden
Ende was neder bracht hier aue
Te brusele tsinen graue
Te minderbroedere soe leit hi
Men screef doen gheloues mi
xit( xc ende eiere
Enen sone soe liet die fiere
Dat was die ander jan
Die dlant van wassenberghe wan
Scone was hi ende spreken wale
Ende starf ter vuren inde sale
Ende was te brusele met groter hauen
In sente goedeten coer begrauen
Een kint soe liet hi Baer naer
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Dat en was out maer XII jaer
Doe sijn vader starf die goede man
Ende es gheheten die derde jan
Die in brabant nv es here
Ende heeft oec gheset ter ere
Tusschen de mase ende den rijn
Daer sijn palen ghemeert sijn
Daer hi metten meesten here quam
Dat men ouer mase ie vernam
Nv hebdi ghehoert ende vernomen
Van beghinne waer af sijn comen
Die edele prinsen van brabant
Alsoe als ict bescreuen vant
In goeden vragen boeken
Die des willen roeken
Dat hi siere jheesten volghef na
Ic rade dat hi ten boeken ga
Hi werf hertoghe in groter eren
Doen men screef int jaer ons heren
XIIr ende )(II mede
God verlene ons sinen heileghen vrede
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ENEN HONTS BETE CII

nen honts bete heeft mi gheraect
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E heimelike ende soe mesmaect

Dat si mi onghenoechte gheeft
Wanen si quam ic beent diese heeft
In hoede mi niet voer den lac
Die mi Bede dat onghemac
Honde die van achter biten
Heimelike die sijn wat te witen
Nv hoet v voere den hopt stoten
Haer sanc die es van selken noten
Dat hi scalcheit inne brinct
Hi danst mede . ende voren sinct
Mesdoet die bose in sijn behaghen
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Hi moet boeten of beclaghen
Doet hi iement sonder voerhoeden
Dies machic mijn seluen wel vermoeden
Si comen heimelike ghegaen
Die van achter soe bestaen
Enen mensche eer bijt weet
Slupende honde al sijn si wreet
Men machse met voerhoede keren
Maer die enen man bezeren
Heimelike sonder hoede
Die sijn scale ende fel van moede
Die met listen willen voert
Viseren wonder ende mort
Sachdi enen slupende hont
Goet tonen tenegher stont
Hine Belt hem emmer niet betrouwen
Die mesdoet het mach hem rouwen
Soe gherne pleghet hem aen te cleuen
Dwort dat hem die liede gheuen
Hem mach billic wel behaghen
Die en darf berechten no vraghen
Ic woude dat si bellen droeghen
Honde die hem daer toe voeghen
Soe mocht mense hoeren comen
Haren wille wille ware hem lichte benomen
Die si volbringhen menech werven
Sal wijsheit nv scalcheit eruen
Dat scalcheit wijsheit heten sal
Dat dunct mi veesen ongheval
Hi es wijs die hem voer scalcheit boet
Ende salich diere niet en doet
Dit bilikic voer waerheit daer
Wert men enen slupenden hont ghewaer
Eer hi volbrinct sinen wille
Soe blijft hi staende ende swighet stille
Ende laet sincken sinen staert
Ende trect weder achter waert
Recht of hi onnosel ware
Ic woude men scoere met eenre scaren
Alsoe dat men hem kinnen mochte
Die gherne wel met listen wrochte
Die die rechte straten scuwen
Die sijn voerdeel suect hem Boude gruwen
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Een sal omme sien in tijt
Eer men vore die honde Jijt
Daer slupende honde woenen mochten
Al wanen si vinden dat si sochten
Men mochse lichte weder staen
Die metter scalcheit omme gaen
En merctse niement el dan si
Soe ware hare behaghen vri
Die die scalcheit wijste allene
Hi bedorue een lant ghemene
Sich omme scalc wat mach di baten
Constu di einde niet ghelaten
Daer dine scalcheit jnne leit
Waer omme en doetstu gheen besceit
Het en es salicheit noch ere
Die here den knechten die knechten den here
Die vrouwen die maeght die maeght de vrouwen
Hets al gheminghet met ontrouwen
Deen maech verslaet den anderen
Vriende die te gader wanderen
Ende deen broeder den anderen mede
Beide op dlant ende in die stede
Siet men houerde ende nijt
Ende scalcheit nv ter tijt
Vaste minghen onder die liede
Die metten wisen hem beriede
Hi soude hem Beker bat bewaren
Soe wel . dit latic voren
Daer twee scalke te gader runen
Die sayen Goren buten domen
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DE VII BLOEMEN CIII

8

12

od gruete v edel rose roet
Maria vol ghenaden
Den meneghen hulpti vter noet
Vrouwe staet mi in sladen
Daer omme soe verhoghet mie
Vrie edel coninghinne
Dat ghi mi wilt altnes staen bi
Want ic v ghenadich kinne

G
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God gruete v edel lylye bloeme
Moeder die noit man en ghewan
Mi es te bat dat ic v noeme
Want ic ghelaten niet en can
Ic einde te rechte dat ic v ere
Ende vore alle die werelt prise
Dat den raet dat ic lere
Den weck ten hoghen paradise
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God gruete v acoleye fier
Maria wel ghedane
Om onsen wille quam god hier
Aen v menscheit tontfane
Daer omme eest recht vrouwe dat ghi
Den sondare Bijt ghetrouwe
Want om den sondare soe waer di
Gods moeder edel vrouwe

20

24

AUE MARIA

God gruete v sonder dorpernie
Goudbloeme alder werelt troest
Dat sidi edel maghet vrie
Hulpt mi dat ic roerde verloest
Daer alle die jnghelen selen beuen
Ten jonxsten in dat Boete dal
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Dat ic besitten moet dat leuen
Dat ewelike dueren sal
4

8

12

32
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God gruete v soete meteliue
Dat sidi vrouwe sonder baraet
En ware dore v ons hadde veryeue
Verloren met hare daet
Daer om eest recht dat ic v wike
Ende in dogheden uwes ghewaghe
Doe dat ic mi niet en beswike
In uwer hulpen ten jonxten daghe

36

40
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God gruete v scone violette
Die verdroghen niet en mach
Ghi sijt vrouwe sonder smette
Ende vele dare dan die dach
V en can die Bonne gheliken
Vrouwe noch die mane
Noch die sterren dies ghelike
Soe scone es v ghedane

44
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God gruete v bloeme int Goren
Die ghelike es den lasure
Dat sidi moeder wt versoren
Ende daer toe maghet pure
Hulpt ons hier op dit ertrike

52

Soe leuen ende steroen

Dat wi dat soete hemelrike
Met uwen keuen kinde verwerven

56

Amen . Item LVI verse

32

[104]

DIT SIJN DIE VII WAERDE DIE
ONS HERE ANE DEN CRUCE SPRAC CIIII

85va10
85va18
85va31-32
85va33-34

ghewaghe:

De eerste^is verbeterd uit een v.

heliken: Aanvankelijk stond er hefeken; bij 7de correctie is geprobeerd
het oogje
te
ege
Sp
%1 van de e weg
g

^

vegen,
g ^ waarmee een nogal
g vlekkengresultaat is bereikt.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
S
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witregels.
K
g

FOLIO 85VA-85VB, TEKST 103-104

ere jhesus cristus alsoe waerlike
Als ghi berde betterlike
Doer minen wille ane den cruce hingt
Ende die bitter doot ontfingt
Ende doghet menech onghemac
Daer v die mesdadeghe ane sprac
Dat ghi sijns ghedacht ende met v naemt
In v rike als ghi daer quaemt
Ende ghi te hem spraect bi waerheden
Ghi Belt int paradijs sijn noch heden
Soe biddic v here ende vermane mede
Bider passien die men v dede
Om minen wille alte groet
Ontfaet mine ziele in dure miere doot
Int paradijs doer v ghenade
Al sijn groet mine mesdade
Here ihesus cristus ghi die naect
Hingt aen cruce doe ghi spraect
Vader vergheeft hem dit torment
Wat si doen si en wetens torent
Ghi baet vore die v niet en verdroeghen
Want si v aen den cruce sloeghen
Soe biddic v here ende vermane mede
Bider pinen die men v dede
Om ons menschen wille algader
Dat ghi here bidt uwen vader
Dat hi mi sterke in een goet leuen
Ende mine sonden wille vergheuen
Here ihesus cristus ghi die hangbende
Ane den cruce spraect verlanghende
Ende grote pine had om ons allen
Ende ghedrinct waert met gallen
Om dat ghi spraect als men ons seit
Mi dorst dat was tonser salicheit
Soe biddic v here algheweldech
Dore uwe passie menechfuldech
Dat ghi mi gheeft die salicheit
Daer v na dorste als men ons seit
Here ihesus cristus ghi die hingt

H
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85vó
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85vb11

Tussen die en naect is een h doorgestreept en g
eexp
un Seerd.

85vó15

Tussen baet en vore is een d doorgestreept.
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4

8

12

16
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86ra3
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Ane den cruce daer ghi ontfingt
Die bitter doot om onsen sonden
Daer ghi aent cruce hingt ghebonden
Met plompen naghelen berde vaste
Ende al uwen lichame hadde onraste
Soe dats niet en bleef onghewont
Sonder die tonghe in uwen mont
Daer ane en wouddi ghene wonde ontfaen
Doen spraecti bets al voldaen
Daer om soe biddic v here
Bider passie die ghi als minnere
Hebt ghedoghet ghewaerlike
Beide vore arme ende vore rike
Dat ghi mi wel laet doen in dinde
Soe dat ic here v gracie einde
Here jhesus cristus die al naect
Hingt aen cruce sere mesmaect
Meshandelt ende sere te biouwen
Ghequest bescerent ende bespouwen
In v anschijn in allen sinnen
Soe dat mens niet en mochte bekinnen
Ende ghi riept Jude vter maten
Mijn god waer hebdi mi ghelaten
Dats te verstane finder joden bande
Allene doer ons doghet ghi die scande
Nv biddic here bider pinen
Die ghi ons liet in minnen seinen
Daer ghi aenden crucen hout
Om onsen wille steruen Wout
Dat ghi mi in machte noch in handen
Niet en laet comen miere vianden
Leuende noch doot des biddic v
Ghewaerech behoudere jhesu
Here jhesus cristus ghi die hingt
Naect aen den cruce bespringt
Ende belopen metten bloede
Alse die beken vter vloede
Al daer ghi hingt soe spraecti
Ieghen uwer moeder maghet vri
Wijf Bich hier dijn kint

Tussen al en naect is mae doorgestreept eng
eexp
un 8eerd.
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FOLIO 85VB-86RB, TEKST 104

28

493

16

Dat daer te voren noch nie sint
Soe maten wissel was ghedaen
Alse daer onse vrouwe moeste ontfaen
Want si ontfinc eens visschers sone
Ouer den coninc wanden trone
Voert spraecti . jan dits dijn moeder
Daer roert sente jan hare behoeder
Daer omme biddic v vader ende here
Doer uwer Beuer moeder ere
Die ghi in groten doghene liet
Daer ghi beide met doghene sciet
Dat scarper was dan enech swert
Dat ghi mi die vele deert
Laet dienst knecht uwer moeder sijn
Ende maect van hare die moeder mijn
Dies ic sondare Nebbe te doene
Salic vercrighen des vaders soene
Here jhesus cristus ghewarech gods sone
Die aenden cruce die dorne crone
Om minen wille wout draghen
Willechlike ronder daghen
Leet dat v te lidene stoet
Om minen wille die lettel Boet
Ochte relden ws ghedinct
Ende ghi spraect al daer ghinct
Onder uwe felle viande
Vader in uwen b an de
Soe beuelic minen gheest
Here ghi had doe al volleest
Tdoghen dat ghi liden mocht
Totter door dat ghijt becocht
Nv biddic v here almechtech
Doer v doghen sijt mijns ghedechtech
Al hebbic ws vergheten dicke
Ende ic luttel daer op micke
Dat en wrect niet ane mi

86ra33

Inplaats van moeder
is aanvankelijkg
kint geschreven. Dit werd echter doorgestreept
^
t eng
eexpung estreep

86ra35
86ra40
86ra46
86rb3

ed
g eerd; moeder werd op
p de regel
g erboven in een halfkader toegevoegd.
g
8.
Tussen v en vader is een w doorgestreept.
mi: Del is verbeterd uit de aanzet tot een e; vele: de eerste e is met inkt volgelopen.
cruce. De r is klein boven het woord geschreven.
lettel: De eerste 1 is verbeterd uit een andere niet meer te herkennen letter.
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Ghewarech coninc staet mi bi
Alle weghe in miere noet
Sunderlinghe in dure miere doot
Alsic sal hebben te doene meest
Here v beuelic minen gheest
Ende mine ziele dat ghise bringhet
Vore uwen vader ende verdinghet
Dat ic die bliscap moet ontfaen
Die nv noch nemmermeer en mach vergaen

116

120

124

Amen Amen Amen

28

32

Dese VII waerde sprac ons here
Anden cruce met ernste sere
Wiese seghet met goeder herten
Ende ghedinct ons heren smerten
Want hise sprac in groter noet
Hine mach niet steroen quader doot
Item C XXIIII verse

[105]

NOCH DE VII GHETIDEN
VAN ONSEN HERE

36
86va

4

8

86rb26-27
86rb32-33
86rb33-34

cv
od om uwe ghenadicheit
Die ons allen es bereft
In onser noet staet ons bi
Ende maect ons van allen sonden vri
Here doet op mijns herten gront
Dat di Jouen mach minen mont
Want van mi seluen en hebbic niet
Here deilt mi uwer graden iet
In miere noet wel lieue here
Staet mi bi des gheric sere
Die vader die dat eweghe wordt

G

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschriftt twee witregels.
g
Tussen deze regels
dschra t drie witregels.
g bevinden zich in het handschrift
g
Tussen deze regels
v 1witregels.
g bevinden zich in het handschrift vijf
S
86va10heric:
Boven deg bevindt zich een haakje
g
^ met een onduidelijke functie.

1
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FOLIO 86RB-86VB, TEKST 104-105
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86vb

4

86va33

Sonder scouwen bringt vort
Metten gheeste gheloeft te samen
Si van ons allen ewelec Amen
Temetten tide wart ghevaen
Die godsone der ghenaden
Sine jonghers vloen hi moeste gaen
Daer sine sere gheselen daden
Die dit beriet hi wiste wel saen
Dat hi hadde te Biere scaden
Donnosel bloet verraden
Te priemtide soe was bracht
Cristus vore pylate
Vertuucht ondadech sere gheacht
Gheblouwen herde onmate
Ghehalslaecht als een sot belacht
Bespouwen harde matte
Dit leef hi om oase bate
Terderder uren soe riepen si
Pylaet crwst desen sciere
Si cleedden als een coninc vri
Met purpere reine ende diere
Ene dorne crone soe droech hi
Na coninclike maniere
Ende selue sijn cruce fiere
Te middaghe werf ant cruce bloet
Ghenaghelt god ons here
Met twee dieuen toter doof
Doe riep hi mi dorst sere
Ghegalden dranc men hem boet
Dese pine ende dese onnere
Leef jhesus ende vele mere
Te noenen starf god ende versciet
Doe riep hi jammerlike
Vader ende verghet mijns niet
Daer ghi sijt in v rike
Doen longius sijn herte doer stiet
Verginct der Bonnen Mike
Oec beefde doe al erterike
Ontnaghet went dat edel bloet
Vanden cruce vrone

droech De e is klein boven het woordeschreven.
g
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Te vespertide lach onder voet
Der glorien crone
Maer des godlijcs herten moet
Was moghentheit ghewoene
Dus starf god wanden trone
Recht als men completen seecht
Waert ghebalsemt pure
Ende in een steinen graf gheleecht
Die edel gods figure
Die doot die onse leuen dreecht
Ver wide die scrifture
Doet god dat mi dit ruere
Ende in mijn herte gheduere

52

56

60

64

Amen
20

Item LXIIII verse

[106]

VAN ONSER VROUWEN
ENE BEDINGHE

24

87ra

4

8

86vb16
86vb19-20
86vb20-21

e ve ghi sijt wt verc
1 1 vrouwe ende rose sonder d
Want sonder v bleuen wi verl
Ter goeder fijt wordi gheb Maria moeder ende M
Wie ane v sine sonden met rouwen cl
Ghi hebt hem saen ghenade bei
Ghi sijt die ghene die hem ontr
Gratia die hebt ghi
Hoe mesdadic dat een s
Ghi maecten saen van sonden vr
Werde coninghinne bidt vore M

CVI

1

Oren
4
Aecht

Tussen Ver en wide is wile doorgestreept en g
eëx^
ungeerd.
Tussen deze regels
bevinden
zich
in
het
handschrift
twee wit
r
witregels.
gg
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twaal witre els.
gwitregels
Tussen deze regels
e gels.
g bevinden zich in het handschrift vijf1 witregels.
86vb23-87rb8 De accolades in deze tekst z ijn
t.
^ met rode inkt aangebracht.
g
87ra2
rouwen • De o is klein boven het woordeschreven.
g
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FOLIO 87VB-87RB, TEKST 105-106

Plena vol van alre d
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Sidi vrouwe want ghi vertu
Met uwer ghenaden tuinen j
Soe biddic v dat ghi mi verb
Dominus die here M
Die aen v nam lijf ende 1
Ende aen v sine gracie d
Hi verblene ons pys ende vr
T ecum met v woudi w
ix maent ende hem vert
Symoene dien hi cr —^
aloude ende met hem seluen 1
Benedicta ghebened
Sidi vrouwe daer ghi s
Hulpt mi hets meer dan t
I,,eg hen mijn viande si hebbens N
1 v . du best al vol ghen
Maria nv staet mi in st
Sonder v waric verl --^
Met v en mach mi nierren sc
In v reine create
En was noit tenegher v
Sonde vonden want soe pv
En ghesciep noit di natv
Mulieribus den wi -Hebdi Miscap doen becli
Vrouwe die si te rechte dri
Na dat ons die meesters scri
Et ende ghi Bijt coningh
Vrouwe behoedt mine v s
Ende gheeft mi gracie dat ic M
V daer alle doecht es
Benedictus dats in lat Ghebenedijt soe moet hi s
Die almechtech Bone d
Die van watre maecte w
Fructus soe wort ghen
Vanden borne daer af es C
Pine ons allen met ons s
Maer v vrucht quam ons te vr

Tussen Vanden en borne is blo doorgestreept eng
eexp
un 8eerd.

Oecht
16
Ede
20
Onen
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28
Aden
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Inne
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^r.

Afb. 26. Brussel, KB, 15.589-623, f.87r

(verkleind)

499

FOLIO 87RB-87VA, TEKST 106-107

87ró

8

Ventris vrouwe g
Dijns lichamen groet oedm
Die warp al onder v
Wat houerde ye best
Coninghinne wt verf
Vrouwe ende rose Bonder d
Want ane v es gheb
Die verloest dat was verl

Oet
56

Oren
60

Explicit Item LX verse

VAN EREN

CVII

re es een edel wort
Daer men menech docht af hort
Hets recht want si heeftse binnen
Wie dat ere wilt ghewinnen
Ende der eren name draghen
Hi moet cost ende pine waghen
16
Want ane die twee es belanc
Sal men hebben der eren danc
Pine wint ere metter bant
Ende die cost breit die mere int lant
20
Wie dat werct bi desen beiden
Hi blijft met groter groter werdicheiden
God verleent ghesonde ende goet
Meneghen waer omme hijt doet
24
Es den ghenen wel verborghen
Die om dere niet en Borghen
Maer schemel die poghen
28 Hoe si in eren clemmen moghen
Want si gheen dinc sere minnen
Dat sijn die ghene diet bekinnen
Alse god Baer in wilt eerbaren
32
Want si cost no pine en sparen
Omme te docne dat hem betaemt
Maer donscamele die hem niet en scaemt
Ende groet goet in sonden heeft
36
Ende recht also ene beste leeft
12

87rb9-10
87rb10-11

E

Tussen deze regels
1 witregels.
g
g bevinden zich in het handschrift vijf
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vijf
1 witregels.
8
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87va

Die noch ere noch doecht en plegt
Hets jammer Batten derde Brecht
Alse iement goeders van hem hoert
Diene in Jogden wilt setten voert
Sal scuwen bi alselke te sine
Ende hi sal cost en pine
Na sijn vermoghen volbringhen
Soe doet hi recht al sine dinghen

4

8

28

32

Nota Item xxxmi verse

VAN ALDER HANDE SPROCKNE

[108.1-234]

CLEIN NOTABEL VERSKNE
CVIII

12

16

1 In trouwen benic bleuen hoe dat mi vergheet
Ontrouwe hebbic verdreuen want ic hebse leet

1

1 Leet om lief soe willic horen
Ende dat verdraghen Bonder storen

2

I[

20

Op v ghenaden
Staet mi in staden
Ic ben v orient
Mi niet en scwt
V niet en vernwt
In hebs verdient

1 Het steet wel waer mens ghewaecht
Dat elc vrouwe int herte draecht
Trouwe den ghenen dien si mint
Ende dien si met trouwen kint

3

4

24

Ach men Biet Belden
Trouwe met trouwen ghelden

5

91 In trouwen willic volstaen
Al soudt mi ane mijn leuen gaen

6

f

28

87va7
87va9-10
87va12-13

vermoghen:
ver en moghen
staan uiteen^ maar zijn
g
g
1 door een horizontaal streepje
p1 verbonden.
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zeven witregels.
gg

FOLIO 87VA-87VB, TEKST 107-108.16

87vb

4

8

f Die in trouwen wilt volstaen
Hi moet seker te nieute gaen

7

i Ghelijc een in den spieghel Biet
Sijn anschijn blieken ende anders niet
Dat nemic seker op mijn lijf
Alsoe blict trouwe in menech wijf

8

f Vrouwen die souden sijn ghestade
Altoes . ende bi niemens rade
Werken . die hem vore of achter
Spreken mochte daer hem aue quame lachten

9

1 Ay hoe lettel men ontsiet

12

16

20

28

I Die quaet peinsen sijn ons bi
Hoet v ic hoede mi

11

91 Goede hoede in alder stont
Stopt den wroeghers haren mout

12

i Daer goede hoede es . daer es B oet vrede
Te nauwe hoede en gheet niet mede

13

9[ Te nauwe hoede heeft ghedaen
Den meneghen wt sire eren gaen

14

Hi mach wel claghen sijn verdriet
Die tsinen wille doch eenwerf niet
Spreken en mach sijn minnekijn
Ach alsoe es mi gheschiet
Sie ic op hare mi dunct si vliet
Die al heeft die herte mijn

11 Wat holpt ghespelt
Mi en mach gheen ghelt

87va30

10

Valsche herten die anders niet
Peinsen dan si moghen ont eren
Beide vrouwen ende heren

91

24
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De

laatste reel
K van de kolom is onbeschreven.
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16
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Staen in staden
Noch boch noch velt
Maer die mi quelt
Mach mi beraden
11 Ic minne met trouwen ende ic en weet
Ocht men mi mint Bats mi leet

17

I Die meneghe ereecht boet met mi steet
Voeric wel het ware hem leet

18

11 Die meneghe es int therte ghepijnt
Om dat de Bonne in dwater schijnt

19

4

20

8

(1[ Mijn step dat seilt soe na den gronde
Soe dat niet langher driuen en mach
Het ware rijt dat ic bestonde
Te dienen die mi dat leuen gaf

21

12

91 Mijn gheluc dat rijt te perde
Selue soe gait te voet
Altoes soe riet sire eerde
Als ic come in sijn ghemoet
1 Wats meerre achten
Dan ydel wachten
Na lief te doene
Dat es onweert
Ende langher ghemeert
Dant es ghewoene

22

36

88ra

16

20

24

88ra13

Minnic soe steruk
Ende latic soe bederuk
Ende minnic nie soe minnic nv
Ende minnic iemene soe minnic v
11 Ach op een verbeiden
Lief sonder scheiden

23

24

Tussen Wats en meerre is meerre e doorgestreept en%
eëxp
un %eerd. In het doorgestreepte meerre is
de eerste e klein boven het woordeschreven
en de tweede r verbeterd uit een e.
%

28

FOLIO 87vB-88RB, TEKST 108.16-108.33

503

f Ghetrouwen vrient langhe ghesocht
Lettel vonden ende saen verwrocht

25

11 Hen es gheen soe quade venijn
Als vrient te schinen ende viant sijn

26

f Verdraecht soe wie ghi sijt

27

Want wie verdraecht hi wint den strijt
Verdraghen en es ghene blame
Het es een dinc van hoghen name

32

36
88rb

4

(11 Hen es gheen soe goet gherechte
Als ons doen die blide ansichte
Sijn dan die gaste wetende ende goet
Soe eest al te dancken dat men doet

28

I Die last dreghet hem mach lusten
Stat te vinden daer mach rusten

29

I Die al laet kinnen
Sijn herte binnen
Dats een rijes
Maer die vroede
Es in hoeden

30

8

12

16

Altoes dies

I Die blide es om mijn verdriet
Alst comt dat hem rampt ghesciet
Willicx mi vele te sachter houden
Al dus hebbic mi wel vergouden

31

I Die wille vroeden
Hi sal hem hoeden
Na sinen staet
Want het es te spade
Na der scade
Te soekene raet

32

20

Scalcheit ende smeken sijn twee dinghen
Die doghet ende scamelheit tonder bringhen

88ra30

verdraecht De tweede e is klein boven het woord geschreven.

91

33
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9[ Dit nuwe jaer doet ons wt comen
Sijt ghestadich het sal v vromen
Want gheen dine en es Boe fijn
Als wel doen ende blide sijn

34

(1 Woudsi eenwerf segghen ja
Altoes woudic haer volghen na

35

1 Ende ochte sijs niet doen en wille
Mach si dan niet swighen stille

36

11 Vele suchten
Sere duchten
Ongheval
32 Luttel spreken
Dit sijn treken
Van minnen al

36

88va

4

91 Ic en Beens allene niet
Die van minnen heeft verdriet

38

11 Aen vrouwen zeer en leghet gheen macht
Die oghen wenen therte lacht
Al dat si in seuen jaren mint
Dats binnen derden daghe al wint

39

Een man mechtech
Loes ende loghenechtech
Ende die es van hauen rijc
Dats een duuel op ertrijc

40

I Die morghen die doet sorghen
Die nacht verteret tgoet
Woude die Auondt sorghen
Alsoe die morghen doet
Het soude noch menech riden
Die nv gheet te voet

41

9[ Merken es een edel Boet
Als men drie letteren aue doet

42

9[

8

12

16
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g van de kolom is onbeschreven.

FOLIO 88RB-88VB, TEKST 108.34-108.50

505

43

20

I Ic sie den dach jc wille mi verbliden
Louen ende dancken tallen tiden
Den ghenen die mi heeft ghemaect
Van alden goede dat mi ghenaect

44

24

9[ Die mi doet dat hi mi an
Ic saelt hem lonen als ic can
Eest quaet eest goet ic saels ghedincken
Ic sal hem vanden seluen scincken

45

28

I Ic was lief . lief wasic
Doen . lieuer quam doen leidert ic
Maer biden oghen die mi legden
Ic doe noch lief van keuen scheyden
ende E ende noch een E
MCC L ende II
Dats die ghene die mi doet wee

i E

46

32

1 Dien ic soe lichte verbelghen mach
Hoe soudic dorren op eneghen dach
Met hem auenture lijf goet ende ere
Soe waric sere buten kere

47

36

1 Trouwe verborghen
Houdt mi in sorghen

48

88vb

9[ Die tijt heeft ende tijt laet liden
Die tijt en court niet tallen tiden
Ic hadde tijt die tijt es leden
Die leden tijt houdt mi beneden

49

I

50

4

12

Wat doech een here al sonder ere
Ende een clerc al sonder Tere
Ende een maecht al sonder docht
Ende wijn die nierren en verhocht
Ende een coman onghetrouwe
Ende een onscamel vrouwe
Dit sijn de sesse Baken
Die de werelt scanden maken

88va30

Tussen ende en ii is twee doorgestreept enS
eëxp
un geerd.
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51

16

I[ Die een pert heeft dat qualijc gheet
Ende een wijf die achter wt sleet
Ende op eiken tee II exteroghen
Die man die leeft relden ronder doghen

52

20

9[ Twee dinghen sijn die ic niet en gare
Een jonc wijf ende enen spoerware
Men moeter dicke tsnach om waken
Ocht men verliesre met clenen saken

53

24

i Die die clincke moet wachten
Daer men sijns niet en wilt achten
Ende des hoefs niet en mach ghenieten
Hem mach des wachtens sere verdrieten

54

28

i Dat mi die niders beniden
Willic sachte laten liden
Want mijn blisscap es haer zeer
Dat moet hem dueren emmermeer
11 Die mi beniden die Bien op hem
Ende laten mi ouer dat ic ben

55

(1 Ic ben verraden onverdient
Die mi eerriet hi scheen mi orient

56

9[ Helen es die ordene mijn
Die wilt hi mach mijn gheselle sijn

57

9[ Dalder beste dat men wint
Dats dat elc hem seluen kint

58

1 Hopen doet mi dueren
Nochtan staet mi ter auonturen
I[ Dat niet en es dat mach noch sijn
Daer op soe rust die herte mijn

59

32

36
89ra

4

11 En es dier
Soe onghehier
88vb36
89ra6

60

61

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
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FOLIO 88VB-89RB, TEKST 108.51-108.73

No quader venijn
Dan wroeghers tonghen
Onbedwonghen
Daer minners sijn

8

12

1 Ic woude dat alle clappers tonghen
Op enen roester waren ghebonden
Telken alsi clappen wouden
Als ic mijn lief spreken souden

62

f

Trouwe es ghecroent in mi
Woudsi mi met trouwen staen bi

63

9[

Met trouwen te dienen in ghere niet el
Ic hope het sal mi lonen wel

64

Het ware onrecht si en lonet mi
Die ghene dien ic eyghen si

65

16

20

24
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1 Goeden dienst en bleef noit onvergouden
Den ghenen die hem ghestadech houden

66

i Die hem moet wachten telker uren
Hem roert sign leuen sere te Buren

67

11 Die wijste hoe node ic bore quaet seggen

68

Van tuinen lieue hi soudt af leggen
11 Trecht left onder voet ghetorden

69

Scalc raet es nv wijsheit worden

28

i Seker hi es ghescint
Soe wie met trouwen mint

70

9[ Ic beent besiet mi wale
Die met trouwen loent te male

71

32

i Alsoe ghetrouwe als die hont
Willic sijn in alder stont

72

89ró

f

Die trouwe met trouwen loende
Het ware recht dat men hem Groende

73

SOS
4

8
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1 Verholen minne
Na dat ic kinne
Die waerheit
Beter ware
Dan openbare
Dats dicke gheseit
91 Die anxt ende ghestadecheit mint
Hem es trouwe ende doecht bekint

74

75

(1[ In trouwen soe willic volstaen
Al soudt mi ane mijn leuen gaen

76

i Dat vrouwen seghet
Daer ane leghet
Luttel eracht
Dat si segghen heden
Es som wile leden
Eer middernacht

77

20

1 Ay mi dats een wort van smerten
Dat Belden court wt blider herten
Soe wie Ay mi Beet ende anders niet
Van herten soe heeft hi verdriet

78

24

1 Wat herten dat allene moet draghen
Haer vernoy si mach wel claghen

79

7 Mi soe en twifelt niet

80

16

28

32

Si en moeten verdriet
Dicke doghen
Die minnen
Dat si ghewinnen
Niet en moghen
11 Op dinen hope soe leuic al
Dat mi mijn lief troesten sal

i Mi es ontoghen
Ende ontvloghen
Dat herte mijn
36
89va En Bijt niet erre
En es niet verre
Lief minnekijn

81

82

FOLIO 89RB-89vB, TEKST 108.74-108.93

Ghi felle nideghe boet v der wraken
Die ghi doet met achter spraken
Want ghi in gheenre uren
Den goeden en laet in rasten gheduren

509

4

1

8

91 Ic wille den tijt met vrouden liden
Hope ende troest doet mi verbliden
Hope soe willic emmer cronen
Ic hope mi hope wel sal lonen

84

12

1 Ic Nebbe mi in dien ghesaet
Die mijns niet en wilt hi laet

85

1 Lief mi es leet v verdriet
Maer ic en cants ghebeteren niet

86

Ontfermech gherechtech wettech ende milde
Die dese drie ponte wel hielde
Alle die werelt souden minnen
Ende hi souder hemelrike Ane winnen

83

16

11

20

I Ach dats mire herten alte swaer
Dat men loghene houdt ouer waer

88

1 Mijn last ic draghe
Met stilder daghen

89

24

9[

Ach leider al mijns herten gheren
Dies moetic leider nv ontberen

I[ Swijt ende verdrach
Ende netut dat v werden mach
28

32

89vb

11

Van minnen te quelene
Ende dat te helene
Die men mint
Dats ene pine
Daer alle medesine
Af verblint

11 Ay lieflijc lief doer minne fijn
Nv doet soe dat mi doghen
Verkeren want v anscijn

87

90

91

92

93
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Doet mijn herte dicke verhoghen

4

8

12

16

20

24

28

i Nv peinst om mi als ic om v
Als lief om lief dies biddic v

94

f Biden ghenen die v es orient
Ende v altoes met trouwen dient

95

11 Vwen name latic bliuen
Daer en willic niet af scriuen
Ic beuele v gode ende onser vrouwen
Maer altoes blijft met herten ghetrouwen

96

(11 Men doet selc tijt een dint met rade
Dat men met crachte niet en dade

97

91 En es gheen wonder
Al somt hi tonder
Ende roert vertert
Die sere mint
Ende niet ghewint
Dat hi beghert

98

I Die goets tijts verbeiden mochte
Hi soude vinden dat hi sochte

99

f Als god ghebiedt benic een dode
Nochtan steruk berde node
Ay god spaert dat leuen mijn
Dat steruen dat moet emmer sijn
Dat v mijn steruen soe si bequame
Hemelrike ic gherne name

100

1 Der niders smere
God verwere

101

f Die wiste hoe wel wel spreken staet

102

Hi soude hem stamen seide hi quaet

89vb19

Tussen Die en ^ oets isggods doorgestreept eng eëx
r.
pun
S eed

FOLIO 89VB-90RA, TEKST 108.93-108.112

32
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1 Te wale spreken daer toe hoert sin
Alst dwort es wt ende mach niet weder in

103

9[ Ach here god hoe wel hi dade
Die den scemelen gaue eer hi bade

104

90ra

11

106

4

11 Ocht mi god wilt beraden
Diet niet en cost wat macht hem scaden
i Die god wilt beraden
Hi en court te vroch no te spade

107

1 Ic woude dat alle wroeghers waren
Ghetongt als odevaren

108

8

11

12

16

20

24

Ic was vrient ic ben oerset
Sonder verdiente men mijns verghet
Men mijns verghet Al onverdient
Die tijt es leden dat ic was vrient

105

109

1 Wie dat in enen vollen vate
Meer wilt scincken dats verlies
Het loept al ouer Bonder bate
Ic hebts gheproeft sijt Beker dies
Als een herte heeft hare kies
Die haer meer biedt dats verlies

110

1 Ic wille mi seluen staen bi
Ende van allen menschen keren mi
Ende ic wille hem doen wt tuinen sinne
Al was hi daer ghewortelt jnne
Dats mire herten alte swaer
Een Bach dunct mi vii jaer

111

f

89vb34
90ra1
90ra11

Die scemel es en bidden moet
Dicke verwandelt hem sijn bloet

Suete lief ghi sijt ene cluse

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
Hetara
p raa
g teken is over enkele bruine tnktkrassen aangebracht.
g
Men: De e is over een andere lettereschreven.
S
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28

Wt v soe vlieghet ene toertelduue
Dats die tortelduue daer ic na sla
Ghi Bijt mine lief als ic v va

f Die minne wilt draghen

32

Sonder ghewaghen
Ende daer toe helen
Hi moet in sijn herte
Draghen smerte
Ende daer toe quelen
9[ Der minnen leuen

36

9Orb

4

8

En was noit ghegheuen
Bi scoenheden
Maer bi ghelucke
Gheeft si haer stucken
Ende doet noch heden
1 Ic wille liden

Ende mi verbliden
Den tijt met Bueren
Tot anden loch
Dat comen mach
Goede Auontueren

1 Scone lief ic Nebbe v alsoe lief
12

16

20

90rb13

Als die heygher doet den valke
Mi es te bat als ic v Bie
Ocht ic die cramp hadde in mijn knien
Ende mijn oghen al vol calke
i Houesch lief ende liberael
Ghi hebt mi ghescoten met enen strael
Een rijs van minnen dat altnes bloyt
Van uwer herten inde mine groyt
f Houesch lief ende goet van gronde
In sach v noit in ghere stonde
Mijn herte en verblide als ic v sach
Nv gheeft mi troest met uwen monde

knien: Op
plaats van het haarstreepje
p ggrond van de p
pJ zou men ook kunnen lezen kinen.

FOLIO 90xa-90VA, TEKST 108.112-108.126
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Lieflijc lief oft veesen mach
24

28

32

36

90va

4

8

12

1 Mijn wt vercoren cuccuc nest

119

Want du mijns herten kerskorf best
Blaesbalch in minen sinne
Mijn herte es aen v ghebest
Als een clesse aen een becken hect
Dat doe ic v bekinnen
ende onghetrouwe
Sidi lief van herten
Daer omme hebbic groten rouwe
Ende lide grote smerten

9[ Onghestadech

120

f Hopen es in mi verstornen

121

Een ander heeft mijn lief verworuen
Al Baer ic op te hopen plach
Daer heeft een ander die blisscap af
(1 God die daelde van hier bonen
In marien . den tempel claer
Die moet v gheuen sonder sneuen
Een goet salich blide jaer

122

11 Als men mi vrient te lenen bidt

123

Ontseggic hem ic weet wel dit
Hi heues in sijn herte toren
Lenic hem dmine jc hebbe verloren
Beide mijn goet ende minen vrient
Nochtan soe en hebbix niet verdient
Men winter niet van Bessen ene
Die gherne ghelden dat si ontlenen
i Ic wille altnes met trouwen dienen

124

Ic hope het sal noch lonen Jemen
11 Als ghi vonnesse gheuen Belt
En aen Biet vrient noch ghelt
16

1 Wintersche nachte
Vrouwen ghedachte
Ende herscap hulde
Verkeren dicke ende menech fulde

125

126
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Twe ghesellen die houden kijf
Om een onghestadich wijf
Den welken dien si dan verkiest
Dats die ghene die meest verliest

127

Als die molen maelt
Ende dat Goren daelt
Soe clinct si dan die belle
Een quaet wijf soude peinsen
Die duuel Bouder af eysen
Huedes v gheselle

128

lieue herte
Mi doet smerte
V verre veesen
Waeric v bi
Soe waric vri
Ende al ghenesen

129

Die te verre wilt betrouwen
Dobbelstenen ende losen vrouwen
Hi sal dicke hebben meswinde
Want al haer dinc es loes in dinne

130

Die mi met sconen worden dient
Ende anders niet en es mijn orient
Scone worde salic hem delen
Ende anders niet met herten menen

131

i Quist water 0 . quist water
Ghi hebt twee oghen als een cater
Ende die bec als een hinne
Ende doren als ene bettinne
Ende v conte als ene Coe
V eerscat gheet op ende toe
Ghi gaet al visten als een verken
Al abelheit mach men aen v merken

132

1 Sonder gheelt benic

133

20

9[

24

91

28

1 0 .

32

36

9[

90vb
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4

8

12

90vb10

conte: Achter de regel
Dit teken
g ggeschreven, na een dubbele verticale streep
p en een invoegteken.
g
is ook aangebracht
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g
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FOLIO 90VA-91xn, TEKST 108.127-108.142

Ende dat ghevalt mi dic
Daer omme es die orde mijn
Een minder broeder cordekijn
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I Daer twee hanen sijn in een huus
Ende een catte ende een muus
Ende een oudtman ende een ionc wijf
Dat huus steet selden sonder kijf

134

i[ Laet ons drincken ende laet ons eten
Als wi sijn Boot si wi vergheten
Vanden ghenen alder eerst
Diens ons goet sal bliuen meest

135

f Die dese werelt wel besiet

136

En sach noit man soe scone niet
28

1 Ic wille mijn herte te mi roert houden

137

Ende laten sijn dat veesen moet
Soe sal dat in mi vercouden
Dat mi dicke peinsen doet
32

9[ Ach dat si mi doden mach

138

Die mi dat leuen niet en gaf

36

91 ra

4

8

ill Trouwe es goet
Daer mense doet
Si es in mi
Ic bidde v op trouwe
91

Grote welde plompt den sin
Sorghe brinct wijsheit in
Armoede peinst meneghen lijst
Daer die welde niet op en ghijst

9[ Soe wie hier court die huede hem des
Te vindene eert verloren es
Want die vint eert verloren es
Hi stert eer hi siec es
1 Hets beter te sine
Een wile in pine

Ende niet bederuen

139

140

141
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12

Dan met ghesonden
Te sine in Bonden
Ende Baer in steruen
91
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32

36

40
91ró

Scone wijfs te pliene
Ende die tanesiene
Te nauwe ende tsere
Dat es een lost
Die dicke cost
Den man sijn ere

143

91 Die jeghen weet
Sijn kim ontset
Ende met ondaden
Gheschiet hem scande
Leet menegherande
Dats Ilene scade

144

1 Meneghe vrouwe
Drijft groten rouwe
Alsi doet quaet
Dat si te doene
Daer na roert coene
Mids quaden raet

145

1 Dicwile wint
Die loeslec mint
Wech ende raet
Daer hi mede
Behout in ereden
Dat es hem quaet

146

1 Meneghe heeft lijf
Ende ziele . om wijf
Ghewaghet beide
Dat hi te voren

147

91ra12hesonden: De
eerste e is klein onder het woord geschreven.
g
even.
91ra18
een: Boven de n is een kort horizontaal streepjegeplaatst.
Evenals in regel
p1
g 20 is dit waarschijnlijk
11 k
niet als afkortingsteken bedoeld.
91ra20
Den: De horizontale streep
a11
nlakniet als afkortingsteken bedoeld.
p boven het woord is waarschijnlijk
91ra39
Tussen heeft en lijf is li't
1 doorgestreept eng eexpungeer d.

FOLIO 91RA-91RB, TEKST 108.142-I08.153
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Nochtan verloren
Hem seluen Beide
f Hets dic mesvallen
Hem die van allen
Wilt antworde gheuen
Ende van dien dinghen
Die hi volbringhen
Moet op sijn leuen

148

1 Eer noet gheseit
Al die waerheit
Heeft meneghen dool
Ende bracht int inde
In groten eilinde
Dats jammer groet

149

i Menech swicht ende hoert
Als hi niet en mach voert
Ende dinct nochtan el
Ende toent pays ende vrede
Tot hi Biet sijn stede
Ende spelt dan sijn spel

150

91 Die na doghet staet
Sonder baract
Dien mach niet deren
Enech valsch raet
Noch nijt noch haet
God en saelt weren

151

91 Een goeden here
Claecht dit sere
Sijn lant ghemene
Dat si niet en daden
Enen quaden
Groet no Ilene

152

f Soe wat wi jaghen

153

36

Ende mach niet draghen

91rb11

Tussen Eer en noet is noit doorgestreept en g
eexp
ungeerd,
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40

Noch hebben spoet
Wat gode es jeghen
Ende dies wilt pleghen
Ghesciet rampoet

91va

4

8

12

16

91 Soe wie dat doet
Om miede of om goet
Den vrient onnere
Hine es niet vrient
Maer hi ontsient
Die vrientscap sere
9[ Hijs loens wel wert
Die mi verwerf
Ochte warent te voren
Dies ic niet en weet
Ende daer ane leef
Mijns lijfs ende toren
11 Hets dicke ghesien
Dat gherne tien
Die ghene bi een
Die van herten
Sijn in smerten
Ochte in gheween
mesval
Es dicke al gheval
Ere stadt te male
Ende groet rampspoet
Es meneghen goet
Ende lonet wale

I Eens mans

20

24

28

91rb40

I Die gheuen mach
Dien doech den dach
Ende es wert
Ende mach ghebieden
Allen lieden
Wies hi begheert

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.

FOLIO 91RB-91VB, TEKST 108.153-108.164
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11 Dits wonder
Si hi sonder
Rouwe ende verdriet
Die in rampspoet
Te male sijn goet
Verloren siet

159

1 Een aerman
Doet dat hi can
Een aerm doet
Dats vrome
Dat hem dat come
Af ere ende goet

160

f

4

8

12
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Die niet en can
En es gheen man
Noch hi en doech niet
Daer men dien eert
Die es gheleert
Ende voer waer tiet

161

11 Beter es conste
Dan goet ocht onste
Hier diese can
Want dese af gaen
Daer conste bistaen
Moet eiken man

162

1 Soe meer die herte
Die in smerte
Die bliscap siet
Soe haer meer rout
Ende vernout
Al haer verdriet

163

f Ontfermecheit
Ende edelheft
Dit sijn twee saken
Die van naturen
Tallen uren
Daer doghet es smaken

164
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i Wat herte daer jnne
Doghet ende minne
Es van naturen
Dan caent gheweren
Alsout hem deren
Ende moet hem ruren

165

i Vroude Gomt gherne
Al seit ment tscherne
Na groet droefheit
Ende groet rampspoet
Na groten moet
Dats dicke gheseit

166

f Spelen ende wel singhen

167

Dese twee bringhen
Dicke tsmenschen herte
In groter minnen saen
Dier si niet ontgaen
En moghen Bonder smerte
91 Soe wie dat mint
Hi gheeft oft sint
Den Banc altnes
Als hi wel weet
Dat Boe hem steet
Ocht hi es loes

168

f Die raet die vint
Ene vrouwe die mint
In Gorten stonden
Eer si verliest
Dat si verkiest
Daers na gheen gronden

169

1 En es wijsheit
Bouen tscalcheit
Eens wijfs die mint
Noch gheen man
Hoe vele hi can

170

Deehele
regel
8
g (Hi heeft oft sinct) is doorgestreept.

FOLIO 91VB-92RB, TEKST 108.165-108.176
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Sine maecten blint
(1 Menech die mint daer
Daer men een haer
Om hem niet en gaue
Ende en can niet
Nochtan hi siet
Ghetrecken aue

171

f Die mint dien es leet

172

Dat iement steet
Na dat hi mint
Want hi en can niet
Hars nierren iet
Dan hem een twint
91 Die lief ende leet
Van minnen weet
Ende heuet ontfaen
Die mach kinnen
Die eracht van minnen
Ende leren gaen

173

f Dien god es hout

174

Dies menichfout
Beide gheluc ende ere
Daer omme en sal
Sijn ongheval
Niemen daghen tsere
1 En doghet herte
Merre smerte
In ertrike niet
Dan die ontvliet
Haer herte ende siet
Dien si ontsiet

175

i Kint ende vader
Sijn te Bader
Saen vereent
Als int verdriet
Of daer Been siet
Dat dander weent

176
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i Het Gomt gherne al
Alst comen sal
Recht tenen male
Rampspoet of spoet
Of quaet of Boet
Dat veetic wale

177

f Niemen en weet

178

Hoe bi dat leet
28 Es dicke tspoede
Waer bi men sal
In groet gheval
Meest sijn op sijn hoede
32

36

91 Menech die bidt
Nv dat nv dit
Met herten sere
Ende jaghet sijn leet
Daer hijs niet en weet
Ende sijn onnere

179

1 Hets dicke gheschiet
Datti doot niet
40
Te male en was
92va Die men doot biet
Ende voer doot liet
Als dese pallas

180

4 1 Dans wonder niet
Dat groet verdriet
Heeft herte ende rouwe
Alst doen ziet
8
Daer af en sciet
Noit doer trouwe

181

12

I Die anxt der doet
Die es soe groet
Datti verwint
Al ongheval
Ende minne ende al
Als hi beghint

182

FOLIO 92RB-92vB, TEKST 108.177-108.188
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I[ Dat es wijsheit
Wie scade ende ende left

523

183

Emmer hebben moet
Datti die minste kiese
Eer hi al verliese
Beide lijf ende Boet
1 Een dogdelijc man
Ende die doghet can
Doet enen doghet tervaert
Daer een dorper fel
Ghedeilen niet en can wel
Dan hem wijst sijn aert

184

f Menech heeft prijs

185

Ende heet oec wijs
Dies niet en roert
32

36

92vb

4

8

92va36
92va39

Daer dicke die man
Die wijsheit can
Niet en es vermert
i[ Een verdient
Al es hi orient
Loen wel selken stont
Die wel gheneest
Hem die gheweest
Heeft siec ende doot ghewont

186

1 Dicke verkiest

187

Wanneer verliest
Een man na dwijf sijn kint
Soe sere met herten
Dat hi der smerten
Sijns wijfs verget in mint
(1 In dorste aen gaen
Noch bestaen
Gheen man soe coene
Dat wel angheet

Tussen Loen en wel is welken doorgestreept.
De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
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12

Ende besteet
Een wijf te te doene

16

20

24

I In noet in anxte in pine
Versiet altoes te sine
God en steet hem bi
Ende brinct altoes haer ellende
Ten besten ende
Ende maectse van al vri

189

i Het heeft onteert
Ende oec verkeert
Menich man sijn wijf
Ende bracht in pine
Met haren venine
Ende benomen dlijf

190

I Die daer goet laet
Daert es bestaet
Ende wel bepijnt
28 Ic hope hem baet
Ende niet en scaet
Som wile een twijnt

32

36

40
93ra

4

92vb13

191

i Als god den wijnt
Selue beghint
Te kerne west
Soe moet al goet
Sijn ende spoet
Ende comen best

192

(1 Menich mesdoet
Die reine ende goet
Waren ghenoech van liue
Hadden scaemte
Na hare betaemte
Noch die magden noch wiue

193

(I Enen quaden es leet
Dat yemen steet

194

Tussen In en noet is moet doorgestreept eng
eéxp
un 8eerd.

FOLIO 92VB-93RA, TEKST 108.188-108.199

Na doghet ocht goot
Om datti staet
Na sonde ende quaet
Ende el niet en doet

8

f Dogt van reinen vrouwen

12

16

20

196

Die Gonst can
Sijt wijf Bijt man
Ocht es wel gheleert
Die heeft gheen noet
Al es hi bloot
Waer hi hem bekeert

197

Die waerheit steet
Daer saen te gheet
Die loghene altnes

198

24

11

28

Ende rouwe ende leet
Eer hijs selue weet
Es sine die es loes

32
1

93ra5
93ra17

195

Brinct in een berouwen
Meneghen sire Bonden
Die daer in bestoruen
Lichte ende verdoruen
Telest in vonden

11 Wat manne die troost
Een magt en loost
Van sonderliker daet
Die en mach niet steruen
Noch verderven
Sijns en moet sijn raet
91

36

525

Menech ontsiet
Hem die vliet
Van anxte der doot
Dies dicke niet en pliet
Die int verdriet
Es alte groet

ocht: Boven de regel
geschreven met invoegteken
opp de schrij11
i n.
gg
g
sonderliker: De tweede r is klein boven het woordeschreven.
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40
93ró

4

9[ En bleef noit herte
Langhe in smerte
Die trouwe minde
Sine bleef verfroest
Ende oec verloest
Van Bode int inde
Troestelike woert
Sijn goet ghehoert
In alder stont
Elker herten
Die es in smerten
Ende ghewont

201

11 Die wel beghint
Ende niet en volfint
Dat en es niet voldaen
Maer die volgheef
Ende vol steef
Sal loen ontfaen

202

Sanc ende spel
Die hulpen wel
Der herten bede
Die verteert
Es . ende besweert
Met rouwen ende lede

203

i Alse hare twee
Met herten wee
Te samen comen
Ende met staden
Haer herte ontladen
Dat moet hem vromen

204

1 Een vrouwe die hulpen
Wilt en stulpen
Eens mans rouwe
Die en sal niet scheden
Hi en si te ereden
Van hem dats trouwe

205

1
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f Wat niet en can
36

40
93va

4
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206

Ghedoen een man
Noch toe ghebringhen
Dat heeft toe brocht
Met hare Gracht
Dwijf saen met deinen dinghen

f Een wijf doet spreken

207

Dicke ende breken
Des wille niet en hadde een man
Can si gheneken
Met haren treken
Hem . daer si wilt An

f Lijf eer minnen

208

8 Troest van ghewinnen
Noet dit sijn dinghen
Daer om spreken moet
Dicwile quaet ende Boet
12
Een man sonderlinghen
9[ Ghelijc dat trect
Nature die wect
Ende minne die bint
16 Daer saen die herte
Met Gomt in smerte
Als hi dit kint

f Dicke es coene
20

24

28

93ró40

209

210

Die dinc te doene
Die ghene die mint
Die hi spade
Sprake ocht dade
Ende mindi twint
i Eens menschen herte
Es dicke in smerte
Ende vroude alsoe groet
Datti en Conde
Een wort met monde

De laatste regel van de kolom is onbeschreven.
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Ghespreken om een doof
91

32

36

40
93vb

i Na groet mesval
Es bouen al
Ghelijc in smake
Dats alsi twee
Dien beide was wee
Sijn te ghemake

8

12

16

20

213

214

9[ Menich man en can ghespreken
Al Boude hem therte breken
Van volheiden ende van smerten
Wanneer hem vrouden
Ghedinct als . in ouden
Sijn onghelux ende smerte

215

f Dat prisic sere

216

Dat Boet ende ere
Vele . ghesciet den goeden
Ende scande ende stade
Die onghenade
Altoes doen . den vroeden
1 Het Gomt te lone
Soe wie te hone
Sijt vroech of spade

93vb4

212

Een sief dicke ghescien
Die hem af thien
Den Bonden dein no groet
Groet onnere ende scande
Ende wreken Bode sijn ande
An meneghe voer sijn doet

If

4

Doer grote vroude
Rouwe ende oec trouwe
Dat herte ontfeet
Verlieset wale
Sijn tracht te male
Dicke eerment weet

thien. De h is verbeterd uit een andere letter.
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24 Eest quaet of goet
Wat yement doet
Na elcs dade

28

32

36

94ra

4

8

12

16

94ra1
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11 God es ghewone
Met visione
Sijn orient te sprekene ane
Ende hem te gheuen troest
Tot si sijn verloest
Ende nemmermeer af te Bane

218

1 Men seit dat drome
Sijn ende fantome
Ende anders twint
Maer drome die Bieden
Som wile den lieden
Diese hem ontbint

219

i Heren cnapen
Vrouwen papen
Staen alle na tgoet
Ende comen gherene
Al seitment tscherne
Waer ment hem doet

220

1 Dicke gheuelt
Alse vertelt
Een man sijn leuen
Dat hem yet
Dan goet gheschiet
Ende wert ghegheuen

221

f God ghestaet

222

Dat een ontsaedt
Dicke wert van herten
Op dat te badt
Vroude hare stadt
Hebben na die smerten

Voor Vrouwen is een half voltooid paragraafteken uitgeveegd.
Tussen na en tgoet is te goet doorgestreept en eëx un eerd.
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I Dan es volmaect
20

24

28

32

36

223

Die vroude smaect
Ierst eiken wale
Wanneer ten jnde
Comen es eilinde
Scone tenen male
f Men seit dats mort

224

Verraders wort
Selden niet soe bleuen
Hen Wert vertoent
Ende dicke gheloent
Dat selken tleuen
11 Vele lieden jaghen
Ende waghen
Vele om niet
Dat onghequelt
Een ander velt
Ende te hans ghesciet

225

i Och wie einich dat ic si

226

Ic ben mi andere int ghedachte
Een werdech troest met onsten vri
Dats die vroude daer ic na wachte
94ró

4

8

f Niders toughen

1 Nv slut vaste die Blote ende ons daer binnen
Dat ons die wroeghers niet en kinnen

228

i Ware armoede ere

229

Soe ware die meneghe een groet here

94ra22
94ra32
94ra39

227

Hebben ghesonghen
Quaet van di
Condijdt ghekeren
Ende al in eren
Soe lieghen si

Comen: Voor de C staat in de hoo dletterkolom een opzettelijkSevlekte E.
Tussen Vele en om is ja doorgestreept en$eëxp
un $eerd.
De laatste regel van de kolom is onbeschreven.
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230

f En was noit pape soe out

12

Noch winter soe cout
Dat hem vrosen voet of bande
Als men hem brachte offerhande
231

i Van papen van bien ende van scapen

16

Daer af soudemen altoer rapen
232

i Die meneghe dicwile op mi sprect

20

Ane saghe hi wel wat hem ghebrect
Of wat hem hier vormaels es ghesciet
Hi sweghe bat ende sprake niet
233

f Nonnen minne beghinen tonghe

24

28

Morwe eyere kinder jonghe
Dese viere sekerlike
Besciten meneghen op eertrike
234

1 Dat sekerste leuen in state te sine
Dats dat men elken gheue trine
Ende recht recht niet en late verworghen
Want nierren en heeft Bekeren morghen
Nota

ENE CLAGHE TOT VER VENUS

[1O9]

DER GOEDINNEN

32

cix

O

36
94va

94rb14
94rb29-30
94rb32-33

venus vrouwe coninginne
Sint v met herten ende met sinne

Weten wel der minnen eracht
Hoe es mi dus te male ontsacht
Hulpe ende troest van eenre minnen
Die ic met ghestaden Binnen
Eyghen was ende altoer si

hem: Boven de regel
geschreven.
%%
Tussen deze regels
een witre
witregels
els.
% bevinden zich in het handschriftgeen
GOEDINNEN: De eerste E is klein boven het woord geschreven.
Tussen deze regels bevindt zich in het handschrift een witregel.
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Des . lieue vrouwe berecht mi
Ocht dat es der minnen recht
Die in trouwen es haer cnecht
Ende te haren dienste wille altoes staen
Ochte hijs eneghen Toen sal ontfaen
Gheselle vernemt wel mine wort
Ic wille v segghen wat beboert
Ter minnen ordene talder stont
Soe wie dat dreghet int Nertsen grout
Liefde tot reynen vrouwen fijn
Tote allen tiden sal hi sijn
In haren dienste altoes bereet
Lijdt hi doer hare pine of leet
Hi sal des sijn in goeden moede
Ende emmer hopen dat die goede
Hare . te rechte bedincken sal
Goeden dienst en blef nie verloren al
Al valt die beide som wile lane
Int leste moet sijs hem weten Banc
Och vrouwe mochtic in hopen leuen
Ic woude seker dan begheuen
Drueuen liden ende smerte
Dat ic langhen tijt int therte
Heimelike verborghen haen
Sint ic niet en wane ontfaen
Troest van die roerde reine
Die mi Beuer es alleine
Dan allet tgoet dat ye ghewaert
Si es een wijf van hogher Aert
Ende mi te groet dat veetic wale
Ic ben haer eyghen alte male
Maer als ic mi te te rechte versinnen
Soe peinsic dat men niet en mach ghewinnen
Ten jersten vaste borghe ende steine
Die minclike sartse reine
Es vaster vele . in haer beboet
Dan eneghe borch die es soe Boet
Nv lieue gheselle hebdt goeden moet
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Tussen minnen en recht is cracht doorgestreept eng
eëxp
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door een verticale streep.
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32

Der borghen en vint men geen soe Boet
Noch soe vaste mede ghemuert
Daer men in rechte stede voer duert
Men wintse wale ane haren danc
Al vallet thouden som wile lanc
Men sal der stonden niet verdrieten
Hets recht dat mens hem Biet ghenieten
Die ghestedelike verbeit
Ic neme dat orient . op tuinen eyt
Dat men die borch niet prisen en mach
Die men wint op den jersten Bach
Vrouwe ghi hebdt mi waer ghesacht
Die borch es van cleinder macht
Die men wint ten jersten male
Maer goede borghe ende vaste sale
Houdt men dicke langhe stont
Dat mi wel van rechte es cont
Ic Nebbe in steden vaste gheleghen
Voer ene borch die mi dunct alle weghen
Voer alle engiene wael behoet
Wes men roerpet sciet oft doet
Der borch en can men niet ghescaden
Soe wel es si behoet met staden
Beide van buten ende van binnen
Salen porten mueren ende tinnen
Sijn wale bewaert na haer behoren
Doch willic daer bliuen . voren
Ligghende met ghestaden sinnen
Sint ghi vrouwe ende coninghinne
Mi dicke yore hebdt gheseit
Soe wie in steden wel verbeidt
Dat bijt in trouwen Beker vint
Des willic haghel snee ende wint
Ende soemers hitte daer vore dueren
Het mochte soe comen teneger oren
Dat mi god Boude daer ouer wreken
Soe dat haer spise mocht ghebreken
Van node si dan moeste op gheuen

94va41
94va43
94vb20

soe en g oet zijn
7ggescheiden door een verticale streep.
p
voer en duert zijn
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Die goede borch die mi doet lenen
Dicke in anxten ende in vare
Och here god hoe blide ic ware
36
Stonde mi des hws een poertier te sine
Drueuen liden ende alle pine
Ware van mi dan verseten
Des ic noch niet en can vergheten
40 Nochtan en twifelt mi niet den moet
Hoe stare die borch es ende hoe goer
In sake int leste hebben wel
Sint ic met steden verbeiden wil
44
Ic Nebbe ghenomen in mijn ghemerc
Dat vrouwen herre . es gheen steenwerc
X(;VI

84

88

92

96

95ra

VANDEN WILDEN MAN CX

1

4

Een groet wonder als ic v mach
IV allen
segghen wildijdt verstaen
Mi dochte dat ic spelen was ghegaen
Met ghesellen aen een wout
Ende ic sach comen vten hout
Ene maghet wel ghedaen
Die brachte ghebonden ende ghevaen
Ene wilde creature
Die haer was worden sere te suere
Eer dat sise brachte inden bande
Ende om dat ic die maghet kande
Soe ghinc ic haer met worden An
Ende ic vraghede hare wat haer Boude den man
Hi ware van rechter arde Boe wilde
Het ware om niet dat sine hielde
Want sine spuds niet temmen moghen
Ende si ware daer om bedroghen
Dade si daer omme eneghe pine
Doen antworde mi die fine
Al lachende met Bueren sinne
Ende seide orient of icken minne

4

n enen visioene dat ic sach
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Soudic te voren dan voer Bien
Wat mi daer af mochte ghescien
Ghe valle dats ghevallen mach
Ic hebben ghemint soe menegen dach
Ende ghejaghent doer menech lant
Nv quamic daer icken vant
Als ghi wel siet ic machen leiden
Ic hope noch den dach te beiden
Dat icken sal maken tam
Ende sachtere vele dan enech lam
Al es hi nv wilt ende wreet
Ic seide joncfrouwe mi es leef
Dat ghi dese pine hebdt begonnen
Ghine seles niet volbringhen connen
Want nature es swaer te verdriuen
Si seide wilicker jeghen kiuen
Soe mocht icken wel verjaghen
Ic wille smeken ende verdraghen
Mochticken bringhen in sinen sinne
Dat hi ane mi leide minne
Soe soude hi volghen tuinen rade
Ende met herten sijn ghestade
Al heeft hi nv enen wilden moet
I c seide hets al jeghen spoet
Ioncfrouwe wanneer ghi werf verbolghen
Soe sal hi sijnre naturen volghen
Dan soe es cost ende pine verloren
Doe sprac mi heeft toren
Dat ghi spreket dus domme tale
Ic hope ic salve noch temmen wale
Seker mi en twifels niet
Ende als die maghet van mi schiet
Ende voer haer leidde die ghevanghen
Ende si van mi was gheganghen
Daer na ouer ene Corte stonde
Dochte mi dat hi begonde
Een liedeken met selker stemmen
Ofte hi hem woude laten temmen
Nv hoef hier dliedekijn dat hi sanc

Achter doer is een e uit8eradeerd.
De representant
voor de lombarde is een d en niet een s,zoals men zou mogen
g verwachten.
p
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Met hider stemmen eer iet lanc
Ic was wilt jc ben ghevaen
Ende bracht in mintliken bande
24
Dat heeft ene maghet ghedaen
Ic was wilt ic ben ghevaen
Al mochtic . in woude haer niet ontgaen
Des settic mine trouwe te pande
28
Ic was wilt ic ben ghevaen
Ende bracht in mintliken bande
In caens anders niet versinnen
Dan die wilde man van minnen
32
Sanc dat dochte mi wonder veesen
Ende doen vielic in een ghepeins
Bi tiden hare bi tiden ghens
Van herde menegerande Baken
36
Doe dachte mi der spraken
Die ic in drome hadde ghehoert
Ende ic bedachte mi doe voert
Dat die maghet waer hadde gheseit
40
Het ware verloren aerbeit
Die den wilden dwinghen woude
Si Beide al dat men smeken soude
44
Diene maken woude ghestade
Men machen wel met vroeden rade
Al sijnre wiltheit doen eertien
Maer wie daltenen woude Gastien
95va
Met fellen worden ende met Bueren
Dat en soude niet moghen Bueren
Enen wilden jonghen man
4
Sal men met listen gaen an
Diene sine wiltheit wilt doen ontberen
Een manleec sijn al sijn begheren
Dat moet sere ane vrouwen staen
8
Ende als hi met minnen veert bevaen
Hi en es emmer Boe wilt ghesint
Maer wille die ghene die hi mint
Sine daden wel in rasten leuen
12 Ende sijnre wiltheit al begheuen
Een wijfleec wijf van sinne wroet
Si mach eens wilts mans moet
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8

Bat bedwinghen dan een heere
Want hets een lieflec gheere
Dien een wijf met doeghden dwinct
Al dat men leest oft singt
Dats van reinen vrouwen goede
Want si maken die hoghe moede
Ende doen alle wandel olien
Hi ware salich dient mochte ghescien
Dat hi goetlijc ware bedwonghen
Doen dachtic hoe hi hadde ghesonghen
Die wilde man al openbare
Ocht hi van herten blide ware
Dattene die maghet hadde ghevaen
Al haddi hare moghen ontgaen
Hi ware seker bi hare bleuen
Hare grote doghet haer Boete tale
Die bequam hem alsoe wale
Dat hi met herten Wert ghebonden
Ic der voer waerheit wel orconden
Dat dat was ene vaste bant
Na dit ghepeinst quam alte bant
Die lichten Bach die hem verbaerde
Een luttel eer die sonne haer claerde
Quam mi int therte selc ongheroee
Dat ic op stunt al waest vroe
Ende ghinc daer ic gheselscap vant
Ende om dat mi seluen was becant
Badic dat si den droem mi spelden
Scoender ghesiert dan ene belde
Sat daer ene maghet wt vercoren
Ende si sprac na dien dat wijt horen
Soe willic v den droem al waer
Spellen . Ic der wel segghen openbaer
Dat nemmer man ende es Boe wilde
Een wijf diene met smekene hielde
Sijns ende Boude wel werden raet
Hi en ware van naturen quaet
Men vint van naturen meneghen man
Soe recht quaet dat hi en can
Neghene dinc in goede verstaen

95va15

heere: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
g

16

20

24

28

32

36

40

44

95vb

4

537

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

538

12

16

20

24

28

32

36

40

95vb9
95vb16
95vb32
95vb37
95vb40-41

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Daer en hulpt gheen smeken Aen
Hi en moet volghen sijnre naturen
Es hi quaet het moet hem dueren
Dat en can maght noch wijf verdriuen
Noch weder met smekene noch met kiuen
Es hi quaet of es hi Boet
Ic weet wel dat hem bliuen moet
Maer een man van sueten Binnen
Comt hi int street der minnen
Hi sal volghen al den raet
Dien hi van liefs monde ontfaet
Want meneghen vrien Aerbeit
Men op vrouwen troest besteit
Op vrouwen troest heeft menech man
Begonnen daer hi ane wan
Dat willic segghen al Bonder letten
Ende tferlies al achter Betten
Want vrouwen hulde es rike miede
Hi ware salich dien dat ghesciede
Dat hi vrouwen hulde verworven
Ende in haren dienste storue
Die . bleue doch in groter eren
Nv willic roten dichte keren
Alsoe si mi den droem voerseide
Soe dunct mi wel dat wijflijcheide
Verlicht menech mannes moet
Ghelijc dat die sonne doet
Alle dine daer si op schijnt
Die minne suect die minne vint
Alsoe hise te te rechte vinden sal
Hi mach wel prisen sijn gheval
C LXXII verse

Aen: De e is klein boven het woordeschreven.
8
Tussen een en man is es doorgestreept en g
eexp
un geerd.
voerseide: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
Tussen minne en vint is bint doorgestreept eng
eéxpungeerd.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
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[111]

CXI

36

enen auent des willic lien
Peinsdic inder herten mijn
Hoe jhesus inder maghet marien
aloude ix maent besloten sijn
Doen dochte mi goet dat ic sochte
Enen boegaert na mijn verstaen
Daer hem dat kindekijn in mochte
Vrolijc in vermeyen gaen
Den boegaert willic hier beghinnen
Met vii bloemen dat dunct mi goet
Dat icse in mi moghe ghewinnen
Des onne mi god doer sijn netmoet
Van vii bloemen die wi vinden
Soe sal op elken boem ene staen
Hoe ic haer doghet wille ontbinden
Dat seldi horen berde saen
Op elken boem soe sal oec rusten
Een lieflijc ooghel ende een fijn
Soe sal jhesus des boegaerts lusten
Ende sal daer in ghevanghen sijn
Den jersten boem die ic hier sette
Dats die oliue boem in dat dal
Dats datmen enen milde genadege bette
Tot allen menschen draghen sal
Hier op sal bettende minne staen
Dat es die rode rose scone
Want gods minne Bonder waen
Es van allen doegden crone
Een nachtegael sal hier op singen
Haren Banc es den menschen roert
Dats dat men haestelijc sal volbringen
Al dat men weet dat god begheert
Die palmboem die es wel ghedaen
Hi volghet hier na des sijt wijs
Die al aenvechten conste wederstaen
Met rechten droeghe hi dat palm rijs

96ra1
96ra29

De initiaal is een-last
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28

Hier op sal wassen ene lylye wit
Dat es ene reine herte fijn
Die dat can draghen ombesmit
God moet van node welen sijn
Hier op sal vlieghen een edel Aer
Die hoghe aenstaet der Bonnen lichte
Dats dat der zielen oeghen claer
Altoes staen in gods gherechte
Die edele balserre moet hier staen
Dats willich armoede Bijt Beker des
Want cristus leert ons sonder waen
Dat die hemel haer eyghen es
Die goutbloeme es wel mijn gherief
Haer scoenheit siert den boegaert al
Dats dat men minlijch enich lief
Altoes int therte draghen sal
Hier op moet rusten die ooghel scone
Fenix die edelste die men vint
Dats dat men niet en diene om lone
Maer hem teren die men mint
In desen boegaert dunct mi dat Boude
Die Bederus hoghe sijn verhauen
Dats dat men met blider herten menichfoude
Alle liden Bode op sal draghen
Ene vyolette moet hier op staen
Die ter eerden weert bughet haer hoet
Dats gherechte hoersamheit sonder waen
Die cristus leuerde tot in sine doof
Een tortelduue sonder lieghen
Sal sijn des boems gheweldich al
Dats dat men eenvoldeghe meininghe
In allen doegden hebben sal
Die Cypres es hier na die hoeghste
Sijn rike doer gheet den bogaert al
Dats dat die menschen van eertschen troeste
Sijn herte te male af keren sal
Een blaubloeme Boe wast hier op
Daer men ghestedicheit bi versteef

96ra43

claer: Boven de c bevindt zich de aanzet tot een lusletter.
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Want wie ghestadich blijft bi god
Hi es die den loen ontfeet
Die pau dat dunct mi goet
Dat op desen boem sal bliuen
Wat doegden dat een mensche doet
Hi sal gode die ere aenscriuen
Eens eglentiers dunct mi hier noet
Scaerpheit soe bediet hi al
Dats dat men gods ordeel ende sijn doet
Altoes voer oghen hebben sal
Die Acoleye wilter ons op leren
Die v vout es onderslaghen
Dats datmen die v wonden ons heren
Met minnen altnes int herre sal draghen
Des pellecaens trouwe en es niet cleine
Die dunct mi dat van rechte hier op gheet
Dats dat men gheuen therte alleine
Die soe bitteren door om ons leer
Die leste die hier op staen sal
Dats die vigheboem suete en goet
Dats datmen al vergheuen sal
Wat einich mensche mesdoet
Een kersoude na mijn versinnen
Dunct mi dat hier op wel steer
Dats jnnich ghebet met berrender minnen
Dat den hemel snel doer gheet
Die edele leuwerke houdt hier bouen
Die doet ons danckelijcheit verstaen
Die gode hier sijnre minnen louen
Die sal hi hier na met hem ontfaen
Ghers moet in desen bogaert staen
Dats diep oermoet sijt seker des
Want oetmoedecheit Bonder waen
Ene wortele van alle doegden es
Desen boegaert moet met enen muere
Vaste sijn besloten Al
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Dats dat een mensche sijn nature
Altoes vaste onderhouden sal
In desen boegaert sonder ghebreken
Wilt god sonder middelec sijn
Met ongheveinsder herte spreken
Ic minne mijn lief mijn lief mint mi
Ic bidde hen die name van claren dragen
Dat si haren bogaert dicke omgaen
Ende dat Bijt Bode met herten claghen
En vinden sine niet aldus ghedaen
Met goeder herte bidt oec vore hare
Die dit ghedicht heeft ende bescreuen
Datse god make ene heileghe Clare
Ende moet haer dat eweghe leuen gheuen
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et woende veilen in een lant
Een edel man hoghe van gheslachte
Dore sine doghet was hi becant
Want edel was al sijn gheslachte
Hi was soe reine . van sinen Beden
Dat icken niet en can volprisen
Ic hope dat hi dore sine edelhede
Ghewijst was tot den paradise
Hi hadde iii Busters Bats was waer
Het waren die scoenste die men want
Hieltse bi hem dach ende jaer
Die nutste die hadde borch ende lant
Ghelijc haren broeder dus waest ghemaect
Haer vader hadt al dus bewant
Si was scone ende wel gheraect
Het socht se te wiue menich int lant
Si en woude huwen dore nierrans bede
Ende Binder soe ghesciet nochtan
Dat si scamelijc mesdede

H
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Met enen alsoe cleinen man
Hi en hadde haer knecht geweest niet wel
Ende haer mesdaet was nochtan
Meerre dan keesdom oft ouer spel
Dies si sint grote scaempte ghewan
A 1st haer al dus was ghesciet
Soe helement ende decket nauwe
Haer brueder hadts groet verdriet
Ende bat haer op gherechte trouwe
Dat sijs nemmermeer ende Bade
Hi hoepte god soudt haer vergheuen
Dus es dese joncfrouwe Bonder scade
Hier af in hare ere bleuen
Het en leet neghenen langhen tijt
Sine liet haer anderwerf ghescien
Haer vriende haddens groten nijt
Diet horen moesten ende sien
Ende die niemare ginc alsoe verre
Alse men kinde den goeden man
Si waren op hare gram ende erre
Die haer van maechscape gingen An
Doen quam dese grote here haer brueder
Ende badt haer herde vriendelike
Dat sijs haer voert ane woude hoeden
Ende beterent Bode van hemelrike
Si sprac dat ic hebbe mesdaen
Dat willic beteren in allen Binnen
Ic hebbe Boe grote scande ontfaen
Dat icse niet en mach verwinnen
Die brueder lede haer lief ende ere
Ende hieltse in groter werdichede
Dit vernoyde herde sere
Den jonxsten sustren alle beide
Si Beiden hare haue die ware meerre
Dan hare beider goedinghe waren
Ende hi bode haer lief ende ere
Al of si niet en hadde mesvaren
Haer brueder antworde vriendelijc
Dat v niet en es mesciet

97ra2
97ra6
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Des danct gode van hemelrijc
Ghi en hebbes van v seluen niet
Daer om sidi gode meer sculdich
Dat hi v wijsheit heeft ghegheuen
En maect uwer suster niet onverduldich
Si heuet quaet ghenoech in haer sneuen
Dat goet dat haer mijn vader gaf
Dat es haer ende nierrans el
Ic en wille noch ic en mach
Ieghen hare niet veesen fel
Dat si haer seluen heeft onteert
Dat en heeft mi god niet heten wreken
Haer mesdaet heeftse ghenoech beseert
Het sijn dorpers die quaet spreken
Dat een ander meer mesdoet
Die hem seluen heeft mesdaen
Het verswaert hem meer den moet
Men saelt om gods wille laten staen
Suster sidi wijs en wroet
Dat hebdi al van gode ontfaen
Leefdi Boe . dat ghi niet en mesdoet
Die doeghet sal v in staden staen
Doen si saghen dat niet en bestoet
Soe waren droeue die joncfrouwen
Si droeghen ter suster onwerde groet
Met hertheiden als men mochte scouwen
Si swoeren beide bi hare trouwen
Dat sijt souden laten weten
Eenre herder hogher vrouwen
Die niet verre en ware gheseten
Si ware hen alsoe na belanc
Dat sijs haer aen nemen Boude
Ende haren broeder weten ondanc
Dat hi sijnre suster houden woude
G helijc den ghenen die niet en hadde mesdaen
Ende die suuer bleuen waren
Dit daden si der vrouwen verstaen
Die sustere die theme hadden sware
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Die joncfrouwe peinsde in haren sinne
Ter quader tijt wasic gheboren
Dat ic dore die dulle minne
Minen sin dus Nebbe verloren
Wert mi mijn brueder nv ghehadt
Wat sijns mijns gheworden dan
Ic woude ic ware in vrimder stat
Met hem daer ics jerst met began
Si deden heimelijc ontbieden
Dat hi tot hare comen Boude
Waert dat hijs hem dorste genieden
Si voere met hem al daer woude
Binnen desen quam die niemare
Dat die vrouwe quam ghereden
Si ghingen alle jeghen hare
Ende ontfinghense met groter werdicheden
Si gruetese alle groet ende cleine
Vriendelike Boe dat elc hoerde
Sonder doutster suster alleine
Diere ende gaf si ghene antworde
Hare brueder die sprac vriendelike
Susten hier in Bijt verduldich
God was versmaet op ertrike
Ende wi sijn alle te doegene sculdich
Die mach ghedoghen si sal verwinnen
Gods doghen heeft ons allen verloest
Doen leidden hise in eenre camere binnen
Ende gaf sijnre suster goeden troest
Susten hier in celdi v sloten
Soe en seeght v niement dat v deert
Ic wille weder gaen daer buten
Ende Bien wat mijn vrouwe begheert
leghen die vrouwe quam hi ghegaen
Ende sprac vrouwe ghi selt gaen eten
Die taflen waren op ghedaen
Doen ic v wanden pende Bach beten
Si sprac here ic en wille niet eten
Ic draghe op v evelen moet
Als ic v sciere sal doen weten
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40

Vanden onghelike dat ghi doet
Hi sprac des willic auestaen
Es mi onghelijc ghesciet
Nv laet ons in die camere gaen
Ende seght mi vrouwe wat ghi ghebiet
Ende alsi in die camere quamen
Sprac si hem berde fellike An
Si sprac here ghi moghet v seamen
Alle v vriende sijn op v gram
Om dat ghi uwer ouster Buster doet
Ghelijc den ghenen die niet en hebben mesvaren
Ende ghi laet hare . haers vader goet
Ende ghi ghebeert ofts niet en ware
Ende si heeft anderwerf mesdaen
Ende houtse in uwen casteel hier binnen
Ghi hebbes selke scande ontfaen
Dat ghise niet en moghet verwinnen
Wi hebbens onnere ende scande
Dat ghi se aldus hoghe trect
Hier ende oec in elken lande
Ende ghise bouen dandere stect
Die nye en deden el dan goet
Ende sijn daer toe van reinen seden
Ghi seles ontberen Bidi vroet
Ic quammer om al hier ghereden
Ic wille dat ghise van v doet
Ende en Bijt haer nemmer mede
Ende mindert hare haers grote goet
Want si ons allen scande Bede
Hi sprac vrouwe heeft dat god
Gheordineert soe willies volghen
Ende eest oec jeghen sijn ghebod
Soe trecke ics achter wies hem bolghe
Si en sijn soe heilich noch soe vroet
Mine maghen die mi bestaen
Dat si den ghenen die mesdoet
Moghen vormessen Bonder waen
Soe mochten si mi wel veesen fel
Want ic Nebbe vele meer mesdaen
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Dan mijn suster dat veetic wel
Als ic v nv sal doen verstaen
Ic hebbe v kindre sonder waen
Die ic in Bonden hebbe vercreghen
Daer ic aflaet af hebbe ontfaen
Ic hope mi god al heeft vergheuen
Salic enen andren dan regeren
Van dinghen die ic selue hebbe bedreuen
Soe mochtic gode onsen here wel leren
Wat ordeel hi mi soude gheuen
Si sprac leghdi dat daer jeghen
Van dinghen die een man mesdoet
Het en es gheen scande maer Nets een pleghe
Men sal v houden ouer onvroet
Hi sprac die manne selen hebben
Voer gode scande meer dusentfout
Want sijt den vrouwen tierst aen legghen
Ende het es al der mannen scout
Men en vint neghene vrouwe die woude
Dat si haer suuerheit soude nemen
Ende si mi kindre draghen soude
Want het en soude haer niet betemen
Wi doent met onser bedriechghelijcheit
Die wi den vrouwen doen verstaen
Die met ontrouwen is beleit
Dat si met ons hebben mesdaen
Mijn suster en baets neghenen man
Al eest dat haer es ghesciet
Ende salicse verworpen dan
Soe en kindic mi seluen niet
A al waert dat si hondertwerf mesdade
Ende seidse dat sijt haer hoeden soude
Ic en dade haer gheen onghenade
Maer seidse dat sire in bliuen woude
Ende sijs niet en woude begheuen
Dore gode noch doore nierrans raet
Ic woudse stuwen al mijn leuen
Ende ic en dade hare el gheen quaet
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Si en heeft ghenen man versleghen
Noch ontroest noch verraden
Die mesdaet gheet haer seluen jeghen
Si heeft haer seluen meest verladen
Ende al eest dat die lieden weghen
Haren mesval ende haer mesdaden
Ic hope dat haer god al sal vergheuen
Want hi es soe volghenaden
Ghi seght vrouwe ghi en dort niet spreken
Swijgdi done mijnre suster scande
Vrouwe vuildi die waerheit weten
Het sijn alle gods viande
Die van vrouwen spreken quaet
Ende vernuwen haren mesval
Dats hem elc hoede dats mijn raet
Die hoeghste god vergheuet al
Vrouwe dadic uwen raet
Ic mochte mijnre suster noch doen sneuen
Haren mesval ende hare mesdaet
Mach haer god noch al vergheuen
Het en mach oec nieman wreken
Dan die ghene diet mach vergheuen
Die wt soe felder herten spreken
Selent ontmoeten na dit lenen
En sonde ons god al hier ons sneuen
Niet bat vergheuen ende onsen val
Soe mochten wi wel ten oerdeel benen
Daer hi ons allen doemen sal
Ende al hadde een . selue mesdaen
Hi mochte alle doeght wel spreken
Maer sprake hi quaet al sonder waen
Met rechte waert hem . dan verweten
Sine mesdaet ende sijnre vriende
Daer af tomen ware die val
Ic hope dat ic nye en verdiende
Dat ment mi verwiten sal
Alse die vrouwe hoerde ende Bach
Die doghet van desen goeden man
Hare dochte dat sijs te quader was
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Dat sijs hem hadde ghesproken an
Si sprac here ic wils auestaen
Mi es leet dat ic v hebbe ghemoyt
Ic wils mi hoeden sonder waen
Ic bidde v dats v niet en vernoyt
Ic saels mi hoeden al mijn leuen
Dat ic niemanne en sal beswaren
Here nv wilt mi dit vergheuen
Ic wille weder thwswert varen
Doen ghingen si beide daer si vonden
Die twee ghesustre daer si saten
Doen sprac die vrouwe diet wel tonde
Nichten dit moetti varen laten
Ende Belt soe uwer suster saten
Dat seggic v te deser stonden
Soe dat v tomen mach ter baten
V brueder seghet wt goeden gronde
Soe grote doghet ic bens hem mede
Ic saels te beter sijn al mijn leuen
Dat icken hebben ghesproken heden
Wi hebbent uwer suster al vergheuen
Doen nam die grote vrouwe orlof
Aen dien here met groter minnen
Doen keerde hi weder in sijn hof
Ende quam te sijnre Balen binnen
Dit hadde die joncfrouwe al ghehoert
Teenre veinstren daer si was ghestaen
Si peinsde weder ende voert
Wat goede haer god . al hadde ghedaen
Si ginc den ghenen weder bieden
Dien si hadde ontboden eer
Si peinsde wat dat haers ghesciede
Sien woude spreken nemmermeer
Si peinsde waert dat si noch mesdade
Gheen argher wijf en mochte dan leuen
Si Boude met haers brueder rade
In enen cloester sijn begheuen
Haer B oet woudsi den broeder laten
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Si en wist aen wiep bat besteden
Si peinsde om hare zielen baten
Ende baets hem oetmoedicheden
Í Ti sprac dat hijt gherne dade
Dus offerde si haer jonghe lijf
In enen cloester doer gods ghenade
Daer si in steerf . een heilich wijf
Hier om en sal men niemanne verdoemen
Gods gracie en es niemanne ontseght
Noch nieman en sal hem sijnre doeght beroemen
Wantse nyeman van hem seluen en heeft
Nv bidden wi Bode daert al ane leeght
Dat wi te sijnre graden moeten comen
Int rike Baer men ewelike leeft
Te sijnre eren ende tonser vromen
Amen CCC IIII verse

ENE DISPITACIE TUSSCHEN ENEN CLERC

28

ENDE SINEN MEESTER

CXIII

4

eester II saken in die werelt sijn
Die elc mensche gherne name
Deen es tgheluc dats waerheit fijn
Ende dander es tghelt dat es bequame
In die werelt belet men meneghen blame
Metten gelde dats waerheit fijn
Welc soe coerdi tot uwer vrame
Tgeluc soe tgelt dats tvraghen mijn
Clerc ic Nebbe v wel verstaen
Maer onghedeilt sijn dese poncturen
Tgelt en es niet Wert een spaen
Ieghen tgeluc tot gheenre uren
Haddic van beiden saken die coere
Aen tgeluc hildics mi saen
Al woudic wandelen die werelt dore

98rb20
98rb26-27
98rb29-30

doeght en beroemen zijn
gescheiden door ee
een verticale streep.
1%
p.
Tussen deze regels
% bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
% bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g

32

36

40
98va

M

[113]

FOLIO 98RB-98VA, TEKST 112-113

44

Ic coere tgeluc woudt mi met gaen
Meester . ende ic hadde lieuer tgelt
Want haddic geit ic hadde ghenoech
Haddic penninge die men telt
Ic ghecreghe wel mijn ghevoech
Men en roect niet wi en wan ofte droech
Op dat men penninge vore hem telt
Des auons spade ende smorghens vroech
Soe sal hi bouen sijn ghestelt
Clerc wat haddic met gelde te doene
Of mi tgluc woude mede
Op tgluc soe waric coene
Waer ic quame in elke stede
Het quijtte mi wat ic verdede
Cousen cledre ende caproene
Tgluc heeft al mogenthede
Het maect van menegen twiste soene
Meester haddic in mine waerde
Tgelt mi en mochte nyeman deren
Ic cochte cledren ende paerde
Ende scone vrouwen na mijn beghere
Vochtic stakic brakic speren
Dobbeldic dronckic wat ic vertaerde
Met gelde soudic al verweren
Al dus eest geit van hogher werde
Clerc al haddi al den scat
Van alder werelt wat mocht v baten
Braecti den hals soe en haddijs plat
Soe moestijt hier al achter laten
Al haddi gout ende selueren platen
Verloerdijt ter zee wat haddijs te bat
Tgeluc hilde v in hogheren state
Daer tgelt v niet en holpe een plet
Meester wildi tgeluc prisen
Bouen tgelt dat deert mi sere
Soe seldi met gelucke grisen
En hebdi gheen geit in uwen ghere
Tgeluc en es niet wert ene . pere
Hebdi gheen geit men laet v bysen
Maer hebdi geit men doet v ere
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Ende wert gherekent metten wisen
Clerc of ghi voert ter zee
In ene cogghe met goede gheladen
98vb
Ende eest tgeluc jeghen v vee
Sal v die scat dan staen in staden
4 Tgeluc sal v vele bat beraden
Tgelt en hulpt v niet een slee
Hebdi geluc neghene stade
En mach v deren nemmermee
Meester als ghi thuus tuwer taffen sit
8
Ende sendt ter tauernen om dranc fijn
Salmen v Benden seght mi dit
Ghi en sent daer mede geldekijn
Om tgeluc dits waerheit fijn
12
En sent mens v niet hoe sere ghijs bit
Waer sijn die penningen siluerijn
Men sent v dranc eest roet of wit
Clerc oft ghi voert in stride
16
Souddi met gelde daer verdinghen
Daer men versaemt met groten nide
Ende die paertien te gader dringhen
Ghi en connes niet volbringhen
20
Tgeluc en es beter tallen tiden
Dan tgelt es te meneghen dinghen
Ter zee te lande verre ende wide
24
Meester vuildi te hone pleten
En bringdi geen gelt ghi sijt verloren
V recht dat wert daer al vergeten
Ende men sal v niet willen horen
28
Maer hebdi gelt men set v voren
Den armen wert sijn recht ontmeten
Tgeluc en doetti niet II sporen
Sonder tgelt doe ic v weten
Clerc
wilde mi tgluc mede
32
Mijn recht en mochte mi niet ontgaen
Ic en ghecreeght in elker stede
Bi gelucke dit waent verstaen
Al lagic in enen casteel ghevaen
36
Tgeluc verloeste mi vten leede
Daer mi tgelt Boude swiken slaen
T eluc heeft alle moghenthede
40
Meester segt mi of ene stat
Van haren viande beleghen ware
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Wie soudse sourcoursen segt mi dat
Si en souden tgeldekijn hare ende tare
Men doet meer . doer den penninc Clare
Dan doer Bode ic segghe v dat
Tgelt loest den meneghen vten vare
Die geit heeft geet enen Bekeren pat
Clerc al haddic scat ende liede
Hondertwerf meer dan mine viande
En haddic gheen geluc hoert mijn bediede
Ic moeste Baer bliuen in die scande
Maer haddic geluc met enen brande
Verjaeghdic die mi toren berieden
Tgeluc loest meneghen vten bande
Daer Belt cleine soude bedieden
Meester wat souden die lieden doen
Oft men ter werelt gheen Belt en vonde
Want mens oyt ende ye heeft gheploen
Copens vercopens in alder stonde
Want Bonder Belt men niet en Conde
Cledre ghecrighen cousen noch scoen
Eten noch drincken ic v orconde
Ic core tgelt wel lieue baroen
Clerc het sijn saghen dat ghi telt
Al en ware gheen Belt binnen den lande
Die werelt ware wei ghestelt
Men soude baerteren om alderhande
Coren om vleesch al sonder scande
Eten om drincken met ghewelt
Wolle om laken ic hebs ande
Dat ghi soe sere prijst dat Belt
Meester al waric in swaren sonden
Brachtic geit ic worde ontladen
Men absolueerde mi te dien stonde
Ende ic game wel te ghenaden
Met aelmoesenen ende met weldaden
Verlostic mi wanden helschen honden
Met gelde soudict al doer waden
Dit daric ouer waer orconden
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Clerc een rijc man hadde scat
Maer en hap hem cleine no groet
Lasarus voer vele bat
36
Nochtan was hi van hauen Moet
Lasarus voer in Abrahams scoet
Mitds sinen gelucke ic segghe v dat
40 Die rijc man voer ter hellen noet
Sijn Belt en halp hem niet een plat
Meester sijn si . dan alle verloren
Die Belt hebben in haer ghewout
Ic weet dat herde wel te voren
44
Dat ghijt qualijc beproeuen soudt
Want hebbic siluer ende gout
Ende boetic den armen haren toren
99rb
Daer op soe benic altnes stout
Dat ic te gode sal behoren
Clerc trouwen ic en segghe niet
4
Dat si versonden sijn van gode
Maer Bonder tgeluc verstaet tbediet
Selen si verloren bliuen ode
Tgelt dat es des duwels bode
8
Dat ons die ghierecheit bediet
Het verswaert die zielen gelijc den lode
Hi es wijs die sonden vliet
Meester ghi priset tgeluc sere
12
Wat es tgeluc seght mi dat
Ic sie beide knapen ende heren
Dat si begheren goet ende scat
Varen si ter hellen om dat
16
Soe sijn si sot ende buten kere
Ic sie die vroetste in elke stat
Dat si begheren goet ende ere
Clerc trouwen tgelt es herde goet
20
Daer ment temelijc orbaert
Maer tgeluc gheeft ons den moet
Wel te doene si v verclaert
Tgeluc ziele ende lijf bewaert
24
Dat sijn gods gratien des sijt vroet

99rb 1
99rb5
99rb7

eëxp
un8eerd.
Tussen haren en toren is noet doorgestreept eng
Tussen van en g ode isggoede doorgestreept eng eëxp
ungeerd.
Tussen Selen en si is si^n
doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
1
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28

32

Wi voeren alle ter hellen waert
En dade tgeluc dat ons behoet
Meester ic wijls v bliuen mede
Geluc ende gratie es alleen
Tgelt en es niet dan gierichede
Bouen tgeluc en es dint negheen
God gheue ons den hemelschen leen
Ic lide mi verwonnen hier ter stede
God . die verre ons den langen ween
Ende gheue ons sine gratie mede

36
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99rb36-37
99rb37
99va12

180

184

Amen C LXXXIIII verse

DE VIERE HEREN WENSCHEN CXIIII

99va

176

et laten here viere
In eenre Balen wijt
Bi enen sconen viere
Ende torten haren tijt
Si aten ende si droncken
Si leiden heren leuen
Si wouden viere die beste
Van alder werelt veesen
Dat een was mijn her haghen
Dander die coninc Bontier
Die derde mijn her geernoet
Die vierde mijn die milde rudegeer
Doen sprac mijn her haghen
Ic wille ons raet geuen
Op dat ghijt loeft ghi heren
Hoe wi weten celen
Welt hier van ons vieren
Draghet den hoecghsten moet
Doen sprac die milde rudegeer
Her haghen dat ware Boet
Wi en weten wat doch maken
Laet ons maken yet

H

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g
De laatste twee regels
g van de kolom zijn
1 onbeschreven.
rudegeer:
De d is verbeterd uit eengg.
g

[114]

1

4

8

12

16

20

556

24

28

32

36

40

44

99vó

4

8

12

16

99va23
99vó12

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Daer wi omme lachen
Sprac dat coene diet
Wi sijn hier heren eiere
Ende hebben heren Boet
Soe doen wi alsic wane
Ende draghen heren moet
Nv laet manlijc wenschen
Hoe hi altoes woude leuen
Sonder enich steruen
Oft enich siec wesen
Ende wijes hi woude pleghen
Die daghe die hi leeft
Soe mach aen ons merken
Wie tvroemste herte heeft
Nv willic ane wenschen
Sprac die coninc Bontier
Ic wille in enen sconen woude
Ic wildic in enen sconen woude
Moeste wesen emmermeer
Op ene Clare riuiere
Mine tenten hebben gheslaghen
Met riddren ende met vrouwen
Varen visschen ende jaghen
Ende dat wondt altoes
In meys tide sonde staen
Soe woudic met sconen vrouwen
Varen visschen vaen
Met witten handen ende voeten
Visschen in die vliet
Hoe mochte eneghe herte
Ghe droeuen diet ane Biet
Als dat visschen ende dat beten
Ende dat jaghen ware ghedaen
Woudic met sconen vrouwen
In die tende weder gaen
Eten drincken reyen
Dansen int ghevoech
Hem allen die te mi quamen
Dat ic hem Bane ghenoech
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Tussen omme en lachen is lachten doorgestreept en%
eëxp
un %eerd.
Tussen tende en weder is gaen doorgestreept en eex un eerd; tende: de d is verbeterd uit een t.
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100ra

4

8

99vb23

Aldus soe woudic leuen
Mijn leuen Bonder waen
Een ander wenschen dat sine
Ic hebbe dat mine ghedaen
Nv willic aen wenschen
Sprac die coene geernoet
Als een verrader te mi quame
Soe woudic wesen doef
Soe wat hi tot mi sprake
Dat ics niet en conste verstaen
Soe Boude wel Belden dorperheit
Wt tuinen monde gaen
Ic woude van lande te lande
Tornieren ende jaghen varen
Waer ic ere mochte ghewinnen
Daer en wodic niet jegen sparen
Der armer riddren pande
Die ic vonde ane den weghen staen
Woudic hem allen guiten
Ende doense mi volghen saen
Ic woude van riken borgen
Varen ten riken steden
Ane Bien die sconen vrouwen
Die mi lachende quamen jegen
Ende gelden eiken veert
Na den wille lijn
Al dus Boe woudic leuen
Al dat leuen mijn
Nv willic aen wenschen
Sprac die milde rudegeer
Ic wildic in enen sconen foreeste
Moeste wesen emmermeer
Daer die borne scone stonden
Ende dat ghebloyde rijs
Ende dat suete cruut daer onder
Elc na sijnder wijs
Ghebloyt met linen bloemen
Als inden tijt van meye
Ende elc ooghel daer songhe
Wel na sijnder leve

te mi: Boven de regel
geschreven met invoegteken
op
i^n.
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Daer woudic hebben staende
Ene sale van ghelase
Daer in ghewracht hystorien
Ende belden van ymase
Ende aldertieren geesten
16
Die men viseren mochten
Wie dat daer binnen quame
Dat hem hemelrike dochte
Ende alles dies men begherde
20
Ghenoech daer ware bereft
Oec woudic van Epels bene
Enen Betel hebben soe breet
Dat ic daer wel op sate
24
Na den wille mijn
Met II den scoensten vrouwen
Die inden werelt sijn
Ende een rijclijc bedde
28
Daer voer mi soude staen
Ende ic in die wille ware
Dat icker op soude gaen
Met haer ligghen spelen
32
Daert mi best af bequame
Ende ons nieman en saghe
Diet in arghe name
Ende daer voer mi soude staen
36
Enen cop van finen goude
Die van guldenen penningen
Altoes vol veesen soude
40 Soe wat ic daer wt dade
Dat hi altnes vol bleuen
Dat ic alder werelt
Ghenoech mochte gheuen
44 Ende Bijt dan alle wisten
Die giften hadden noet
Maectic se niet alle rike
Soe en gescie mi nemmermeer Boet
100ró Al dus soe woudic lenen
Den dach die god sijn sal
Here in hemelrike
Ende hier int ertsche dal
4
12

100ra22

Epels
P

bene: Dep

is ov er

letter (1?) %geschreven.
een niet afgemaakte
g
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Nv willic aen wenschen
Sprac haghen die deghen fijn
Ic woude scimminc nimminc
Beide waren mijn
Ende ic in eenre goeder stat
Beleghen moeste veesen
Met 1v1 den besten riddren
Die in die werelt leuen
Ende met M knechten
Die vroemste die nv sijn
Woudic in eenre goeder stat
Altoes beleghen sijn
dec met M vrouwen
Die scoenste die nieman Bach
Met Nt den reinsten maegden
Die men vinden mach
Ende als die porten vander stat
Op waren ghedaen
Woudic dat vrouwen ende joncfrouwen
Ten tinnen gingen staen
Sien die ridders striden
Wie ridders leuen can
Ay ochtic dit niet en woude
Soe en ghetrouwe mi nemmermeer man
Ende als dat scoen pongijs
Vore die porten ware ghedaen
Woudic weder ten vrouwen
In die sale gaen
Cussen die rode monde
Die mi lachende quamen jeghen
Ende mi die maelgien wt plucten
Die mi int dlijf waren ghesleghen
Al dus soe woudic leuen
Al dien dach dien god leeft
Nv mach elc vroet man merken
Wie tfroemste herte heeft
nota C LXXVI verse

100rb41-42

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
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ENE DISPITACIE TUSSCHEN DEN SONE

[115]

ENDE DEN VADER
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100va
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100rb44
100va12
100va14

CXV

Erecht mi nv te deser tijt
varder oft ghijs wijs Bijt
Wat dinghen in die werelt wijt
Gheuen mach dat meeste jolijt
9[ Gherne sone dat es die wijn
Hi doet die lieden vrolijc sijn
Ende doet die lieden dats Aenschijn
Stouter dan een euerswijn
Vader dat wederseggic trouwen
Alder meest verbliden vrouwen
Si hebben soe sconen aenscouwen
Elc man verget daer bi sijns rouwen
I[ Sone scone vrouwen die sijn Boet
Maer die goeden wijn in doet
Hem verhoget te male die moet
Ende heeft . te vele dinghen spoet
VAder dat en niet daer jeghen
Dat een man te hebbene pliet
Die sconen vrouwen ane siet
Want sijn een vrolijc diet
1 Sone haddi den dorst groet
Saegdi den wijn ende den mont roet
Met wiep waerdi best veinoet
Dies seght mi die waerheit bloet
VAder ic kere tot allen stonden
Die vrouwen metten roden monden
Want soe dochte mi dat ic wonde
Die meester van mijnre ghesonde
1 Sone al dunct v nv dat
Dat v vrouwen behaghen bat
Seker ghi Wert der noch wel sat
Eer ghi doer wadet mijn ghewat
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Het volgnummer is onder de kolomgrens geschreven.
rouwen: De o is klein boven het woordeschreven.
%
Tussen wi j n en doet is die doorgestreept en eëx un eerd; in is boven de regel geschreven, tussen
het(doorgestreepte)d ie en doet met invoe%teken opp de schrijflijn.
100va28hesonde:
De gis verbeterd uit een w.
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100va35

VAder hoe moeghdi des ghewaghen
Al waer ic herde out van daghen
Vrouwen souden mi behaghen
Wel als si te voren plaghen
9[ Sone aldus docht mi van desen
Doen ic van uwer tijt mocht veesen
Maer nv es die brief ghelesen
Haddic den wijn ic ware ghenesen
VAder heuet v vergheten
Waer om dat vrouwen . vrouwen heten
Om dat si vroude onghemeten
Gheuen connen wildfijt weten
1 Sone ic hebbe v wel verstaen
Maer dat es mi al vergaen
Die wijn doet mi vroude ontfaen
Als men mi scinct den edelen traen
VAder een lieflijc op sien
Dat mi van vrouwen mach gescien
Willic altnes prisen voer dien
Wijn . salic . der waerheit Bien
i Sone ic prise meer een gelach
Van goeden wine die ic wel mach
Dan dat op sie dat si op mi sack
Die mi te verblidene plach
`!Ader ghi en doet niet wel
Dat ghi den vrouwen sijt rebel
Die goedertieren sijn ende niet fel
Daer voer en prisic gheen dine el
1 Sone bi trouwen ic en ben
Maer op den wijn sleet mi mijn sen
Want ic hebbe meerre ghewin
Vanden wine . dan van hen
VAder volgdi dan ghewinne
Ende wilt laten vrouwen minne
Die ic soe goedertieren kinne
Soe sidi onwijs van sinne
9[ Sone soe seldi noch doen
Als ghi sijt een out gartsoen
Ende prisen meer des wijns fautsoen
Dan ghi nv . doet der vrouwen perdoen

souden: De s zs over de bulk van een d S eschreven.
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VAder ic en sal nemmermeer
28 Want ic sprac tot v lanc eer
Ic bliue vaster dan een meer
Bi vrouwen sonder weder keer
II Sone ic sprac noch als ic sprac
Al sijn vrouwen sonder lac
32
Vanden wine hebbic gemac
Dat mi aen die vrouwen gebrac
VAder noch gemac noch joyen
36 En mach niet soe wel verfroyen
Als solaes van goeden vrouwen
Daer bliuic bi in goeder trouwen
1 Noch en es gheen feeste volmaect
40
Daer en sijn vrouwen wel gheraect
Vader eest dat ghi vrouwen laect
Soe Bidi van vroetscapen naect
Sone ic wille vrouwen Jouen
44 Want si connen droefheit rouen
Maer den wijn prisic daer bouen
Hi can soe blidelike doen houen
101ra
(1 Salic oec sone van uwen dingen
Der waerheit na den rechte gehingen
Ghi moestet anders sijns toe bringen
4 Die wijn doet mi soe vrolijc Bingen
V Ader die werelt groet ende smal
Es van vrouwen comen al
Die vrouwe die ons noch helpen sal
8
Si beterde des menschen val
11 Hier bi Balmen vrouwen minnen
Int ere der werder coninghinnen
Want sonder hare wilt versinnen
12
Soe en mach nieman troest gewinnen
Sone ic kinne dat tonser vrame
Ihesus daelde in marien lichame
Die edel gods sone bequame
16
Hi Bede daer met af onse blame
9[ Vader of ghi dat dan kint
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100vb33
100vb43

76

80

84

88

92

96

100

104

108

Tussen een en meer is mue doorgestreept en %
eexp
un %eerd.
Tussen Vanden en wine is hebbic doorgestreept en eex un eerd.
De lombarde is over eenewone
hoofdletter S etekend. Om de pplaats te markeren heeft dek%getekend.
o
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% een dubbele diagonale
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4

Waer om sidi dan soe blint
Dat ghi den wijn hier prosent
Bouen den vrouwen ende houdt conuertent
Sone ic kinne voer waerhede
Marien doeghet ende hare gratie mede
Beiaghede ons den jersten vrede
Van dien dat Adaem mesdede
I Dit es kinlijc ende openbaer
Maer metten broede ende wine claer
Maect men Bode in den outaer
Hier met scakic v al daer
1i1 scaecti mi ic en ben niet mat
Vader wanen quam ons dat
Anders dan die gods Bone trac
In marien suueren vat
I Vader dit merct ende besiet
En ware ons dit niet gesciet
Dat tsacrament dat ons god liet
En conformeerde men dan niet
Sone ghi hebt al waer gewit
Te biddene es si altnes bereft
Maer den wijn prisic hoe dat geit
Want hi verhoget al die werelt breit
9[ Vader gemaect joye ende spel
En mach mijn herte niet verfroyen soe wel
Als vrouwen ter doget snel
Ic en prise daer voer gheen dinc el
MAria es met sterren ghecroent
Al dat hemelsche heer daer mede verscoent
Si es die alle doghet Inent
Wie haer dient en es niet ghehoent
I Sone dit hebdi wel begonnen
Dat ic mi liden moet verwonnen
Allen vrouwen willic goets onnen
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101ra22
doeghet:
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
g
g
101ra26
broede: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
101ra27ode
en in zijn
door een verticale streep;
p8aan laatp^in: aanvankelijk is de n met een opgaand
^
1 gescheiden
g
steoot
je
geschreven,
in
tweede
instantie
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poot
verlengd.
p 1g
^
p
8
101ra41
Tussen Vader en emaect isgghi doorgestreept. De i is vervolgens
verlengd
g en in een verticale streepp
g
veranderd.
met: Boven het derdeoot
101ra45
p 1e van de m bevindt zich een klein inktpuntje, zodat ook nietgelezen
g
zou kunnen worden.
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8

Om ene die gecleedt es met der Bonnen
Ende es op die mane gestaen
Laet ons haer veesen onderdaen
Soe moghen wi den Toen ontfaen
Die nemmermeer en mach vergaen

144

148

Amen c XLVIII verse

12

DAT SCAMELHEIT THOECHSTE

[116]

POENT ES VAN MINNEN
CXVI
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101va

101rb11-12
101rb14-15

Et dichtene ic mi cleine genere
Mine sinne ic Baer omme verfere
Anders soe comet mi cleine te baten
Nochtan en canicx niet gelaten
Want ledicheit en es niet Boet
Hier om peinsic in tuinen moet
Dat ic mi onledich maken sal
Ende wille noch soeken mijn geval
Dat mi soe verre es ontgaen
Soe dat ic niet en can verstaen
Hoe dat ict weder mach ghewinnen
Des willic swighen ende beghinnen
Versta diet verstaen can
Die node bidt claeget den hoesthen man
Die werelt dunct mi sere verkeert
Als ons die scrifture leert
In Beden in worden ende in werken
Diet al Bader wille merken
Die maeght claerlijc sien voer ogen
Ene Auenture was mi vertogen
Van enen riddre die tot enen tide
Tot eenre feesten soude riden
Als hi dede jn goeder trouwen
Daer vele riddren ende vrouwen
Vergadert waren want men woude
Dat men houeren soude

M

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift twee witregels.
8
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g

1

4

8

12

16

20

24
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XL daghe al omme Banc
Was dese feeste duerende lanc
4
Daer waren yraude ende menestrele
Die toegden menegherhande spele
Daer was ghedient met groten loue
Als men pleeget tot alselken houe
8 Dat seggic v in goeder trouwen
Bi elken riddre sat ene vrouwe
Vanden houe latic die tale
Die riddre die hadde Bonder hale
12
Van dansen van reyen allen prijs
Ten wapen goet jonc ende faitijs
Was hi ende daer toe wel gheboren
In deser feesten hadde hi vercoren
16
Ene vrouwe scone ende aetsemant
Die hi soe wale geseedt oec vant
Dat hise minde wt dermaten
Hi en wiste oec wat doen of laten
20
Die minne haddene soe ontsteken
Niet wel en dorste hi haer aen spreken
Doch vercoende hi hem int leste
Dat hem dochte dat alder beste
24
Dat hi hare Boude te voren legghen
Dat hise minde ende dat oec seggen
Doen quam dese riddre in haer gemoet
Die vrouwe die hem oec wel onste goet
28
Mids sijnre edelre ghebare
Si gruette hem ende hi oec hare
Doen sprac die riddre ic en can nemmere
Ghedecken mijns herten sere
32
Ic minne v ic en cans gehelen
V minne die moet ic bequelen
Die vrouwe antworde vriendelijc
Ay riddre here sekerlijc
36
Ic wille v in goeder trouwen gevoegen
Op dat v dat mach ghenoeghen
Alder doeght moeghdi te mi vermoeden
Met wisen rade ende met vroeden
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Pet:
g De tweede e is klein boven het woord geschreven.
g
101va13
Tussen g oet en jonc is ende fat doorgestreept eng eëxpungeerd;^ faitijs
faitijs: de eerste i is klein boven het
g
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40

Sprac dat wort die edele vrouwe
Maer haren man wilde si trouwe
Houden bouen al . of si conste
Nochtan dat si goets onste
Den riddre en liet si niet verstaen
Haer herte binnen maer si sprac saen
Ay edel ridder ende daer toe roert
Eens dines hebbic lange begert
Te wetene sonderlinghe sere
Constijt mi berechten here
Dat ics vroet ware van sinne
Bereet ware v mine minne
Als die riddre dat verstoet
Wart hi blide in sinen moet
Hi seide vrouwe ic sal mijn sinne
Daer toe scarpen dat ic v minne
Vercrigen sal nv seght mi
Her ridder sprac die vrouwe dat sy
Ghi moet hier op sonder veinsen
Sere studeren ende peinsen
Wat dat hoechste point si
Te gode ende ter werelt berecht mi
Ende dat hem best verdraghet te beiden
Soe moetti v seluen daer na leiden
Ende als ghi des wel vroet Bijt
Nempt uwen verst ende uwen tijt
Lange genoech Boe seldi reine
Comen op ene scone fonteine
Achter ons hof int boschelkijn
Daer salie Beker jeghen v sijn
Wat daer af compt lief of leef
Uwen wille te doene bereet
Op die vorwaerde hier te voren
Die ridder die niet lieuers horen
En mach . hi seide vrouwe vrie
Die verste nemic daghen drie
Nochtan duncket mi te lane
Die vrouwe sprac al sonder wane
Het es beter wel verbeiden
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trouwe: Oorspronkelijk isggeschrevenggetrouwe;
un8eerd en voor
^gge is echter doorgestreept,g eëxp
trouwe is een verticale streep
aangebracht.
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567
104

28

Dan al verliesen met haesticheiden
Drie daghe es ene torte wachte
Nempt coenlijc verste mill nachte
Die begeric ende dunct mi goet
Grote haeste dunct mi dicke onspoet
Die riddre nam verste al waest hem leet
Die feeste stiet die ridder reet
Peinsende dat hi niet al ertrike
En core vore die vrouwe sekerlike
Ende dat hi bi enegher liste
Hier af wel die waerheit wiste
Doen dochte hem wel dat oetmoet
Ware wel edel ende daer toe goet
Te gode maer ter werelt
Docht hem dat men daer luttel af helt
Daer na dachte hi op die minne
Wt reyne herten wt goeden sinne
Dit docht hem goet na sijn verstaen
Maer emmer vant hi lac daer aen
Ocht twifel . soe dat hi hem beriet
Met eenre vrouwen ic en liege v niet
Sijnre nichten ende maecte haer tont
Vander voerwaerde al den gront
Hoe hem die vrouwe te voren leide
Die dint daer ic te voren af seide
Ende als sijn nichte dat verstoet
Peinsde si wel in haren moet
Dat ene hoghe questie ware
Ende si sprac neve al openbare
Die vrouwe die dit sprac metten monde
Si es wijs ende subtijl van gronde
Maer wat hulpt daer toe vele geseit
Mi dunct dat rechte scamelheit
Emmer dat alder beste point si
Te gode ter werelt dunct mi
Wie dat recht stamel es van sinne
Heeft emmer oetmoet ende minne
Hi soudts hem stamen ware hi daer Bonder
Scamelheit houdt den man wel tonder
Een stuc tijts ende doet verwachten
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Alle dinc daer toren ende lachter
Af comen mochte tot eneger stede
Die scamel es mint alle kuyshede
Die scamele es van naturen coene
32
Hi heeft dat herte van enen lyoene
Dat siet men dicwile op dat velt
Daer die scamele gewapent helt
Die scamele en es niet sonder ere
36
Die scamele es te prisene sere
Weder hi rike oft mate si
Op dat hem scamelheit es bi
Scamelheit doet sinne verteren
40
Scamelheit doet spottens verweren
Scamelheit es ene vaste pallure
Want gheen lac en mach daer duere
44 Aldus prisic altoes scamelhede
Te gode ende ter werelt mede
Als die ridder dit verstoet
Dat scamelheit was soe goet
102rb
Begonste hem therte te male verlichten
Ende hi nam orlof aen sijnre nichten
Ende dancte hare alte lieflike
4
Dat si hem hadde berecht soe vriendelike
Si hielden haren dach voerseit
Dien si beide op hadden geleit
Doch dat die riddre als ic vernam
8
Alder jeerst op die fonteyne quam
Na die vrouwe began hem te verlangen
Die daer soe fierlijc quam gegangen
Want hem dochte dat al ertrike
12
Niet volleysten en mochte haers gelike
Daer na stont op die riddre vrome
Ende hiet die vrouwe willecome
16
Die vrouwe sprac . god boent v here
Mi heeft na v verlanct soe sere
Mijn man die slaept mijn goeden here
Wist hi mi hier . hem soudts wonderen sere
20
Wt sijnre cameren benic gegaen

102ra31
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102ra44

Tussen alle en kuyshede is ky doorgestreept en geëxpungeerd.
duere: De e is klein boven het woord geschreven.
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Here nv berecht mi ende doet verstaen
Vanden pointe dies ic v vraeghde
Die vrouwe die alte wel behaeghde
Den riddre . hi sprac vrouwe vry
Nv doet wel ende hoert na mi
Ic segghe v dat scamelhede
In heeft soe groten edelhede
Dat niet en leeft wijf noch man
Die scamelheit volprisen can
Ende daer bi eest over waer
Dat edelste ende dat beste oppenbaer
Te gode ter werelt verdraget hem wel
Die vrouwe die des hadde goet spel
Hare wert dat herte daer af verlicht
Si sprac ghi hebt mi wale bericht
Ay edel ridder ende daer toe vry
Nv mooghdi uwen wille doen met mi
Ach nv en derf nieman vragen
Hoe den ridder mach behagen
Van diere . hi minde dat suete wort
Hi helsde die vrouwe ende tart bat voert
Ende custese aen haren mout
Ende si hem weder te meneger stont
Want elc andren dies wel onste
Die riddre was jont ende hi begonste
Te nopene die vrouwe al oppenbare
Dat si aen hem wert gheware
Dat hi van sijnre lessen keerde
Die hi selue der vrouwen leerde
Ende si sprac ic hebbe nv
Her ridder volleyst dat ic geloefde v
Ende seldi oec edel sijn ghescouwen
Dat ghi gebeft dat moetti houwen
Die ridder sprac ic hebbe mesdaen
Die vrouwe si antworde saen
Ay ridder hoghe ende wel gheboren
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4

Oft ic mine ere hadde verloren
Wat haddi ghewonnen dan
Doet als een wijs edel . man
Want salie v mine minne geuen
Soe moetti in uwer leringe leuen
Ende dadic uwen wille here
Verloren haddic al mine ere
Want mijn here mijn goede man
Es die mi goets ende eren an
Ende oec hebbic twee jongen soenen
Die men qualijc mach vercoenen
Ende die sijn nv ridders worden
Ende in die edele ordene getorden
Om eerlijc haer leuen te leiden
Ay here het Boude v scande breiden
En wrachti niet na uwer lere
Van scamelheiden edel here
Aen mi es cleine belanc nochtan
Maer mijn kindren ende mijn man
Die hoghe sijn . ende wel geboren
Die hadden daer bi vele eren verloren
Ende ghi Bijt dies v soudt vertuiden
Waers mens vermaende in allen tiden
Al waric sot ende wondt gestaden
Ghi soudet mi selue ontraden
Maer laet ons houden aen v lere
Soe behoudes wi ons ere
Die ridder bedacht hem ende seide
Ghenade vrouwe op edelheide
Der leringen willic al mijn lijf
Ghedincken edel reine wijf
Ic scame mi sere ende ics bens gram
Dat nye in mijn ghepeins quam
Doen sprac die edel vrouwe fijn
Ridder v eyghen willic sijn
Op dat ghi scamelheit niet en begeeft
Ende minnen v op al dat leeft
Want si heeft Boe vele doeghden jnne
Dat ic gheen edelder poent en kinne
Doen sciet die vrouwe ende beval

102va20
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Den ridder te Bode . ende bouen Al
Soe bat si hem sonder veinsen
Dat hi om scamelheit sonde peinsen
Hier mede willic jnden dese woert
Op Auenture wie datse node hoert

260

Nota

CC LXII verse

[117]

VAN SUUEREN CLEDREN

12

TE DRAGEN ALLEN VROUWEN
CXVII

is ic Aensie den edelen Aert
die alder jeerst wt vonden waert
16
Minne die men soe edel scrijft
Al ware mi therte een deel beswaert
Si worde alles lefts verlaet
Soe suuer eest daer si wt clijft
20
Want cristus in marien toende
Doen hi daer ix maent in woende
Dat hem minne daer toe dwanc
Ane Biet hoe wel bijt haer loende
24
Want hise bouen hem seluen Groende
Hets nauwe ghenoech al heeft hijs danc
Sinder dat hi in rechter trouwen
Met hare die moeder es der vrouwen
28
Heeft ghesiert sijn edel rike
Soe laet ons lieflijc ane scouwen
Al dat nature can behouden
32 Ene beelde na haer ghelike
Ghi roerde wijflike figuren
Hoert na mi ic sal v roeren
Cledre die ghi dragen Belt
36
Die sonder smetten selen duren
In hen weder ende in sturen
Men machse hebben sonder Belt

A
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Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre els.
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Dat jeerste cleedt verstaet mi dit
Dats suuerheit . ene hemde wit
Dat elc goet wijf sal doen Ane
In wat gheselscape daer si sit
Het es een cleet dat niet en besmit
Het houdt altoes sine ghedane
I Hier omme radic di salich wijf
Soe wanneer datstu over dijn lijf
Een hemde trecst soe saltu sien
Ende scriuen in dijn herte enen brief
Datstu emmer suuer blijf
Di sal seker goet ghescien
Enen roc die men hier ouver doet
Hi es roet ende oec soe goet
Dat ics niet en can vol louen
Ende es gheheten des sijt vroet
Scamelheit die billic moet
Ghedragen sijn tot allen houen
91 Nv hoert hier toe een blausorcoet
Dat van doeghden es soe goet
Ende dat soe rikeliken steit
Dat elc goet wijf over hoet
Draghen sal verstaet mi bloet
Gheheten eest ghestedicheit
Daer elc goet wijf die leeft
Die wijsheit oft verstannesse heeft
Sculdic es te cledene mede
Soe wie hem tot desen cledren geeft
Ic wane wel dat hi niet en sneeft
Si staen soe wel in sekere stede
Enen swert mantel ende die bedect
Als ic hier hebbe te voren vertrect
Hoert hier toe alst . wel betaemt
Soe wie hi es . dien hi ghebrect
Hi en es ter wijsheit niet verwect
Oetmoet . es hi ghenaemt
1 Daer alle die wijsheit jeerst in
Begonste te nemenne haer beghin

Tussen saltu en sien is saen doorgestreept en geëxpungeerd.
Tussen can en vol louen is volprisen doorgestreept en geëxpungeerd.
nemenne: Het tweede pootie van de tweede n is verlengd.
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Die god ter werelt heeft gemaect
Hier bi sal elc natuerlijc sin
Verstaen wat ic hier seggende bin
40
Die na doeght ende wijsheit haect
Nv sijn bider gods ghenaden
Hier vertrocken dese ghewaden
Allen goeden wiuen teren
44 Constic hem beters yet geraden
Daer si ter werelt bat bi daden
Ic hadt gesel in mijnre leren
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VAN ENEN HERT DIE MINDE
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ENE HINDE
CXVIII
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N

Ieman en conste te vollen geprisen
Een goet reine salich wijf
Noch in eren te vele bewisen
Si maect meneger sorgen blijf
i Doch es minne lefts verdrijf
Van hen diese draghen connen
Hoefsche trouwe van wiues lijf
Heeft meneghen edelen man verwonnen
Ich vernam op eynder stat
Dat eyn hert of eynder hinden
Sinen sin hadde resat
Soe dat hise sere minde
I Die eyn oec wael den andren kende
Ende waren vrolijc dicke bi eyn
Die hinde dicwile aen hem seinde
Soe daer vrienscap tusschein Schein
Die hert en meinde niet dan goet
Ere sonder dorperheit
Ende waende des wel veesen vroet
Dat si hem minde met trouwicheit
91 Op eynder tzijt .was hi bereft
Ende draefde henen daer hise want

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g
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In haren cameren met listicheit
Die was ghewracht van meysters hant
II Hi sprac ter hinden wael minnichlijch
God gruetti mijn alder liefste scat
Ende si antworde hem sleulijch
Den hert verwonderde sere om dat
Want si hem te menegher stat
Radde getoent minlijc gebere
Ende hi al dede wat si hem bat
Soe vele verwonders hem te mere
1 Hi sprac lief wat mach dit sijn
Dat ghi mi sijt worden vremde
Want du best die liefste mijn
Noch waende hi . het ware in stemden
i Si antworde . hare en beteemde
Hem te houden enege woert
Want si haer ere daer in leemde
Si hadt van vrienden wel gehoert
Die hert dachte in sinen moet
Si ware beseten met ontrouwen
Het es ongestedich dat si doet
Si meint haer waerlijc te vernuwen
if Hi nam orlof ende woudse stuwen
Om dat sine hadde alsoe versmaet
Hi moeste sinen breidel knuwen
Daer en was anders troest noch raet
91 Hi dachte hi soude vernemen emmer
Wat dat wonder bedieden mochte
Want van tome hadde hi commer
Dat soe wankel was haer ghedochte
f Enen wilden pat hi sochte
In enen Bosch wel vaste daer bi
Die diere die hi met hem brochte
Dat waren sine knechten vri
Niet langhe en eest hi en heeft vernomen
Die hinde lopen van bouen neder
Ende enen vos reinarde met haer tomen

24

28

32

36

40

44

48

52

56

Tussen hem en sleulijch is suellijch
un 8eerd.
l doorgestreept engeëxp
De lombarde
over
eenee
Dggetekend.
Om dep plaats
te mark
markeren
heeft de ko8 ewone hoofdletteris
p iist in de linkermarge
g een dubbele schuine streep
paangebracht.
S
beteemde: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
g
leemde: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
g

FOLIO 103xs-103vB, TEKST 118

Die boetscap dreef wech ende weder
Si liep snel al was si teder
24
Metten vos te dorpe waert
Eer iet lanc quam si gereden
Een wolf ende si . ende een vos reinaert
91 Die wolf ginc bi haerre Biden
28
Dien si vriendelijc toe geberde
Het sceen si was sijns sere blide
Si waende die hert si sijnder vaerde
Die hert doen niet langer en spaerde
32
Ende draefde hare rechte jeghen
Dies hem die wolf wel sere vervaerde
Ende was recht vore thoeft geslegen
I Die hert tot den volue wide
36
Wanen compstu hier met deser hinde
Met vare antworde die wolf gereide
Here om dat ic mi versinde
91 Misselijc wes si haer bewinde
40
Liet icse nv alleine gaen
In uwen dienst ic mi verbinde
Hier met waren die worde gedaen
Die hert die sweegh ende sach op hare
44
Als een die redene wel versteit
Vele talen hadde hem ommare
Hi sach wel hare ongestedicheit
103vó 11 Ich sie jammer op tuinen eyt
Dat men den ontrouwen loent
Des men trouwen wederwit
4
Des blijft menich Boet wijf gehoent
Die hert die draefde sijnre straten
Die hinde leidde den wolf met hare
Het sceen si en woudts niet van haer laten
8
Wie oneerlijc dat hare ware
(1 0 . Edelen vrouwen die minne Clare
Dragen condt hoedt v daer van
Ende Bijt voer die hinde in vare
12
Die aldus bedriegen kan
i Nochtan blijft si meest bedrogen
Metten wolf . ende meest in scaden
Ende wie si sijn . die hem soe voegen
16
Dat si bedriegen . ende logene raden
1 Int leste worden si verraden
Meest versmaet ende meest bespot
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20

Stedegen wiuen van trouwen daden
Moet verbliden die rike god

104

Amen C IIII verse

[119]

VAN DAT DIE LIEDE SIJN
GHERNE GEHETEN JONCFROUWE

24

CXIX

1 dunct den lieden meest al Bader
Dat die werelt nv es quader
Dan si was wilen eer
God danc si es veredelt seer
Want die wilen in ouden dagen
Vrouwen te heten plagen
Heile griete lise oft calle
Heten nv joncfrouwe alle
Al hadde haer moeder warmoes vercocht
Oft liede gebeden ter brulocht
Oft ten like gebeden vrouwen
Oft Ael oft bier gebrouwen
Natten geknocht oft huuen
Hoenre vercocht ende duuen
Si souden joncfrouwe willen sijn
Op dat haer manne tapten wijn
Oft tot enegen ambachte willen keren
Daer ane leget een dropel eren
Ic ontmoette ene vrouwe in dese weke
Die ic gruette vriendeleke
Ic Beide vrouwe god geue v goeden dach
Haddi gesien hoe si op mi sach
Ende den hals keerde Boe fier
Als ene hinne op enen pier
Ende antworde mi een woert niet
Om dat icse joncfrouwe niet en biet
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Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
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Dies diens wanen quam dese edelheft groet
Edelheft Beet om haer broet
Want wie iet goets can ghewinnen
Wilt hem seluen vore edel kinnen
Goet noch geboerte mede
En maken gheen edelhede
Al ware een man eens conincs kint
Ware hi op edelen seden blint
Hi en ware niet edel des Bijt gewes
Ende wie edel van seden es
Hi es recht van edelre connen
Al hadden een dorper gewonnen
Nieman ende hoert ter edelbeden
Hi en si edel van herten ende van seden
Nieman en si fel noch stuer
Elc si sijns gebuers gebuer
Want wi sijn alle sterfelijc
Ende van vleesche ende van bloede gelijc
Ende oec hebben wi alle gader
Inden hemel enen vader
Ende op ertrike als ghi hebdt vernomen
Si wi alle van Adame comen
Tfoerdeel es cleine diet wel besiet
Onse rechte erne en es hier niet
Maer die ginder hemelrijs heeft
Heeft hier als een coninc geleeft
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ENE BOERDE CXX
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104ra12
104ra38-39

j C minne een wijf die scande geert

1 Nemmermeer si pijnt na ere

Wijflijcheit . haet hare onweert
Nicht . haren prijs kan si meerren
Q uade ongheraecte werken si doet
Nergens haer lijf ich minne

[120]
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Aen valscheit keert si haren moet
Selden voer scande si haer behoet
Haer hertse ende oech haer sinne
Al haer seden prijst men . nicht
Weinich goet sijn haer dade
Ontrouwe heeft si in haer geplicht
Negeine stont . si blijft gestade
Aen haer oncuesche werken sijn
Nergeens si haer wael prueft
Alle doeght in haer verswijnt
Cleine doghet si haer onderwint
Haer en roect nicht Wien dat bedrueft
Hier om soe muotsich laen van ir
Nicht . lief es mir die saerte
Si sal vmmer leiden mir
Weinich . op haren troest ich waerte
Ich wilse scuwen of tuinen eit
Luttel . mich helpt haer gruetsen
Men vintse Bonder bescheidenheit
Nemmermeer mijn dienst bereft
Sal sijn . der saleger suetsen

28

Nota XXVtI verse

VAN ENEN ARMEN PILGRIJN
CXXI

ynen armen pelgrijn jonc van dagen
Of ongherechten weghe ich vant
Hi Baez aen eynder wilder hagen
Ende sprach tuit suchteliker claghen
Ach god wie is myr dus bewant
Ellendich man mijn sinne douen
Den rechten wech haen ich ghemist
Doch willic vmmer Bode Jouen
Hee weys wael wie goet pilgrijn is
Ich leue in wunderliker maesen
E
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104rb28-29
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104rb30-31

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
Tussen deze regels
^ bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels bevinden zich in het handschriftt drie witregels.
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FOLIO 104RB-104VA, TEKST 120-121

0 . wee 0 . wee oncundich man
Al benic ofter rechter straesen
In mach soe rechte nicht wael ghelasen
Daz ich den wech behalden can
Dus dole jch vete der rechten pade
8
Dies claghe jch Bode den milden krist
Ende set al in sijnre ghenade
Hee weys wael wye Boet pelgrim is
Heif heer god dijn helf ich gheer
12
Ende wijs mir of eyn guet ghewerde
Conde . ich tse heym ghebringhen mir
Mijn heym steet woest daz claghe ich dir
Ende nieman en achtes die leeft of erden
16
Daer waer ich gherne wie come ich daer
Ich vrucht ich haen dies langhe vrist
Al dole ich voert dus al mijn jaer
God weys wael wye guet pelgrijn is
20
P lach ende was is voer ghesciet
Ich haen mich wael tse laet besonnen
0 . wee in kanz ghekeren niet
Ich ben tse verre af weghe ghetsiet
24
Mich seluen maghich evel gheonnen
Ich was in lidens ye den tzijt
Ich waenz mich noch eyn weynich ghebrist
God si gheloeft ghebenedijt
28
Hee weys wael wye guet pelgrijn is
Ach leider muetz ich dus verdreruen
Ben ich emmer hier tsoe gheboren
Doch soldich gherne voer mijn steruen
32
Den saleghen sant sijn hulde verweruen
Daer ich den wech vm haen ertoren
Wolde hee mich selue noch onnen daz
Soe salich is sijn heileghe list
36 Ich queem noch daer ich nye en was
God weys wael wye guet pelgrijn is
Sent ich eyn pelgrijn veesen solde
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Soe en weys och gheen soe heileghen sant
Dien ich voer him versueghen wolde
Hee is mijn troest dae ich vm doelde
Sijn heylegher name ist wide bekant
Dus sprach die pelgrijn ende ghinch voert
Die menich left verborghen wist
Maer emmer was ten lest sijn woert
God weys wad wee guet pelgrijn is
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Nota um verse

VAN DAT NIEMEN EN CAN

4

[122]

GHEDOEN HI EN ES BEGREPEN
CXXII

Ls ic peinse ende visere
Ende in mi seluen ymaginere
Hoe dese onledeghe werelt staet
Ende met wat boerden si omme gaet
Soe duncket mi recht ene pine
In dese werelt aldus te sine
Want gaic ghestadechlijc ter kerken
Het sijn liede diet in quade merken
Ende segghen ic ben een popelaert
Late ict oec men seght ter vaert
Dat ic ben argher dan een hopt
Spreke ic te vele te negher stont
Men seght dat ic wel clappen can
Spreke ic men dan een ander man
Men seght van mi al omme en tomme
Dat ic ga swighen als een stomme
Draghe ic mine wapen aen mijn side
Men seghet dat ic wille vechten ende striden
Laticse thuus soe hetic blode
Ende men seghe dat ic vechte node
Wilic alle mijn ande wreken
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Soe comen mijn vriende mi verspreken
Ende segghen het es mi scande ende lachter
Verdraghe ic wel men stect mi achter
Ga ic vele in die tauerne
Soe radens mi vele liede te ontberne
Ende segghen ic en saelt connen verweren
Ic en sal . dat mijn te mael verteren
Ende int leste varen in die helle
Late ic soe en benic gheen gheselle
Etic wel veel soe ben ic Blot
Etic luttel soe hetic sot
Ende segghen die liede ic sal bederuen
Ende van groten hongher steruen
Hantere ic gherne dobbelspel
Men seghet ic en vare nemmermeer wel
Late ic soe seghet men dan
Dat ic soe vele niet en kan
Gaic vele omme . met wiuen
Men seghet ic sal een putier bliuen
Late ict oec men doet ghewach
Dat ic met vrouwen niet sijn en mach
Gheue ic mine aelmoesenen den armen
Ende ic mijns hens late ontfarmen
Men seghet ic doet doer die werelt ere
Late ict oec soe seghet men sere
Dat ic op die arme liede greinsen
Ende luttel om mijn ziele peinsen
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Gaic vele achter lande

Om feesten te sieve menegherhande
Men seghet dat ic vdelheit soeke
Latic ende ics niet en roeke
Men seghet dat ic een lollaert si
Siet men goede neringhe ave mi
Men seghet dat ic met persemme Winne
Siet men dat ic ledich rinne
Men vraghet wanen dat comen mach
Dat ic verteren nacht ende dach
Over mijn eers moet men mi slepen

Tussen Y delheit en soeke is soeke(met een verknoeide k) doorgestreept engeëxpungeerd.
eex un
%eerd.
Tussen een en lollaert is lodder doorgestreept en%
eexp %
geexpungeerd.
mijn en eers zij^ n gescheiden
door een verticale streep.
p
^
^
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Weet ic wat doen ic en ben begrepen
Des willic voert meer swigen stille
Ende laten elken doen sinen wille
God late mi al soe gheleuen
Dat ic hem ene saleghe ziele moet geuen
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Amen LXIIII verse

[tz3]

VAN CASTIDEMENTE
CXXIII

36
105ró
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105ra32-33
105ra34-35
105ra36

Ie jonc ende kintsch es van naturen
Het en helpt niet dat men seer castijt
Gheen wijsheit soe en mach hem dueren
Voer dat comen es sijn tijt
Mijn vriende heten mi wesen wroet
Ic segghe ic sal . maer ic en kan
Ter rijsheit hebbic betren spoet
Hi es mijn orient dies mi veran
In der goeder ghesellen ghespan
Altoes te wesen es mijn jolijt
Al haddic Belts vol enen wan
Ic soudts varinghe wesen quijt
Als die corre sit biden eiere
Ende waent dat hem der erden sal gebreken
Soe benic te wine ocht te biere
Ende hoer daer singhen ende boerden spreken
Het sijn mijn vriende die mi verspreken
Mijn viande hebbens groten nijt
Int jaer sijn LII weken
Ic sal noch vroeden tot eneger tijt
A is ic ane sie die rode monde
Met haren lachende vlinckenden oghen
Soe gheuen si mi int therte ene wonde
Tot hare vrienscap moet ic boghen
Maer dicwile ben ic beloghen
Als men mi eneghe vroescap aen tijt

D

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vijf
7 witregels.
g
Tussen deze regels
bevinden
zich
in
het
handschrift
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witregels.
g
g
seer en castijt
castijt zijn
1 ^gescheiden door een verticale streep.
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Ende int ende ben ic bedroghen
Als ic mijn Belts ben worden quijt

28

Nota xxviti verse

[124]

VAN ENEN HERE DIE

28

VREMDE LIEDE BI HEM
NAM ENDE VERDREEF SINEN BRUEDER
CXXIIII
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lOSva
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105rb26-27
105rb29

En vrient ter noet es altnes Boet
Des daer ic wel der waerheit Bien
Die dat bekinnen . si sijn vroet
Soe messelijc eest dat mach ghescien
Al sijn die vremde met v blide
Om dat ghi hem doet oft hebt ghedaen
Ter noet vallen si in die lide
Als vrient ter noet sal bi v staen
Een bode die hem wel verstaet
Ende ghetrouwe es sinen here
Al ware sijn here in dommer daet
Hi souden bringhen in goeden kere
Dat sijn here quame te vromen
Ende sinen vrienden alsoe wel
Hier af willic te redene comen
Wat eens enen here ghevel
Die machtich was ende van groten goede
Bouen alle sine omme Baten
Hi was comen van groten bloede
Dat nv pointen sijn van baten
Die here die was wel bekent
Wide ende side in groter eren
Hem seluen baddi daer toe ghewent
Dat hi plach met vremden heren
Te houdene meneghe rike hof
Hi namse mede tsinen rade
Maer ander vriende sciet hi of

E

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
NAM: Zowel het tweede als het derde p
oot1 e vande
Mzijn
7 verlengd.
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Daert vele bat hadde ghesijn anstade
Mlles enen broeder soe hadde hi
Die waren van enen bedde beede
Die een dorste hem nauwer comen bi
Dat dede hi al bi onbesceede
Die brueder was een stamel man
Maer hi was cranckelijc ghegoet
Die here en keerder hem niet An
Hoet met hem Beet oft wat hi doet
Hi moest ghedoghen al waest hem swaer
Ende voer in ene ander stede
Ende gheneerde hem vromelijc daer
Sijn wijf ende sine kindre mede
Dit ghedoeghdi meneghen dach
Dat si waren dus versceden
Dat deen den andren niet en sach
Sent dede die here een hoef bereden
Costelijc als hi was ghewoene
Daer hi gheen goet jeghen en spaerde
Hi woude ontbieden alle die gone
Dien hi tot sinen houe begheerde
Hi dede comen enen garsoen
Dien hi onder vraghede wel
Seth constu wel ene boetscap doen
Ia ic here bat dan yemen el
Sal icsi doen . ende wel met eren
Laet mi uwen sin verstaen
Doen noemdi hem alle die vremde heren
Die bode sprac het Wert ghedaen
Die bode was ghenindich ende wroet
Ende vraghede den here ten seluen tide
Lieue here docht v dit goet
Ic Boude tot uwen broeder riden
Ende bidden mede tot uwen houe
Sekerlike het ware v ere
Ende ghi moghet wel doen met loue
Dies balch hi hem vtermaten sere
Die here sprac Naest v swighet stille
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Tussen hem en swaer zijn
enkele letters doorgestreept en eexpungeerd. De regel
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Ic en wille mijns broeders comste niet
Rijt wech ende doet tuinen wille
Al dus die bode danen sciet
Diet herde sere int therte deerde
Dat hi den vremden was soe vrient
Ende sinen broeder van hem weerde
Dies nerghent mede en hadde verdient
kils die bode quam ten vremden heren
Doen sprac hi bi sijns selues rade
Mijn here betrout v alder eren
Ende gruet v alien op ghenade
Hi doet v sekerlijc te weten
Dat hi es in groter noet
Ende swaerlijc om sijn huus beseten
Van enen man die hi heeft door
V aert tot hem met uwer macht
Helpt hem doch . tot enen besceide
Die heren . waren anders sijns bedach
Elc al dus den bode seide
Het es ons vtermaten leer
God die laets hem wel ghenesen
Wine sijnre noch niet toe bereet
Wi moeten int theren dienste veesen
Die bode sprac wat doet hi dan
Oft ghi hem ter noet af gaet
Ic duchte hi es een verloren man
Want al sijn troest aen v staet
Si seiden en mach ons niet ghescien
Tote hem te tomen te desen tiden
Die bode nam orlof mettien
Ende peinsde dat hi woude riden
Tot sijns heren broeder als hi dede
Dien hi soe lange rijt hadde gehadt
Doen hi bi hem quam ter stede
Sprat hi al dus vrient verstaet
NI ijn here v broeder sent mi hare
Hi heeft enen man versleghen
Tote hem court openbare
Te hulpen of hi veert beleghen
Als die broeder dat verstopt
Doen antwordi ronder sparen
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8

Ay es mijn broeder yet ghewont
Ic wille te hans tot hem varen
Met al dat ic gheleisten can
Och lasen dat ic hem ben soe verre
Al dus wrochte nature in den man
Al was sijn broeder op hem erre
Die bode sprac orient verstaet
Het es in enen vrede gheset
Van heden over viii daghe gaet
Tote dan eest goet belet
In sondaghe als die messe es leden
Set v dan dat ghi daer sijt
Hier binnen soe eest al in vreden
Dan soe comdi wel ter tijt
Maer sijn herte was in swaren choren
Node quam hi aen die beide
Heeft mijn brueder enegen man verloren
Ic bids v segt mi die waerheide
Die bode antworde neen hi niet
Verstaet wel dat ic Nebbe geseit
Ende sief dat ghi daer sijt ter tijt
Ic hope dat v duecht daer an geleit
Ic Balre emmer seker sijn
Ghespaert mi god vander doof
0 . wi lieue brueder mijn
Dat ic v weet in selker noet
Dat es mi dodelike swaer
God behoude v in v ere
Die bode nam orlof daer
Nv gruet mi . minen brueder sere
Sprac hi met wel swaren moede
Ic saelt wel doen sijt seker des
Andweerde . die bode als die vroede
Ende reet wech Banen hi comen es
ills die bode quam tsinen here ter stede
Hi vraechdem heet bi den heren stont
Si sijn ghesont ende wel te vreden
Maer hi en seidem niet den gront
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Tussen mijn en broeder is vet doorgestreept enSeexp
un geerd.
neen: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
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Tussen v en duecht ts een d onleesbaaremaakt.
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Die here sprac selen si comen hare
106rb
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106ró12
10óró32

Mine ghetrouwe lieue orient
Ia si here wet voer ware
Doen sprac die here hets goet verdient
Dat si mi dus sijn onderdaen
Soe ware dat icse begare
Ic salse of god wilt wel ontfaen
Doen biet men dat men niet en spare
Men reider alder dinxs planteit
Hi wode hof houden met eren
Daer was menech rijclicheit
Bereit jeghen die vremde heren
Maer het ginc al anders dan na sijn gisschen
Dies hadde hi in sijn herte verdriet
Selue soe bereidi hem ter missen
Die vremde heren en quamen niet
Doen ons here god was gheheuen
Ginc hi selue ter porten in dien
Met dien heeft hi beseuen
Sinen broeder ende ghesien
Hi brachte L. mans te parde
Ende alsoe vele wel te voet
Die hem voelgden met melder vaerde
Doen dachte die here in sinen moet
Wenen compt desen man gheiaegt
Men en beghert sijns niet al hier
Hi haest hem of hi ware versaecht
Doen riep hi om sinen misselgier
Bode sprac hi doet mi verstaen
Die boetscap die ic di beval
Hoe dat ghise hebdt ghedaen
Ic wille die waerheit weten Al
Nemet dan in ghenen toren
Des biddic v wel lieue here
Die heren die ghi hebt oertoren
En sijn v vriende no min no mere
Ic Beide here dat ghi waert in node
Om te proeuen haren sin
Van eens machtech mans dode

anders: De a is verbeterd uit een niet afgemaakte
letter.
g
Tussen g henen en toren is torne doorgestreept engeëxp
un geerd.
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Hi en woude v hulpen noch meer noch min
Wel lieue here dat verstaet
Si ontseiden v der hulpen al bloet
Ende wie den andren ter noet af gaet
Daer en es die vrinscap niet groet
Doe ic vernam van haren jonsten
Reet ic tuwen broeder roert
Ende ic seide hem soe ic best conste
Die woude comen onghespaert
Cume condic hem bedieden
Dat het was in een bestant
Nv comt hi met desen lieden
Ende wilt v hulpen metter hant
In sack hem nieman soe meslaten
Dat hi v was soe verre gereten
Siet here nv comt hi v te baten
Setten ter taflen ende doeten eten
Chine connes nerghen bat besteden
Want hi es v orient ter noet
Mettien soe quam hi ghereden
Voer die porte ende vrachde al bloet
L ieue brueder eest buten ereden
Waer sijn si die v willen deeren
Laet ons trecken daer ter steden
Wi sullen oft god wilt wel verweren
Den here verwandelde al sinen sin
Ende seide lieue brueder mijn
Hier en es mesdaen no meer no min
Maer willecome moet ti sijn
Die here ghinc metten broeder dwaen
Ende Betten neuen sijnre ziden
Doen die feeste was ghedaen
Maectise alle gader bliden
Met groten ghiften die hi hem gaf
Hi namse mede tsinen rade
Die hem sere dancten daer af
Ende reiden dat sijt gherne Bade
Si scieden alle hoeghelijch van ghinder
Die metten broeder waren comen
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Des broeders wijf ende sine kinder
Dedi ere tharen vromen
Hi gaf hen allen goets ghenoech
Ende dedse woenen binnen den houe
Die bode die de boetscap droech
Hi quammer mede ten groten loue
Want hi hadse orbelic ghedaen
Hen beden als ghi hebt ghehoert
Hier in soe suldi verstaen
Dat ghi uwe maghen selt Betten voert
Want vremde cnapen ontslupen sciere
Dat moeghdi hier in wel versinnen
Ghetrouwe vriende sijn nv diere
Ter noet machmense wel bekinnen
Dat moegdi wel ghelouen ode
Dat selue bloet heeft quaet te laten
Ende wie dat sijn ghetrouwe bode
Die comen haren here dicke te baten
Doe dele grote here hadde verdreuen
Sinen broeder hi valschen rade
Die bode heeft hem al ontgheuen
Ende heeftse ghemaect orient gestade
Hi es wijs die men mach geraden
Ende salich die niet en mesdoet
God bescermse alle van quade
Die dit hebben ghehoert god geue hem Boet
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Amen C(. XLVIII verse

WAT DAT TROUWE ES

[125]
C XXV

1

6

106va35

Er ere van bare dies mi met wille
TBat ende ics oec haer wel an
Salic v segghen in worden stille

1

Na woenen is binden houe(met daarachter een verticale streep)
eexp ungeerd
pdoorgestreept en S
binnen den houe loopt door g
tot in de volgende kolom;^ de regels
an
e
g in de beide kolommen zijn
1gscheiden door een verticale streep.
106vb12eue 1g
en hem zijn gescheiden door een verticale streep.
p.
106vb13-14
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
106vb15-16
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
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Wat trouwe es . na dat ic kan
Om dat ic kinne ende seker weet
Dat si ghenoechte heeft in trouwen
Benic te doene altnes bereet
Daer si ghenoechte in moge stouwen
Trouwe es dat fondament
Van allen doeghden soe ic ghevroede
Si dede den here omnipotent
Hier neder dalen in die Armoede
Want wt der trouwen die in hem was
Ende hise oec betrouwede wel
Vercoes hi dat suueren palas
Biden ynghel gabriel
Ooec soe baddi trouwe groet
Tot allen ertschen creaturen
Want wt trouwen nam hi die door
Die sijnre mensheit wart te suere
Om dat was sijn godlijc meenen
Dat hem elc soude houden trouwe
Soe wilde hi hem met hen verenen
Die daer omme niet en dinct saels hebben rouwe
Ende die hem niet ghetrouwe en sijn
Alsoe hi yore exempel gaf
Selen weten inden fijn
Dat si daer doghen selen hebben af
Nv willic ter werelt keren
Daer die trouwe sere es dunne
Trouwe na dat seeghet mijn lere
Es beghinsel van alder minne
Het en quame nemmermeer
Trouwe in mannen of in wiuen
Sonder dat si bewanen eer
Dat men hen soude ghetrouwe bliuen
Ende hebben oec dat meynen vast
Trouwe te houdene elc andren voert
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ic: Boven de c bevindt zich de aanzet tot een lusletter.
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De regel
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regel 106
va3S .
% bij
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106vb28
Tussen trouwen en die is een d doorgestreept.
106vb29
Tussen oec en betrouwede is betroude doorgestreept en %
eex p
un eerel.
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106vb30alas:
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g
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Sijn si met rechter minnen gelast
Ende niet en hebben aen tlegger boert
Sonder trouwe onder al dat leeft
Es gene doeght in enegen state
Al eest dat si niet jeerste sneeft
Int inde leghet al die bate
Men en mach trouwe niet volprises
Dunct mi seker in mijn avijs
Als alle dinct daelt soe sal si risen
Bouen in dat paradijs
Neghene disc en mach volstaen
Daer trouwe niet en es gheoppenbaert
Het moet cort te nieute gaen
Waer dat si .Baer jegen es ghespaert
Die trouwe sayde hi heeft gemist
Te vergheefs heeft hi ghem gemoyt
Sijn goede saet heeft hi ghequist
Want luttel soe eest wt gegroyt
Smekers verraders niders tonghen
Hebben die wortel soe dore nayt
Ende houden tsaet soe sere bedwonghen
Dat niet en mach blieken al eest gesayt
Hier omme sonde men niet wanhopen
Dat nv niet op comen en moet
Het sal comen wt ghecropen
Als ontrouwe sal liggen onder voet
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Trouwe es dat edelste cruut
Daer die werelt met begonste

Gheen man en sonde sijn virtuut
Ghegronderen met sijnre conste
Soe wie hi si eest man oft wijf
Die ontrouwe heeft in sines seden
Nemmermeer en sal hi in sijn lijf
Ere comen tot enegher steden
Oec en salmen hem niet gheloeuen
Soe wat dat hi heeft te dome
In wette .noch in heren honen

107ra22
1jeerste: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
g
107ra32
Tussen trouwe en sayde is saY doorgestreept.
107rb3
De regel
springt iets in vanwege een doorlopende
regel
gg
p
g in de a-kolom.
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Die trouwe leghet in bandoene
Ende hi en mach na mijn Bevroeden
Gheen kersten mensche sijn gescouwen
Soe wie ontrouwe in hem laet broeden
Ende oec in hem laet verbouden
Hier bi radic eiken persoen
Trouwe te houdene na sijn vermoghen
Hem sal daer af comen goeden loen
Want bi hare . en was noit man bedrogen
God gheue ons gratie dat wi hem moeten
Trouwe houden want hise ons helt
Ende dese werelt soe dore wroeten
Dat wi ghetrouwe sijn ghetelt
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Amen LXXXVIII verse

ENE BOERDE
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CXXVI

T C quam gegaen met liste
Daer ic mijn suete lief wiste
1

Ic sprac lief waer biste
Waet maecste cacste of piste
Nenic ic ritte hier bachten een kiste
Ende rape eyeren wt enen niste
Mijn hant hebbic beslabd met giste
Daer ic ene tonne biers omme quiste
Si nam enen pot daer si in piste
Ende werp na mijn hoet maer si miste
En waest niet goede boerde ic bidtste
Dat ic soe wel quam uren twiste
Noch haddic lieuer dat si miste
Dan si mijn oghen wt piste
Het sijn vele goeder boerden diese wiste

[l26]
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Nota xv verse
107rb22-23
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
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g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
107rb23-24
g
g
107rb27iste. Vermoedelijk stond er eerst giste en heeft de ko iist een i erboven geschreven, waarna hij
cacste: de tweede c is
ggetracht heeft de e onleesbaar te maken. Het resultaat is een vlek geworden;
g
verbeterd uit een c
107rb33
hoet: Boven de regel
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opp de schrijfl ijn.
8 geschreven
g
g
boerden en diese zip?
107rb38
^^gescheiden door een verticale streep.
p
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[127]

VAN MAUWENE DAT ES
EEN EUEL POENT
CXXVII
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107va3-4
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107va1 7
107va30

rijs van vrouwen bouen al
p Dunct mi wesen sere goet
Wie van vrouwen hebben sal
Prijs mi dunct dat hi moet
Van worden wel sijn behoet
Ende hem hoeden bouen al
Van mauwene want daer geen goet
Af en compt noch groet noch smal
Maer dicwile groet ongheval
Ende daer toe groet swaer verdriet
Muset wel maer en mauwet niet
Het en es in dese werelt wijt
Neghene dinc alsoe quaet
Als mauwen es . want daer al nijt
Wt sprinct ende al ouerdaet
Nv soe doet minen raet
Ende huet v in alder tijt
Van mauwene . dit wel verstaet
Soe seldi sijn sonder verwijt
Van allen menschen wel beurijt
Des en seldi twiuelen niet
Muset wei maer en mauwet niet
Trouwe ende ghestadicheit
Die sijn ghefondeert op helen
Nv heeft ontrouwe haer nette gespreit
Ende si geet met mauwene spelen
Claes ic en weet wien bevelen
Trouwe es doot en waerheit
Dus moet nv mijn herte quelen
Huet v vanden nette breit
Dat dese twee hebben geleit
Des biddic v ende el niet
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Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift vijf witregels.
van: Boven de regel geschreven; op de regel is dat doorgestreept en geëxpungeerd.
wel: Boven de regel geschreven met invoegteken op de schrijflijn.
Na mauwen is een letter uitgeradeerd.
Claes: De c is, naar mag worden aangenomen, een geïntendeerde E waaraan de kopiist vergeten
is het dwarsstreepje toe te voegen.
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Muset wel maer en mauwet niet
Wildi met gemake sijn
Soe swijghet siet ende hoert
Van alder quaetheit es venijn
40
Mauwen want Baer meneghe moert
107vó
Af es comen ende groet discoert
Nv verstaet die voerde mijn
Ic sal v raden nv verhoert
4
Welc dat meest die baten sijn
Wel helen verstaet den sin
Noch soe singic altoes mijn liet
Muset wel maer en mauwet niet
8
Reinder dinc en vert nie vonden
In desen werelt op desen Bach
Dan enen suueren mont in allen stonden
Want ons die bible doet gewach
12 Houdt uwen mont altoes gebonden
Dat hi geen quaet spreken en mach
Soe saeltu ten lesten worden vonden
Los ende vri van allen Bonden
16
Hier met Indic nv mijn liet
Muset wel maer en mauwet niet
36

Nota LIIII verse

VAN MILTHEIDEN

2

0

CXXVIII

28

at alder edelste dat men vint
D Dat es miltheit ende gheuen
God ons here den ghenen mint
Daer miltheit in es becleuen
Want si heuet al verdreuen
Die die werelt wel eersint
Goet ziele lijf ende lenen
Dat en es gelogen twint
Noch soe geeft god altoes

107vb7

Muset:

24

107vb11

107vb18 - 19
107vb19 - 20
107vb20

[128]

Boven de t bevindt zach de aanzet tot een niet a emaakte
letter.
8
Tussen die en bible is een b doorgestreept.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift
ndschra t drie witregels.
%
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschriftt vij1f witregels.
%
g
Tussen dat en men is me doorgestreept en geexpungeerd (de m had abusievelijk vierpootjes).
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32

36
108ra

4

8

12

16

20

24

Goet lijf ende oec gesonde
Ende ere die nieman en verloes
Die te pointe geuen Conde
God gaf sijn lijf dore die sonde
Die adam dede der jode boes
Ende quijcte wt der hellen gronde
Die ziele die hi daer vercoes
Daer na gaf hem god sijn rike
Dese gifte en was niet smal
Wie gaf ye soe mildelike
Als god ons here . hi geeft al
Daer men bi leeft opt ertsche dal
Hets recht dat hem elc Berne wike
Hi gaf ende geeft ende gheuen sal
Sonder inde ewelike
Oec soe hebbic gelesen
Dat miltheit ende vromichede
Emmer altnes willen veesen
Beide te samen in ene stede
Waer deep es . es dander mede
Dat moghen wi merken ende aen desen
Die hier voermaels lijf ende lede
Auentuerde sonder vrese
Hector ende machedo
Iulius ende Josue
Dauid machabeus also
Karle artur nemic mede
Ende godefroete die ouer zee
Coninc was nemicker toe
Vrecheit was met hem gewee
Maer geuen dat makese urne
Alsoe doet oec eiken vromen
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32

36

40

Noit en was coene man vrec

32

Ic neemt hier voer in mijn goemen
Die voermaels waren sonder gebrec
Waer du wilts proef ende merc
Van parijs tot hoghen rome
Du en Naest niegerinc inden strec
Ghenen vrecken coenen vernomen
Maer wie vree es hi es blode

108ra4

opt
door een verticaal streepje.
g
1 gescheiden
p en ertsche zijn
p1

28

44

48
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36

40

44

108rb

4

8

12

16
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24

108ra40
108ró24

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Het es sijn wesen ende sijn aert
Hi geeft van naturen noede
Wie dat bloede es ende vervaert
Oec es hi gierich ende begaert
Altoes winninge in sijn bede
Den ghenen heeft hi onwaert
Die tsijns hebben wille een scroede
Aldus merkic Beene doeght
In vrecheit noch in giericheit
Maer geuen maect die ziele verhoeght
Met gode dit es rechte waerheit
Geuen altnes wedersteit
Den viant den helschen voegkt
Daer hi om pijnt ende aerbeit
Verliest hi ende Baer hi om poeght
Gheuen es dat hoeghste ghewin
Daer nye mensche om ghedachte
Gheuen welde des vaders sin
Ende deden wesen sachte
Gheuen ontdoet met crachte
Den toren ende brachte gode in
Ertrike te middernachte
Dit was ons een scoen beghin
Gheuen dede gode steruen
Op ertrike ene loot
Gheuen dede bederuen
Die helle ende haer conroet
Ende dede die sware scout wt kernen
In abrahams scone scoet
Dede ons gheuen eruen
Gheuen doet den cropel springen
Ende doet die blinde effen gaen
Gheuen doet die papen singhen
Als si gheuens sijn in waen
G heuen es een edel traen
Het can die zielen te hemele bringen
Ende enen van dootsonden dwaen
Butens des duuels rekeninge
Gheuen doet den persemaert

g
ggeene: De tweede e is klein boven het woord geschreven.
Butens: Het tweedepootj e van de n is verlengd.
g
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28

32

36

40

44

108va
2
4

8

12

108va3

108va12-13

In dat kerkehof grauen
Gheuen doet . als hijs begaert
Den zieken gherne lauen
Gheuen doet die quenen drauen
Die geen die rijc ende vermaert
Beide hertogen ende grauen
Hebben alle gheuen waert
Waer omme soudict haten dan
Ic en soudt oec minnen mede
Gheuen becompt oec eiken man
Hi en si vol van vrecheden
Gheuen maect pais ende vrede
Het can verdriuen den ban
Met gode kan het maken stede
Hem dies te gheuen an
Hier bi gheuet uwen scat
Dien v god heeft gegeuen
Dat ghi na cont vinden dat
In dat ewelike leuen
Want doet V die doot eer sneuen
Eer ghi maect den pat
Soe blijft v ziele verdreuen
Ouermidts gods scat
Die vrecke haette hi sere
Ende gheuen heeft hi lief
Want hi gaf die here
Hem seluen int meskief
Noch moghen wi den brief
Aenscouwen tonser leeren
Hoe dat god gheuen verhief
Hier bi leert gheuen emmermere

597

92

96

100

104

108

112

116

Nota C xrx verse

De gehele regel (Die wercken haette hi sere) is doorgestreept; de c in wercken is boven het woord
geschreven. Er is geen lombarde of representant, zoals in de verbeterde regel 108va4 wel het geval is
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift twee witregels.
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EEN RIKELIJC SCIP DAT

603

[t29]

AUGUSTIJNKEN MAECTE
CXXIX

16

20

24

28

32

36

108vb

4

8

i dunct mi veesen wel Beleert
Die alle dinc int beste keert
Oft die sijn ghenuechte int doeghden keert
Want sonder ghenuechte in dit leuen
Es luttel yeman vrolijc bleuen
Maer reyne genuechte ende vrolijcheit
En es nieman wederseit
Wilt hem ghehinghen die nature
Maer elc menschelijc creature
Die sal altnes sijn ghevoeght
Met eren keren aen die doeght
Want god sal Toen van vrouden geuen
Hen die hier in doeghden leuen
Ghenuechte die hadde mi eens gevaen
Binnen dorterecht wasic gestaen
Die dach hadde die nacht verwonnen
Het was int risen vander Bonnen
In Julius maent vanden sourer
Ic hadde vergeten allen commer
Die mi voermaels ie gescach
Mi dochte ic quam al daer ic sach
Enen riemer ende boetkijn cleine
Ic en sach daer nieman dan mi alleine
Die meiweide was si genant
Daer ic dat boetkijn inne want
Ic ginc daer in ende liet driuen
Metten stroeme ic woudei bliuen
Een stuc ende ic en hoerder nierren
Selue ginc ic metten riemen
Sceepkijn stieren int water cleer

H

4

8

12

16

20

24

28

Daer quamic aen enen viuer

Den scoensten die ic nie gesach
Nv moeghdi horen wies ic plach

108va15-16
108va18
108va37

1

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift drie witregels.
De reel
loot
door
tot in de b-kolom.
%
p
Tussen Enen en riemer is riuier doorgestreept en g
eëxp
un g
eerd.
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4

8
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Mi dochte mi mochte wel gescien
Ic Boude die scoenheit binnen Bien
Mijn sceepkijn meerdic aen tlant
Ende ginc soe verre dat ic want
Inden viuer een doerkijn cleine
Daer gincic in al moeder eine
Daer sagic wonder bouen wonder
Vten watre al van onder
Sagic enen torre reine
Al ghewracht van jaspersteine
Met menegen hogen tinnen
Daer sagic vii coninghinnen
Bouen den veinstren staen
Ende hadden guldene cledre aen
Met riken perlen daer op gespraeit
Menech Boet steen daer in gesaeit
Noch sagic daer wonders mee
Ene springende adre wander zee
Spranc daer wt biden torne
Daer soe sagic wel geboerne
Twe werf xx scoenre vrouwen
Die al Bader gingen behouwen
Een steep van soe riker werde
Dat hi niet en leeft op derde
Diet volprisen mochte in goude
Al ware ieman diet pinen woude
Blodelijc gingic daer naer
Ene hoefsche vrouwe roert mijns gewaer
Si sach wel ic was daer vremde
Ende dat ic mi te meer sceemde
Om dat daer anders en was geen man
Dan ic . si sprac mi vriendelijc an
Vrient sint ghi hier tomen Bijt
Soe staet ons bi te goeder fijt
Want ghi bi heren ende bi vrouwen
Te sine pleeght ghi moeght hier stouwen
Dat ghi selden hebdt vernomen
Dus rijt een scip noch dus voltomen
Als wi hier werken dat wank wel
Dat men selden vinden Bel
Ic sprac lieue werde vrouwe
Dit rike scip dat ic hier scouwe
Hoe Berne wistic sinen name
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40

44

48

52

56

60

64

68

72

76
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Oft v seggene ware bequame
Ic soudts v weten groten danc
Si antworde eer iet lanc
Vrient ic en wilts v wernen niet
12
Dit rike scip dat ghi hier siet
Heet bi namen sekerheit
Ghenen storm noch gheen leit
16
En mach scaden hem ii peren
Ic woude wel dat alle heren
Voerden desen cogge groet
Soe en ware orloghe ghene noet
20
Wat laghe ane brieue ieman dan
Als sine sekerheit hielde elc man
Die werelt soudts te beter werden
Die rike mast die heet volherden
24
Dat can hi wel met hem seluen tugen
Die storm doeten dicke bugen
Nochtan soe volhert bijt al
Hi hadts ere ende groet geval
28
Die wel volherden conste sijn liden
Het es gesciet in Gorten tiden
Dat selc om een clein ongevoech
Al sijn beghin in dasschen sloech
32
Hadde hi volhert na sijn vermogen
In doeghden hi en ware niet bedrogen
Die rike corden die den mast
Altoes houden staende vast
36
Dat sijn getrouwe eren kinder
Beide meerre ende minder
Nader moeder heten si
Wie hem getrouwen orient heeft bi
40
Hi mach wel te vaster staen
Want compt hem een liden aen
Si hulpent alle draghen mede
Het es gesciet te meneger stede
44
Als die corden den mast begauen
Dat hi moeste swingen finder hauen
Als die vriende den man begeuen
Soe mach hi wel in anxte leuen
109ró Het en mach hem niet berouwen
Die hem verseilt metter trouwen
Aen den riken mast volherden
4
Hinc een seil van groter werden
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Aen die ree vaste geknocht
Tseil heeft menich heil in brocht
Den scepe ende oec den stierman
Want tscip niet wel gevaren en can
Sonder seil in groten winde
Den name van desen seile ic einde
Dat heten sal her goet ghelaet
Wanneer dat wel recht gaet
Scip ende mast daer bi scoent
Als een in lidene vroude toent
Al sijn wesen verscoent daer mede
Waert dat hi oec anders dede
Dat liefde sine vianden wreef
Maer sinen vrienden soudt wesen leef
Hier bi sal ene in hope leuen
Ende in gelate meer vrouden geuen
Dan hen van binnen te moede si
Die mast volberden sal hem bi
Metten trouwen corden staen
Dits wel een manlijc aen vaen
Dien roeder die men den seile aen slaet
Ende int alder hoeghste gaet
Aen den mast in cruus gewise
Het es wel recht dat men en prise
Sijn recht name es netmoet
Hi doghet al wat men hem doet
Hoe dat men handelt hi volges mede
Hi leent beide lijf ende lede
Daer men tseil goet gelaet
Metten corden aen hem slaet
Nochtan heeft hi die minste pine
Die hoegst wilt versekert sine
Leere verdraghen met oetmoede
Soe doet hi Beker als die vroede
Het en es altnes niet kerens fijt
Hier bi behoeft men dat men lijf
Als men heeft ere een deel
Rouen stopt een scop casteel

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

Tussen bi en scoent is verscoent doorgestreept en eë un eend; de c in verscoent is boven het
woordeschreven,
8
minste: Boven de regelgeschreven; op de regel is meeste doorgestreept en eë un eerel.

FOLIO 109RB-109VÁ, TEKST 129

44

109va
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32

109va3
109va21
109va26

Aen dien mast dien sagic werken
Die casteel hiet wel merken
Al toent een mensche goet gelaet
Wie hem goet an ofte quaet
Es goet ghemerct na sijn vermoghen
Die vroede man die sal sijn oghen
Altoes om trent hem slaen
Ende peinsen heeft hi iet mesdaen
Na sijnre macht betre dat
Die hem goeder onsten is hat
Vore dien heeft hi hem wel te hoeden
Ende met merkene dat bevroeden
Een helm stoc ende een roeder
Eens vaders kint ende eenre moeder
Sagic daer onder hem beiden
Hare namen die sijn ondersceiden
Si heten beide vri bedwanc
Tscip hadde Belden goeden Banc
En Bede dbedwanc van hem beiden
Wie hem wille met eren cleiden
Moet hem seluen te doeghden dwinghen
Naturlijc vleesch geeft hem onthinghen
In weelden doeghden te ghewinnen
Het en compt bi bedwanghe van Binnen
Die volghen wille sinen eesch
Ende leuen na der naturen vleesch
Sonder scaemte ende sins bedwanc
Het ware te duchtene hi en soude eer lanc
Moeten in Borghen sneuen mee
Dan een scip sonder roeder in die zee
Een Gabel vast daer aen gerecht
Onder twater wel gedect
Helen was die name sijn
Nieman en Bach soe groten lijn
Soe heimelijc noch soe verborgen
Des hielt hi dicwile buten sorgen
Dat rike scip van hogen prise

607

160

164

168

172

176

180

184

188

192

Na hi zijn
doorgestreept.
1 twee letters
vleesch De 1 is moeilijk
leesbaar
door een vlek.
ek
1
De hele regel (Een casteel vast daer aenerec
t is doorgestreept. Eris een lombarde of repregerecht)
ggeen
r pe
sentant zoals in de verbeterde reel
% 109va27.
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Hi doet seker als die wise
Die wel heelt om sijn gewin
Want clappens brinct vele dogens in
Die heimelijc draget ende heelt last
Die men hem bidt dats een goet gast
Op den gront al in der erden
Lach een anker van groter werden
Vaste houden hiet hi bi namen
Dies en dorst hi hem niet scamen
Dat hi was al soe ghenaemt
Metten cabel was hi versaemt
Al hiet hi vaste houden hi was milt
Sine ene hant hi altnes hilt
Buten der erden om mildelijc geuen
Dandre dede hi int erde cleuen
Om vaste houden het dede hem noet
Wie hem soe maect met geuene bloet
Dat beide sine bande idel bliuen
Men mach hem vore gec scriuen
Op dat hi geen verhalen en weet
Ghelijc dat metten ancker steet
En hielde hi niet met eenre hant
Soe moeste tscip ende tgewant
Dicwile in auenturen staen
Wie met hem voert wille gaen
Die sal houden ende geuen
Wille hi redelike leuen

196

200

204

208

212

216

220

Ende aen helen den cabel goet

Hem seluen knopen des Bijt wroet
Ende waer dese twee van andren sceiden
Daer blijft in anxte Been van beiden
Doen sagic enen stierman
Daer grote doeght ende ere lach an
Alsijn veesen mi wel behaghede
Der edelre maget ic doen vragede
Om sinen name ten seluen stonde
Si sprac die stierman die heet Conde
Condich te sine op die zee
Ende op den lande weghe mee

109vó1

hilt: Del is verbeterd uit een e.

109vó21

lach: Del is knoeieriggeschreven.
gg

224

228

232
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110ra

4

8

Dan enich stierman die nv leeft
Want bijt al Bore wandelt heeft
Ende hi es ouer goet bekapt
Tscip ware alte male gescant
En dede die conde diet heeft in
Herde cranc ware sijn gewin
Die vele ter zee roert varen soude
Wiste hi niet waer hi henen woude
Een here die gheen conde en droeghe
Dat ware een dinc van onghevoeghe
Sinen volke ende sinen lande
Dat hi hadde in die bande
Want hi soude die boeuen eren
Ghelijc die ghenen die doeght begeren
Want gerecht ende onrecht leuen
Sonder conde comen keuen
Een stierman die geen conde en drag[et]
Als sijn scip vore winde jaget
Es varinghe op een lapt geseilt
Daer bijt heuet ongedeilt
Conde dragen ende daer na werken
Doet in weldoen doeget sterken
Maer hem die condich es goet ende quaet
Ende sonder poet na boesheit staet
Mesdoet vele meer daer mens gewoege
Dan of hi geen conde en droege
kils si mi dit hadde berecht

609

236

240

244

248

252

256

260

Seidic vrouwe ic wille v knecht
12

16

20

109vó44
110ra12

Gherne sijn daer ghi mi sent
Berecht mi nv hoe heet die went
Die hem seluen int scip spreit
Si sprac orient ghenendicheit
Es hi Benoemt int tscips vort
Oest west suden ende port
Es hi bekent ouer al
Wie dese winde volgen sal
En sal sine Betide niet verslapen
Sijnt vrouwen heren oft knapen

264

268

drag[et]: D e laatste letters moeten zin
beschadigd
bij de verwi'derin
a eren restaura I8
1
l
g van een papieren
pp
tiestrook die deels over het woord wasp
g e lakt.
mi: Het laatste p
oot1 e van de m is verlengd.
g
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Si moeten alle om ere arbeiden
Ende met groter genendicheiden
Die dinc volvolger die hem are gaet
Als hen die wint gelijc staet
Wie sijn geluc siet vore hem vast
Ende tragelike daer na tast
Ende hem ontgaet bi siren scouden
Hi mocht Beuer vaste houden
Ende met gerende daer op bliuen
Al diewile dat hem die stiuen
Van auenturen effen gingen
Als si mi van desen dingen
Hadde berecht ende geseit
Ic sprac vrouwe op houescheit
Ghi hebdt mi al soe wel beraden
Waer mede salmen dese cogge laden
Si sprac orient dat seldi stuwen
Saeghdi niet die vii vrouwen
Heden morgen staen ten tinnen
Ende alle gecroende coninghinnen
In desen cogge die ghi hier siet
Salmense scepen ende el niet
Sal men daer in laden mee
Op tlant ende inder zee
Selen si varen in allen hoeken
Om auenture te besoeken
Si sijn ghebannen in menich lant
Die gene die ridderlijs gewant
Voeren souden inder eren

Ende van haerre minnen leren
Die en willense sier noch horen
Dus blijft meneghe minne verloren
Ende menich Boet wijf bedroghen
Ende buten scouden beloghen
8
Daer toe menech edel lant
Wert verherijt ende verbrant
Dat al achter soude bliuen
12 Bleuer int lant dese edele wiuen
Dat leider niet gescien en mach
Die heren die op desen dash

272

276

280

284

288

292

296

300

4

110ra43

Tussen laden en mee is mede doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
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308
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611

Die lande regeren hier ende daer
16 Die doen hen soe meneghen vaer
Si moeten van node rumen tlant
Dese rike cogge dit dier gewant
Dat daer in hoert moet al mede
Dit es grote jammerbede
20
Ende der werelt grote scade
Ic sprac vrouwe op genade
Hoe sijn die namen vanden vrouwen
24 Daer ghi dus . om sijt in rouwen
Si sprac orient het wert di geseit
Die Teerste het bescedenheit
Die noit mensche ombesceet en dede
28
Alle ruste ende alle vrede
Halp si sterken na hare macht
Nv en es si leider niet geacht
Si moet in ellenden varen
God moetse in alre rijt bewaren
32
Randre vrouwe die heet stede
Want al dat si ie gedede
Was in doeghden wel volbracht
Noit en quam twiuel in haer gedacht
36
Noch wanckel gepeins groet noch cleine
Si bleeft gestade al op eine
Waest in weldoen oft in seer
Ende dus soe blijft si emmermeer
40
Wat si in doeghden vercoren heeft
Dat en laetse niet om al dat leeft
Ia haerre ere wel beboet
44
Al es si nv al dus ghemoet
Nv wert si metten lieden vremde
Die derde vrouwe die heet sceemde
110va Die den lieden plach te geuen
Exempel hoe si souden leuen
Scemellijch in reinen moede
4
Ende hoe minne in sceemten stoede
Lange durich in groter eren
Ende hoe dat hem die grote heren
Scamen souden boser daet
8
Ach dat ter werelt nv soe gaet
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Dat si moet varen in ellenden
Dat mach hen deren diese kende
Die vierde es ene edel vrouwe
Ende es gheheten volmaecte trouwe
Die haer seluen nie en veinsde
Noc in haer gedachte en peinsde
Negheie ontrouwe meerre oft minder
Si moet en wech ende hare kinder
Metten andren si es veriaeght
Dies moet die werelt sijn geplaeght
Die vijfte heet gerechticheit
Die om al die werelt breit
Nie mensche en hadde onrecht gedaen
Die wile dat plach aen haer te staen
Si es ghebannen si moet van steden
Die seste die es van reinen seden
Alsi in machten was geseten
Vrouwe mate was si geheten
Si leerde hoe elc na sinen staet
Leuen soude in goeder maet
Heren vrouwen ende knechten
Elken plach si te berechten
Wat betaemte der maten toe hoerden
Beide in werken ende in woerden
Nv es tfolc tallen steden
Buten maten sere getreden
Elc wilt veesen effen goet
Ende prijst wat hi selue doet
Weder dat goet si ofte quaet
Dus es gebannen mi j n vrouwe maet
Ende moet in ellenden wanderen
Verre henen met den anderen
Vrouwe miltheit es die seuende
Die te sine plach soe leuende
Onder dat heerscap telker stede
Ach si moet nv varen mede
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Dat es alder eren scande
Vaert si al dus eten lande
Sonder enich keren weder
Met dien quamen die vrouwen neder
Al vte vanden toerne
Int scip gingen die wel geboerne
Die selue vrouwen die daer waren
Sagic screien ende mesbaren
Alsoe sonderlinge sere
Het mochte ontfermen onsen here
Doch si en wilden daer niet beiden
Het dochte mi dat jammerlijcste sceiden
Dat ic ter werelt ie gesach
Die stierman tonde niet anders en plach
Dan hi tseil met Naesten toech
Aen den mast ende daer in vloech
Ghenendicheit die snelle wint
Ach men en sach noit sint
Soe goeden scip noch nemmermere
En Wert gesien dat duchtic sere
Sekerheit voer sinen ganc
Daer na stondic berde lanc
Ende sach den riken cogge naer
Alle die vrouwen die waren daer
Streken ten torre alle gemeine
Sonder dat goede wijf alleine
Die mi hadde berecht van al
Haren rouwe die en was niet smal
Doch ic troestese soe ic best conste
Te vragene ic haer begonste
Lieue vrouwe wt vercoren
Wie houdt nv desen vasten toren
Soe rijclijc en sagic nie en geen
Ghewracht van dieren marbersteen
S i sprat orient vrouwe ere
Woent daer in met groter ere
Herde trant es haer ghesinde
Die daer wech seilen metten winde
Dat sijn alle haer naeste mage

Tussen vanden en toerne is troene doorgestreept en8
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Die de heren al dus veriaghen
Ic Nebbe gesien dat die heren
Hier dic wile quamen om houeren
Ende waren hier metten bliden
Maer trouwen dat was tien tiden
Doen die vII vrouwen waren
Machtich die daer henen varen
Doen gaf mijn vrouwe menichfout
Haer cleder ende haer gout
Knapen knechten na hare roerde
Selc te voet ende selc te eerde
Wart hi onthouden in dat hof
Menich goet man stont na lof
Na sijnre mach maer nv eest leden
Dorpe borge ende steden
Sijn soe verrolt met quadien
Dat luttel ieman der belien
Dat hi vrouwen eren kint
Si hadde lesten wt gesint
Dat noch selke liede leuen
Die hen Berne souden geuen
Tot haren dienste op dat si dursten
Van hen die met den fellen uursten
Nv regneert in meneghen lande
Ende mijnre vrouwen viande
Hebben ghweest al haren tijt
Die jerste heet ombesceiden nijt
Dien niet en roect dat hi doet quaet
Op dat hi meerret sinen staet
Mijnre vrouwen bescedenheit
Verdreef hi met sijnre nidecheit
Haer erue goet ende leen
Besit hi groet ende cleen
Dander es logene ende boesheit
Die mijnre vrouwen dochter waerheit
Inden torne weder jaegde
Ic en sach nie geen soe versaeghde
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Als si was en was gheen wonder
Want die meeste hoep besonder
Vanden volke wouden haer deren
32
Bi bedwanghe vanden heren
Die derde es een van hogen state
Ende heet ontrouwe van ommate
Die trouwe ende mate heeft verdreuen
36
Ende es voer hen beiden bleuen
Die vierde heet onscamelheit
Die die werelt soe beleit
Dat hem luttel ieman scaemt
40
Dat hi es voer boes genaemt
Die wijfte es in worden cont
Ende heet her ongherechtich vont
Die vele op sinen dume heeft
44
Hem ontsiet wel al dat leeft
Op der erden hier beneden
Mijnre vrouwen gherechticheden
l l lrb
Dreef si met vonden wt den haren
Ende doer rijt haer lant met groten scaren
Van bosen lieden die hem volgen
4 Al toes henen sere verbolgen
Die Beste es her ghier genant
Hi regeert in menich lant
Hi en laet nieman met gemake
8 Hi doet ene verkeerde wrake
Ouer mijnre vrouwen miltheit
Die haren vrienden was bereft
Altoes ende allen goeden lieden
12
Ghelijc dat haer gesellen rieden
Bescedenheit maet ende sceemt
Die allen heren wel beteemt
Si es quite van haren palen
16
Her ghier die moet hem Nv verhalen
Van dat hi langhe heeft versuemt
Mijn vrouwe die heeft lange gecuemt
Om dat si moet al dus van stede
20
Die rike cogge die es mede
Selc Bekert segelt ende sweert
Te houdene dies hi al ontbeert

111rb16
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Die ere of edelheft waent ontfaen
Ende als hijt doet hem lieghet sijn waen
Nettien verluchte dat edel wijf
Dat mi derde over al mijn lijf
Si sprac vrient ic moet weder
Daer ic was eer ic quam neder
28
Het mochte soe lichte daer bouen staen
Ic liete v gerne mede gaen
Maer het es daer soe te onrusten
32
V en deerster niet om lusten
Wie gerne vroude ende bliscap liet
Hi en doech biden droeuen niet
Ic sprac vrouwe het es mi leet
Dat alsoe daer bouen sleet
36
Ic woude dat anders met v ware
Nv biddic v wel suete care
Om uwen name maeght sijn Beseft
40
Si sprac vrient ontfarmicheit
Heet ic daer men mi noemen sal
Ende dit sijn mijnre lustren al
Die vrouwen die daer bouen gingen
44
Ontfarmelijc hare bande wringen
Onser alre namen lijn eens
Met v en magic nemmeer ghemeens
111va Hebben ic moet henen gaen
Sprat die scone wel gedaen
Ic beuele v den seluen here
Daer haer leen af houdt vrouwe ere
4
Dat es god selue ende nieman ander
Mettien dede si enen wander
Ter borch roert die ouer scone
Ic sprac vrouwe god moet v lonen
8
God selue ende nieman el
Dat ghi mi hebdt berecht dus wel
Houeschlijc na mijn begeren
12 Doen began ic weder keren
In mijn boetkijn dat ic vant
Daer ict gemeert liet aen tlant
Ic Bint daer in ende royde weder
16
Inden stroem want hi neder
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Sere liep te dale weert
Doch ic cone mine vaert
Als ic alder jeerst mochte
Des auonts spade ic gerockte
Binnen der stede daer ic wt quam
Ende ic ginc daer ic vernam
Goet gheselscap vander stede
Daer ic mine ghevaernesse Bede
Als wi in goeden hogen waren
Hoe ic henen sack varen
Tscip ende die vrouwen hoge geboren
Die van vrouwen eren toren
Dies nv lettel ieman deert
0 . ghi heren van hogher aert
Die hebben wilt den name van eren
Scaemt v der scandeliker meren
Die v vrouwe ere ontboden heeft
Dat si in selker wise leeft
Dat ghise horen en wilt noch Bien
Ende dat van v moeten olien
Die vii vrouwen hoge geboren
Laet ghise bliuen al dus verloren
Lange tijt vten lande
Dat es uwer alder scande
Pijnt v dat ghise weder haelt
Want bliuen si al dus verdwaelt
Ghi selet selue al ontghelden
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Ende met eren leuen selden

Augustijn heeft dit om dat beste gese i t
Ende den lieden voer ogen geleit
Nie man besonder dan al gemeine
Om dat hi sier dat men soe cleine
Op ere acht vore dat men Bede
Doet wel hi houdt sinen vrede
Doch die op derde sait sijn saet
Hem es lief dat wel op gaet
Nota ccccc LXXIX verse
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DIE CLAGHE VANDEN GRAUE
VAN VLAENDREN
CXXX
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Er leider meren 0 . wi 0 . wach
D Onder enen liliengaert
Daer hoerdic jammer ende hantgheslach
Driuen enen swerten libaert
Hi sprac nv es hi te gode waert
Mijn vader die mi heeft ghedraghen
Sijn goede volc dies sere mesbaert
Ach riddren knechten selenne claghen
Mettien sagic twee edele vrouwen
Slaende omtrent den homebaren
Dene was gecleedt met rouwen
Dander was met roeder varen
Vele guldenden lilien sagic verslaren
In enen blauwen hemel ghesait
Daer hoerdic gheluut der inglen snaren
Ene suete loshl quam Baer gewayt
Vanden inglen die den libaert vertroeste
Ende sine goede lieden altemale
Maer onghetroest liet hi die boeste
Dus sprac die ingel met sueter tale
Des heren ziele die es wale
Daer om soe laet v claghen staen
Dese vrouwen selen v segghen wale
Hoet metten here mach sijn vergaen
Mettien soe voer die inghel eweghe
Dat was den libaert alle leit
Hi badt gode om victorie en zeghe
Doen sash hi op dat roede cleeit
Dat Been vrouwe hadde om haer geleit
Ende sprac vrouwe alsonder niet
Doer god hadt mi dat waer gheseit
Wanen ghi compt ende wie ghi sijt
D ie vrouwe sprac met sueter figuren
Ic ben v werdinne ende gi sijt mijn gast
Ic hete die werelt ter auenturen
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Met desen here wasic belast
Ter werelt soe baddi crancken rast
Wat hi in sine leuene Bede
Dit roede cleedt heeft hi doer past
Mijn auenturen die volgede hem mede
ACh edel vrouwe doet v ghenade
Sprac die libaert mochtic v vraghen
Dor god wilt mi dbeste raden
Wat heren dat mi van rechten sal dragen
Ver leent hem zeghe tallen dagen
Goede auenture wt alre noet
Och vlaendren lant ghi mocht wel clagen
Want ghi sijt wese v vader es doot
Dat lant daer ghi van fierst sijt comen
Sprac die vrouwe wilt daer bi duren
Dat sijn die gulden lielien bloemen
Ende houdt te vriende v na geburen
Oec soe en latet quade venijn niet raren
Noch uwen gerechten here verdriuen
Ende spaert vas selfs steden ende muren
Oec hulp v vole eendrachtich bliuen
Mich vrouwe dat dadic Berne vtermaten
Bouen al clagic mijns heren doot
Hie en conste die vleminghen niet gesaten
Si en brachten elc andren in groter noet
Nochtan verleende hem god wijn ende broet
Al waenden si haren here doen dolen
Sijn heerscapie werf noch soe groet
Ach lasen nv es hi Bode beuolen
Dat heeft ghe daen die grote temtacie
Want alle heren sijn ondersceiden
Ende wander werelt die regutacie
Mijn auenture moet al beleiden
Merct die vrouwe metten swerten cleide
Sprac die vrouwen metten roeden
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Dat ie geleefde dede si verscheiden
Ende al dat leeft dat sal si doden
Die libaert sprac soe willic waghen
Mijn lijf mijn lapt mijn volc algader
112ró Wie maghic gerechter vede draghen
Dan die gestolen heeft minen vader
Dat es die doot der werelt verrader
4
Ghi hebdt mi minen here benomen
Vliet wech eerie mijn volc vergader
Hoe dorstu onder mijn oghen comen
Het es die ouerste coninc scout
8
Sprac die doot soe vreselike
Want in sal sparen cleine noch groet
Sijn si germ of sijn si rike
Maer docht bedwanct hoeghlike
12
Dat ic uwen here Nebbe ghespaert
Al es sijn leuen worden slike
Die ziele es met gode bewaert
Die libaer sprac met wenenden oghen
Ende trac sijn haer soe menichfout
16
Och doot doer dat ic dat moet gedogen
Dat ghi dus roeft mijn edel wout
Met al dat siluer noch dat gout
20
En mochti mi gebetren nemmermere
Ghi hebdt gepant van ouder scout
Lodewijc minen here
Libaert ghi sprect jeghen tgebod
Sprac die doot wilt al vergheuen
24
Waendi mechteger sijn dan god
Want ewelijc en mach nierren leuen
Die lichame es eter erden gheheuen
28
Ende toter erden moet hi weder
Al es die ziele in hem begheuen
Die wille compt wt gode hier neder
rich doot al hebdi mi verbeten
32
Ic moets in v twee vrouwen bliuen
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Minen here en maghic niet vergheten
God bescerme die ziele voer alle keitiuen
Och wat jammer Bach men daer driuen
Tsenthomaes .ende soe groet ellende
Van heren vrouwen mannen ende wiuen
Ende bouen al des heren gesende
Want daer dese here lach in sine doot
Vergheeft riep hi met menegen traen
Want ic vergheeft v cleine ende groet
Dat jeghen mi mach sijn ghedaen
Al sijn ghesinde dat ghifti saen
Mijn vrouwe ende mijn ghetroude wijf
Sprac die here ic ben gheuaen
Die leght mi neuen mijns selfs lijf
(Dec dede hi alle sine vriende groete
Hi sprac mijn vlamenghe houdt v vromen
Ghi Belet elc andren vergeuen moeten
Ende houdt den peis die was genomen
Mijnre dochter kint sal v toe comen
Aenden libaert sal bijt verweruen
Nv bidt voer mi maria der bloemen
Ende blijft te Bode want ic moet steroen
Dese twe vrouwen neuen den libaert
Als dese edel lanshere was doot
Doen voerdensine te risele waert
Deen swert gecleedt ende dander roet
Met riddren knechten dein ende groet
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Haer cledren waren meest deel Swart

24

Och droeuer wt vaert men nie en geboet
S rac die libaert als nv wech vaert
Die roede vrouwe offerde vore
IIII orssen met IIII banieren
Dat was die werelt fierst vercoren
Doen quam die vrouwe metten scieren
Swert soe was al haer bestieren
Orssen banieren riddren ende knapen
Ende maeghden vrouwen soe menegertieren
Dus offerden si des heren wapen
Enen yeraut van consten rijc
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Hoerdic des heren titel wt geuen
Hi sprac van male lodewijc
Ende graue van vlanderen was in sijn leuen
Artoys saluus was hem bleuen
Ende in borgoenginen palatijn
Rittiers riuers masiers daer neuen
Betuenen ende here van mechlein
rich heren vrouwen die doet ontsiet
Ende hebdts des langhens varen vaer
Ende leefde nie soe coene ghediet
Sine sijn alle vore . wi en weten waer
Nochtan moeten wi alle volgen naer
Dat al ter werelt lijf ontfinc
Ian knibbe van brusel bidt dat wi claer
Worden vonden voer den hemelsche coninc

Amen C LX verse

40

VAN ENEN MAN DIE LACH
GHEBORGHEN IN ENE SCRINE CXXXI

112vó

16

oerdachticheit es altnes goet
Soe waer men arch met arghe bent
Eest boerde of erst of hoe ment doet
Diet jerst beghint blijft dic gehoent
Ene groete boerde roert v getoent
Int lapt van Toen gesciede dats waer
Hets recht dat men I goet wijf Groent
Die haren man blijft euen claer
Een wijf hadde enen getrouden man
Te hasselt in die goede stede
Gheen goet wijf en trects haer an
In ouerspele dat si mesdede
Si leende lieuer hare lede
Dan potte of pannen si scuerde node
Luxvrioes was al hare sede
Si prees broden naest den brode
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Dien goeden man was dat gesciet
Dat sijn wijf dreef ouerspel
Lange heeft hi daer na lage geleit
20
Alst hijt bevant doen wist hijt wel
Thuuswert quam hi gram ende fel
Ende sloech op sine doere met enen hamere
Sijn wijf hadde doe ghespelt haer spel
24
Met haren lieue in haer camere
Tot hare scrinen dat si scoet
Dat vrouken was sere vervaert
Haer lief dat si daer binnen doet
28
In die camere quam die waert
Hi sprac lief Toept metter vaert
Ghi moet mi halen des mans wijf
Hi left soe siec in onsen bogaert
32
Ic moetse spreken Bonder blijf
A1 op die scrine ghinc hi Bitten
Daer dander man in lach geborgen
Dwijf deedt node metter hitten
36
Si sprac lief minne beidt tot morgen
Haer herte was vol van Borgen
Haer weder paertie moesse halen
Want hi haer node hadde geborgen
40
Daer mede hi haer nv sal betalen
Die vrouwe doe in die camere quam
Sijns selfs wijf die bleef daer buten
Al bider bant dat hise nam
44
Die doere ghinc hi vaste sluten
Daer ghingen si onder hem beiden roten
Hi creghse te wille al deedt hem pine
113ra
Nv hoert hier waer ene grote clute
Hi ghincse broden op die scrine
Die man finder scrinen moest gedogen
4 Hoet haer bequam waest lode of stille
Hi hoerde ende Bach voer sine oghen
Dat si moeste doen des cnapen wille
Die vrouwe ginc maken groet gescille
8
Ende swoer si Boude hem doen nemen dleuen
Hi sprac eer ghi gaet ouer de zille
Salic v een juwelken gheuen
Hi nam die slotel si moest gedogen
12
Sijns selfs wijf si en dorste clagen
Hi leide die vrouwe ende ginc haer togen

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

624

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Afb. 28. Brussel, KB, 15.589-623, f.113r (verkleind)
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Int scrine ocht haer iet mochte behagen
Enech juwel dat si woude dragen
Haer selfs man dien want si Baer in
Rouwelijc si elc op andren saghen
Si sprac bedroeft si dit gewin
Die goede knape vanden huus
Hi sprac nv makens wi gene gerochte
Maer laet ons houden voer Abuus
Wi wisselden beide dat mi dochte
Hets messelijc wiet horen mochte
Int spel van onser beider wiuen
Gaet thuus te Badre leeft voert sochte
Ende laet ons goede Bevriende bliuen
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Nota LXXII verse

28

VAN EENRE BAGHINEN ENE

[132]

GOEDE BOERDE
CXXXII

v

An eenre baghinen ene goede boerde

32An eenre baghinen willic v Bingen
V Te brusele gevielt inden wigaert

36

113ra27-28
113rab

113ra30-31
113ra38

Hoert hier boerdelike dinghen
S[i] Baten en nopten op den standaert
[Dies worden si cortelike vervaert
[Wa]n[t] hem gesciede al selc een wonder
Haer heimelijc drincken was geopenbaert

1
4

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witregels.
%
g els
Het tekstgedeelte
vang reel
28 in de atot en met het einde van
de bb-kolom
kolom is tijdens
t
Bens
een
restauratie in de zestiende eeuw
a ier mete
over
lakt. Dit
zijn
pp
%p
J %gebeurd nadat aan de versozi1 de bovenaan de a-kolom een tekstblok ter grootte
van tien regels
g
g (de acht slotregels
S van het
gedicht,
vermoedelijke witregel en een regel
el met de verzentelling)
weggesneden.
eeen esneden.
In was
de
netintiende
eeuw is het papier
verwijderd
^ voor zover het althans de nog aanwezige tekst bedekte.
edekte.
p
1
p
Het gedeelte van het vel dat dienst kon blij ven doen als versteviging van hetemutileerde
blad
S
(de restauratiestrook aan de bovenmarge e de overplakking van het uitgesneden tekstblok) is opzetteli'k
gelaten.
Bij1de toenmalige
o di
1 ongemoeid
%
%
%e verwijdering
1
% van het restauratiepapier
pp zijn
1 op
verselaatsen
letters
ernstig
beschadigd.
UV-licht
UV
lacht kan
evenwel nog%
worden
achh
%
% Met behulp
p
terhaald wat er oorspronkelijk stond.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
%
g
De regel
g loopt
p door tot in de b-kolom en wordt daarvan gescheiden
sc iden door
een verticale streep..
p
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Want dese baginen spelen Berne van onder
[
i
E[
]
A[
]
S[
D[
]
H[
]ee
]
S[
]
[V
[
]n
[
[
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36

113va2-8
113rb9
113rb35

8

12

16

]
]

]
[
Die baghine sp[ra]t ic souts mi stamen
Quame yement en wonde mijn bedde te broken
Doen berieden si hen bede te samen
Voer die bedsponde ghingen si stoken
Dat vier dat groet was ende sterc
Wilden si te blusschep bestaen
Ende als si te besten laghen int werc
Vreselijc si steken ende slaen
Moeste die baghine van onder ontfaen
Si roerde heser vromelijc weder
Ende eer die joeste was voldaen
Soe vi[e]len si beide te Bader neder
Alsoe si laghen bouen hen allen
Want hem die soldervloer ontsanc
Quamen si neder op diaken gevallen
Arm in arm bouen haren danc
Dat fondament was hem te trant
Men riep deus wat compt Baer gesprongen
Het dunct mi sijn een heilich sant
Ioncfrouwe es dit qualijc gesongen
Ene baghine vragede wat sijn die dinge
In sacher noit gheen in ons conuent
Die selke loecte doer den vingher
Si maecten [al] willens bient
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Met U V lacht za1 n enkele letters uit de hoo dletterko lom die zich onder het restauratiepapier bevinden nog8 zachtbaar.
r abbreviatuurteken aan het einde van de remet een lombarde;, het nog
De regel
e%
e begint
g zichtbare
S
gel kan ook staan voor een m.
loecte: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
8
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113va

Die ene sprat bets ons bekent
Dat wi de werelt selen meren
Soe menich baghine dat men vint
Die dit spel Berne souden leren
Dese jongh[el]inc es van danen gegaen
Ende dese baghine waert o[p] gemuert
In groten rouwe vaste [b]euaen
Want dat laken was ghescuert
In groter scaden was si becoert
Nochtan en mochse niet droeuer bliuen
Men spracker af weder ende voert
[
r]iuen

4

[
[
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EEN BISPEL VAN II CLERKEN
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ENE GOEDE BOERDE

CXXXIII

16

20

113rb42-43
113rb46
113va12-13

En heeft ghehoert in ghedichte
Sepllijcheit daer men bi lichte
Verstoet vroetscap ende sothede
Ic quam eens daer men mi sede
Van twe clerken die waren Bekeert
Van parijs ende die gheleert
Hadden spelende wijsheit mede
Ghelijc dat daer noch es die sede
Oec soe liet men mi verstaen

M

Enkele letters zt^ n beschadigd
g door een scheur in het papier.
Deze regel
springt iets in
de aantekening btl regel113ra38.
gg
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
gwitregels
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Dat si haer Boet hadden verdaen
Si ghingen straten ende pade
Dat si quamen eens sauons spade
Als die sonne te dalen began
Ende achter haelden enen man
Dien si baden op ghenade
Dat hi hen herberghe Bade
Die goede man heuet ghedaen
Ende heeftse in sijn huus ontfaen
Stappans heeft die clerc versiep
Des goets mans wijf die hi mettien
Minende wert si was noyael
Haer oghen blicten als een cristael
Hier na quam die dochter voert
Die ander clerc wert becoert
Met hare minnen ende beseten
Ende hi en dorste haer niet laten weten
Maer gherne Boude hise bedrieghen
Daer lach een kipt inden wieghen
Die vrouwe nam ene panne
Bloeme ende melc wt eenre kannen
Ende ginc ene pap ghereiden
Die clerc quam sonder beiden
Neuen haer sitten biden colen
Ende heeft haer heimelijc ghestolen
Vanden stele enen rinc
Daer die panne mede hinc
Yseren was

hi na mijn verstaen

24

Die clerc heeften op ghedaen
Die weert hadde doen ghereet
Botermek te maten heet
Ende compost van goeden prise
Dit was goede dorper spise
Die clerc en conste hem niet opliep
Hi en moeste op die vrouwe sien
Al die wile dat si sat
Bi haren goeden man ende At
Si dede hem wel groet verdriet
Maer her gobert en merkes niet
Hi maecte sine gasten beiden

113va33

noyael:
De e is
Y

16

20

klein boven het woordgeschreven.
g
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114ra5

Een bedde dat hi bi wants leide
Aen tsine ende sijnre dochter mede
Daer na hi sine scoen wt dede
Ende ginc hem waermen want het was cout
Men berde Baer stoppelen Bonder hout
Slapen es die man gegaen
Sijn wijf es met hem op gestaen
Si nam die wieghe geloues mi
Ende settese haren bedde bi
Die dochter ginc oec slapen
Ende beide die vremde knapen
Die weys ghenoech hadden gedroncken
Ende die weert ginc liggen roncken
Ende die weerdinne oec wel saen
Die een clerc es op ghestaen
Dien therte beuede ende verscoet
Hi ginc ter dochter roert al bloet
Van eresen was hi al vercoelt
Tierst dat sine heeft ghevoelt
Sprac si met Borgen groet
Ontsprinct mijn vader ghi sijt doot
Vliet henen hets meer dan tijt
Mi dunct dat ghi verscouen sijt
Die clerc antworde hoefschelike
Hebt mijns ghenade suuerlike
Ic en Nebbe niet die cracht
Dat ic van v scheiden macht
Ic en mach mi jegen v niet weizen
Swijght v vader mocht peisen
Ontspronghe hi dat wi hadden gewracht
Dies wi noch sijn ombedacht
Ende ic ghedaen hadde tuinen wille
Hier bi soe swighet stille
Want hijs seker wanen Boude
Dit vingherlijn van roden goude
Es uwe op dat ghijt ghert
Hets min dan x pont weert
Hets mi te groet in want geen minder
Doen stat hijt haer anden vingher

was en cout zij1 nggescheiden
door een verticale streep.
p
Tussen die en cracht is macht doorgestreept eng
eexp
un geerd.
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Dat ouer hare cnokel voer
Daer Beide hi ende swoer
Hets uwe . proeuet wat dat weeght
Mettien hi hare bat nare leeght
Ende spelde met hare een spel
Seidict v . soe wistijt wel
Dese clerc lach met groten spele
Sijn gheselle leer commers vele
Die lach en peinsde om die vrouwe
Die een hadde spel die ander rouwe
Als menich heeft gedaen
Hier binnen soe es op ghestaen
Van sinen bedde her gobert
Die te pissene sere beghert
Voer die dore ginc hi staen leken
Dander clerc es op ghestreken
Daer hi die wieghe staende vant
Ende namse metter hant
Ende heeftse heimelijc gedregen
Ten bedde daer hi hadde gelegen
Daer na es hi weder comen
Daer hi die vrouwe heeft vernomen
Met hare te spelene dat hi began
Si waende hebben haren man
Want si qualijc was ontsprongen
Si liet ghewerden den jonghen
Nv es weder her gobert
Te sinen bedde weert ghekeert
Hine hoedde hem niet van bedrieghe

Maer ginc tasten na die wieghe
Van costumers hi dit leerde
Wan neer dat hi van pissen keerde
Te sinen bedde quam hi te hant
Doen hi die wieghe niet en vant
Seide hi te hem seluen dit waert
Ic mach wel sijn een musaert
Heeft mi die necker bracht hier
Of verleyt mi dwaes fier
Ic ben geraect te miners gasten

rouwe: De o is boven de u 8 eschreven.
gedregen: De tweede e is boven een doorgestreepte a geschreven.
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Doen ginc hi elder wert tasten
Al sachte Bette hi voert den voet
Doch quam hi daer die wieghe stoet
Dat bedde vant hi noch al waerm
Mettien stac hi voert den arm
Na sijn wijf die daer niet en was
Doen peinsde hi sijt Beker das
Dat si ware gegaen bloemen lesen
Doe wert hi in slape met desen
Die clerc nv bider vrouwen es
Die hem dede Boet ghetes
Hem dochte hi hadde wel ghevaren
Hi vertemperde iii werf haer snaren
Her gobert was daer doe wel an
Dat hi dien derscher ghewan
Die Boe wel wannen hadde gheleert
Doe seide die man her gobert
Alsidi out ende tay
Ghi Belt noch veesen berde fray
Al heeft v anschijn menege runtse
Ghebetert es wel sere v sluntse
Pleghet dus den ouden lieden
Of waendi dat ment sal verbieden
Die clerc sweech emmer stille
Ende liet haer segghen haren wille
Dander die bider dochter lach
Ende hare minne goetlijc plach
Als hi gespelt hadde op ende neder
Keerde hi te sinen bedde weder
Eer hem verclaerde die dach
Daer her gobert in slape lach
Die clerc es gelegen bi
Her gobert gheloues mi
Ende waende sinen geselle hebben
Ende gincken stoten in sijn rebben
Stappans her gobert ontspranc
Ende doe wisti eer yet lanc
Dat hem die clerc hadde bedroghen
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Tussen dien en derscher is een d doorgestreept.
en de tweede
Tussen v en sluntse is sluutse (waarvan de t klein boven het woord waseschreven
g
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un 8eerd.
u verbeterd uit een e) doorgestreept en8
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4

Dies hi luttel was in hoghen
Binnens monts sprac hi
Wanen comdi dat seght mi
Ghi schijnt soe sere vermoyt
Dander sprac ic hebbe ghesoyt
Des weerts dochter van hier binnen
Den goeden rinc liet ic haer winnen
Daer die panne mede hinc
Ic seide het was een vingherlijnc
Dus dedic haer swighen stille
Ende dede al gader minen wille
Ic boerde ene bonne in haer vat
Dies moetti hebben godsat
Sprac her gobert metter druust
Ende sloechen daer na metter vuust
Die clerc sloeghen weder
Dat hi viel vanden bedde neder
In die aschen op den hert
Met desen vaert op die weert
Elc scoet andren in sijn haer
Mallic ginc andren gheuen daer
Metten vuusten wel ghedicke
Elc hadde van wapene een ansichte
Men sach noit soe wel tornieren
Hem tween in soe corter vren
Sonder wapene ende sonder coryeren
Van bloede sepen haer parueren
Want si waren beide al naect
Stappans es die vrouwe ontwaect
Om tgheruchte van hem beiden
Her gobert sese gaetse sceiden
Want si vechten herde sere
Maer emmer huedt v lieue here
Hets doncker het mochte v mesvallen
Houdt v een hant voer v scallen
Des biddic v wel lieue vrient
Soe wei hebdi mi nv ghedient
In woude om x pont in trouwen
Dat ghi daer ane waert te blouwen
Gherne vrouwe seide hi saen
Voervoets es hi op ghestaen
Ende es comen te ghemoete
Daer sijn gheselle lach onder voete
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Hi nam den weert eer iet lanc
Ende werpen op ene banc
Dat hem die oghen sijn verwandelt
Her gobert was sere meshandelt
Ende sijn haer ghetoghen wt
Nochtan soe roerde hem die cornwt
Soe hi best can hi en was niet vlugge
Si stieten ende sloegen sinen rugge
Dat hi roert weker dan sijn buc
Her gobert hadde clein gheluc
Doen hi dus was gheslagen
Ghinghen si wech het ginc daghen
Her gobert bleef in groten sere
Dit exempel gheeft ons lere
Die hebben stouten vrouwen
Dat si te vele niet en betrouwen
Noch te vele niet hanteren
Die ghene die crune scheren
Doen Bijt het sal hem schinen
Want als si om neringhe pinen
Ende hem te minnen niet en lust
Sijn die clerke wel gherust
Die al meest mans wiuen begheren
Ende somwile haer B oet verteren
Selden hebbic oec verstaen
Dat si gheuaderen bidden gaen
Nota cc
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XXXIIII verse

EEN BISPEL VAN II BLINDEN

[134]

CXXXIIII

32

114vb28-29
114vb30-31
114vb33

od ons here es mechtich Al
Die Bode betrout goets geval
Mach hi Baer op hopende sijn
Dat was herde wel in schijn

G

Tussen deze regels
S
% bevinden zich in het handschrift vier witregels.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift twee witregels.
is een h onleesbaargemaakt.
Tussen op
%
P e n hopende
P
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32

36

115ra5

HULTHEM

Aen twee blinde die menich werf
Riepen om haer bederf
Sere vore eens conincs hof
Maer die een blinde gaf gode den lof
Ende riep altnes dien god hulpt
Hem es gheholpen want god stulpt
Sinen vrienden haren commer
Die Ander blinde die riep vmmer
Wien dat die coninc hulpen wilt
Hem es gheholpen .dit onthielt
Die coninc op enen tijt
Ende dede backen int jolijt
Twe pasteiden deen was lecker
Van vleesche van crude sconincs Becker
Vulde dander broet met goude
Want die coninc hiet ende woude
Dat mense gaue dien twee blinden
Maer die gulden dede hi Benden
Hem die wanden coninc sprac
Die ander daer dat vleesch in stac
Dede hi den andren blinden gheuen
Dien therte ane gode was becleuen
Doen die bode was ghewent
Daer die coninc mede ghesent
Hadde dese pasteiden beide
Sprac die ene blinde ende Beide
Mijn pasteide es wel swaer
Ende

28

I VAN

oec Boe en riect si nergent naer

Ic en weet hoe si smaken sal
Maer uwe pasteide heuet Al
Dien goeden yoke van hem beiden
Wildi wisselen pasteiden
Sprac die blinde man metten goude
Iaic sprac die ander want ic Boude
V dit node weder spreken
Dese twee wisselden al stillekine
Elc daer hi thuus plach te sine
De blinde man die de florine
Vant dancte onsen here
Ende bleef thuus voert an mere

vmmer: De v is verbeterd uit een e.
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Want hi hadde doen goets ghenoech
Dander blinde hadde sijn ghevoech
Want hi at lecker morsele
Vander pasteiden tsinen dele
Ende ginc des anders daghes weder
Voer sconincs hof . doen Bende neder
Enen bode die coninc
Om te wetene die dinc
Hoe dese blinde man hadde ghevaren
Die blinde man sprac Bonder sparen
Ic wisselde ende baerterde
Mijn pasteide ende verterde
Om die ander die soe wale roec
Die bode quam ten coninc oec
Ende vertrac hem sine tale
Die coninc sprac nv merkic wale
Dat hi wijs es die gode dient
Want ons here versiet sinen orient
Altoes inden lesten jnde
Die gulden die ic desen sinde
Wan . dander metter hulpen gods
Ende was nie man hi en ghenoets
Die gode onsen here betroude
Waer oec iement die gode scoude
Hi moester te tort in gaen
Dat mach men merken ende verstaen
In dit bispel vanden blinden
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LXXII verse

VANDEN EENHOREN EEN EDEL POENT

i

72

[135]

CXXXV

24

C Nebbe ghelesen hier te voren
Hoe dat een eenhoren
Enen man brachte gheiaghet

115rb8
115rb20-21

die: De d is verbeterd uit een andere letter.
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift v ijf
1 witregels.
S
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Die soe sere was versaghet
Vanden vreseliken diere
Dat hi quam gheronnen sciere
Bouen enen diepen pit
Die man duchte soe sere dit
Dier . dat hem volgde naer
Dat hi ouer mids den vaer
Vanden diere neder spranc
Ende bleef cleuende aen een crane
Boemkijn . dat daer binnen stont
Daer sach hi ligghen op den gront
Vanden putte vele serpente
Die met ghemeinen consente
Alle gaepten naden man
Oec sach hi aen die wortel van
Desen boem twee diere cnaghen
Daer die lettren af gewaghen
Ouer seker waerheit dit
Dat deen was swert ende dander wit
Ende dese cnagheden nacht ende dach
Om dat si hadden gheacht
Desen boem te velene neder
Dese man sach voert ende weder
Ende sach aen den boem een gat
Vol van hoeneghe ende dat
Smaecte desen man soe Boete
Dat hem van alle sorghen boete
Gaf ende maecten sorghen vri
Want die man vergat dat hi

Gheiaghet roert vanden eenhorne
Die bouen sijns wachte met torne
Der serpenten hi oec vergat
Ende die diere . mede die dat
Boemken neder wouden vellen
Deen horen es die hellen
Viant hebbic ghelesen
Hi iaeght den mensche in desen
Putte daer ic bi gome
Dese werelt . Ende biden borne
Meinic des menschen leuen
Daer ons god aen heeft ghegheuen
Ende als merken mach
Want die nacht ende die dach
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Corten tallen tiden dit
Die nacht es swert die Bach es wit
Thonech metten sueten smake
Bediedic in een ander sake
Ic merker bi sekerlike
Die ghenuechte van ertrike
Gout seluer cleder ende scat
Vette morsele . want in dat
Nemtmen die ghenoechte soe groet
Dat men die viant . noch die doot
In die werelt niet en vreest
Ende als dan ontvaert ons gheest
Dan valt die boem metten man
Die die serpenten dan
Al verteren . ende die worme
Ende maken dan een ander vorme
Dan die mensche hadde te voren
Huedt v voer desen eenhoren
In desen . cule in desen pit
Want dat swert dier ende dat wit
Cnaghen altnes anden boem
Dit leuen en es maer een droem
In drome es men dicwile urne
Ende oec droeue recht al soe
Es dit leuen in ertrike
Want en es arm man noch rike
Die ouer sinen tijt mach gaen
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Want die boem moet vallen saen

Als hi ouer es ghecnaghen
God late ons in onsen daghen
Alsoe scuwen desen eenhoren
Ende thonech . daer ic te voren
In mijn ghedichte af hebbe gesproken
Dat in dinde niet ghewroken
En moet werden aen onse ziele
Maer dat wi met sente michiele
Varen moeten in dat suete hemelrike
Dit es die bede van lodewike
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80

84

Tussen sueten en smake is smaecke waarbilj de k boven het woord was g
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Amen [.xxxmi verse

24

DIT SIJN DRIE PAPEGAYEN

[136]

SPREKENDE DEN PRIJS VAN VROUWEN
CXXXVI

IC sach enen groten boem
Staen Baer ic bonen Boem
Nam van drie papegayen
D it sprac dene vanden frayen
Reine vrouwen ende goede wijf
32
Sijn mijns herten lefts verdrijf
Dander papegay sprac
Reine vrouwen sonder lac
Schemel ende van sconen seden
36
Prisic op den dach van heden
Dit sprac die derde papegay
Ionghe vrouwen scone ende fray
Vol dueghden ende wel ghemaniert
116ra Daer roert eic hof met versiert
Hier gheue ic mijn consent toe
Dat ic alle vrouwen doe
4
In werdecheiden ende in eren
Want ridderen ende heren
Wapentuert ende stilt knechten
Setten al haer ghedechten
8
Op reine vrouwen ende op goede wijf
Daer si menech werf haer lijf
Ende haren scat om auenturen
Want ic lese in der scrifturen
12
Dat vrouwen hebben groten prijs
Ende en was nie man soe wijs
Hi en was vrouwen onderdaen
Omnius doet ons verstaen
16
Dat vrouwen sijn ghenadich

1

28

115vb23-24
115vb27
11bra15

12

16

20

24

28

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
De initiaal is een-li jst
1 met een lengte
g van drie regels.
S
Omnius: Boven mn staat een abbreviatuurstreep.
p Welke (verbasterde?) naam bedoeld is, valt niet
meer uit te maken.
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Goedertieren ende gheradich
Ende ghehupech eiken man
Die wijslijc hem vertalen can
Want si sijn Boet van gronde
Hier af willic een orconde
Draghen soe waer dat es te doene
Vrouwen hebben meneghe soene
Toe bracht ende meneghen pais
En es gheen soe groet solaes
Als dat vrouwen maken connen
Ic meine ene die metter sonnen
Edelec es gheparert
Die viant hadde ons verteert
En hadde ghedaen dese edel vrouwe
Die ons loste wt allen rouwe

32

36

40

44

Nota XLIIII verse

TGHELUC VANDEN HONT

[137]

CXXXVII

36

116ró

4

8

12

116ra32-33
116ra34-35

C hebbe weder ende voert
berde menech werf ghehoert
IWenschen
eens bonts gheluc

1

Es beter dan een stuc
Broets of vleeschs dat men hem gheeft
Ia menech hont die leeft
Heeft alsoe groet gheluc dat hi
Es vrouwen Ende joncfrouwen bi
Compt in cameren ende op bedden
Daer menne dect . ic bieds mijn wedden
Met bonten ende met sindale
Voert ende weder in die sale
Wandelt hi waer hi wilt
Vroech ende spade nochtan en scelt
Men niet daer om den hont
Daer toe custmenne aen den mont

4

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
S

8

12

16
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Ende draghet mede opden arm
Heeft hi Goude men decten warm
Dit gheluc heeft een hont
Mocht dat ghescien tenegher stom
Meneghen man hi Boude leuen
In vrouden . Ende al woude men gheuen
Hem daer vore M pont
Hi core tgheluc vanden hont
Bouen tgelt ende bouen tgoet
In dien dat hi sinen voet
Setten mochten in die Gamer
Nv claeght sere ende maect jammer
Menech man die hogen moet dreght
Tot eenre vrouwen daer hi leght
Aen hare . moet herte ende sin
Want hi en mach niet in
Comen ghelijc den hont
Die men dect onder bont

32

Nota xxxiiii verse

[138]

DLAM GODS
CXXXVIII

36

116va

4

8

116rb18
116rb32-33
16rb34-35

En lam van xxxii jaren
heeft ons sijn vader hier ghesant
Dat es ghestoruen om allen sondaren
Ende loeste ons wt der hellen bant
Daer men die vasten jerst in vant
Dit lam doelde finder woestinen
In paelmsondaghe maecti hem becant
Och doe naket sere des heren pinen
Gods Bone ihesu marien kint
Des smenschen quam doe ghereden
Ene ezelinne ende anders twint
Soe hadde die here met ween bescreden
Met palmen worpen si hem beneden

E

De hele regel
is doorgestreept.
g (In vrouden . ende al vroude gheuen)
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
S
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
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36

40

Ende riepen ihesu van van nazarene
Maer eer die vierde dach was leden
Soe was die minne te hem weert Ilene
Des goensdaghes ghinghen si te gader
Ende cochten dat onsculdich lam
Ieghen judaes den fellen verrader
Die xxx peninghe daer af nam
Cristus en was daer om niet gram
Nochtan soe wistijt wel te voren
Om steruen dat hi hier neder quam
Soe node liet ons die here verloren
Als op den witten donderdach
Cristus sopte met sinen jongheren dan
Daer hi den troen ontploken sach
In visioene wiste dat sente jan
Daer na dat lam te dwane began
Die voeten die met hem daer waren
Tot sinen tafelen soe At die man
Die cristus lichame hadde verraden
Dit lam wert tsnachs in eresen groet
Ende bat aen sinen vader netmoet
Dat hi hem verdroeghe die bitter dool
Van anxte sweetti water ende bloet
Gods minne die daer weder stoet
Des smenschen boesheit wert verblindt
Die heileghe gheest der minnen gloet
Vol maecte daer dat sacrament
Want waer men dbroet ter messen left
Met gader den water ende den wine
Dat wert die kelct der triniteit
Vol vloeyende met ons heren pine
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Ghesacreert metten waerden sine
Verkeert dat broet in vleesch alst moet
44

116va17
116va22

Dat water wert den swete anschine
Die wijn wert ons heren bloet
Ghewarech alsoe cristus selue sprac

48

Cristus: Deerubriceerde
letter is in werkels jkheid
een X.
S
1
Cristus: Deerubriceerde
letter is in werkelijkheid
werkelijkhei een X.
g
In het handschrift staat bitter aan het einde van de regel,
g ^ na een dubbele verticale streep
p en met
een verwijsteken
erboven;^S
met eenzelfde teken is aangegeven waar het woord gelezen moet
1
worden.
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116vó

Es god in tsacrament volmaect
Aent cruce daer hem sijn herte brac
Daer die mensheit heeft die doot gesmaect
Want der godheit gheen pine en genaect
Noch tsacrament en ware niet selc
Gods minne en ware daer inne ghestaect
En hadde ghedaen sijnre moeder melc
Daer si den gods Bone voedde mede
Ende sacramente die maghet fijn
Want wt gherechter oetmoedichede
Soe wilde maria gods Berne sijn
Daer roert ontsloten der minnen scrijn
Daer in soe daelde die jonghelinc
Driuuldich tsacramente anschijn
Maria was dierste dijt ontfinc
Selen wi dese absolucie drincken
Ende theilich sacrament in ons dragen
Soe moeten wi cristus pine gedincken
Ende suueren ons in XL daghen
Met allen kennesse selen wi vraghen
Dien wech te gode in allen sermone
In VII sondaghen Nordic ghewagen
Met eenre biechten moghen wi Boenen
Op dat wi hebben gewareghen rouwe
Ende bewenen om de Vn ghetiden
Ende om die druefheit van onser vrouwen
Doen si haer kint die pine Bach liden
Nv bidden wi gode ende sente marien
Dat ons die sacramente bewisen
Alsoe te leuen dat wi verbliden
Daer bouen finder hoeghster spisen
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Amen LXXX verse

DIE CLAGHE VANDEN HERTOGHE
WENSELIJN VAN BRABANT
CXXXIX

116vb24
116vb32-33
116vb34-35

rouwe: De o is boven de ugeschreven.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witre
witregels.
8g
Tussen deze regels
bevindt
zich
in
het
handschrift
geen
witregel.
^
8
g
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117ra
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116vb38
116vb39
117ra27

ier leuwen daghen alte Badre
V Die waren ghedraghen teenre dracht
Si hebben verloren haren vadre
Dies maken si rouwe ende hantgeslach
In lutsenborch wert hi neder bracht
Dese edele here vander doot es swaer
God neme die ziele in sijnre macht
Want hi es vore wi en weten waer
Daer vore lach hi in visione
Van rouwen veendei menegen traen
Ons vrouwe sant hem een teken scone
Dat hi hem suuerde het ware gedaen
Want die doot sal v ter neder slaen
Si sprac nv wilt verduldich sijn
Ende ginc tot sinen hoefden staen
Want verduldich was die sone mijn
Dese edele here boet sinen mont
Sijn herte suende ende al vergheuen
Hi dede hem biechten sijn herte wert gesont
Hem roude sere sijn houerdich leuen
Och wat jammer die heren dreuen
Doen si saghen dien sconen lichame
Alsoe met groter siecheit cleuen
TSi^' n verduldecheit was Bode bequame
Hi sprac god here gheloeft si das
Verlent int lant uwen heilegen vrede
Daer ic die mogenste hertoghe in was
Die leuen mochte in ertrike

Nv sijn gheghezelt mijn scone lede
Och gruet mi nv van Brabant nire vrouwe
Dies bloedt mi mijn herte sonder snede
Dat icse niet mer en mach anscouwen
Scone testamente dede hi maken
Sijns leuens wert een Gort termijn
Mettien ontviel hem sere sijn sprake
Hi sprac och bidt der vrouwen mijn
Mijn arm kinder die ellendich sijn
Dat sise wille goeden op trouwe int lant

Tussen haren en vadre is een w doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
rouwe: De o is boven de u S eschreven.
mi: De i is verbeterd uit een e.
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28

Die doot dede sijnre herte groten pijn
Doe boet dese edele here sijn hant
Ic hope ons vrouwe ontfinc die ziele
Want hi in haren hoeden lach
Des biddic Bode ende sente michiele
Doe maectemen daer groet hantgeslach
Sonder ^^^^ vrouwen maecten groet gelach
Maer elc hielt enen wenenden leeu
Op elken stapel soe Wiese ane sach
Haer cledinghe waren witter dan die sne
Dierste vrouwe sprat mi verblijdt den sin
Om dat ic hete gherechticheit
Gheraden hebbic den here mijn
Die hier nv in haren left
Alle onrecht heeft hi ontseit
Ic was gherechtech altnes in hem
Dies draghic sine ziele in een suuer vleit
Nv doet v claghe leeu van byhem
^ edele vrouwe ic mach wel vlaghen
Want ic bi hem clam ter rechter ziden
Soe doet die keyser .ende al mijn maghe
In vrankerijc saels menech rouwe liden
Die coninc sijn heren ende die mesniede
Ende die edele coninghinne van inglant
Hoe moghen si emmermeer verbliden
Want hi hem allen groete sant
1^1 lachende sprat die ander vrouwe
Waer om mesbaerdi alsoe sere
Ic ben gheheten gherechte trouwe
Verwaert soe hebbic desen here
Dat hi es bleuen in sijn ere
Want men hem nie onghetrouwe en vant
Dies behoudic sine ziele met onsen here
Nv doet v claghe leeu van brabant
t^ch vrouwe ic claghe v tuinen here
Ic Nebbe verloren mijn behoedre
Ic duchte hi mi te vroech es dool
Hi behuede mi vaderlec aen mire moeder
Nv hebbic verloren onsen roedre
Mijn riddren knechten die wenen sere

117rb10

rouwe, De o as boven de ug eschreven^, voor liden is een d door
t eng
eexp
un 8eerd.
g estreep
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117va
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117va3

Maer wilt mijn volc noch leuen als broedre
Noch hopic te bliuene in mijn ere
Die derde vrouwe al lachende sprac
Verduldicheit soe es mijn name
Want desen lanshere noit en ghebrac
Verduldicheit in gheenre mesquame
In striden en crech sijn lijf noit blame
Want voer sijn volc droech hi die sorch
Dies es sijn ziele met gode bequame
Nv claeght die leeu van lutsenborch
rich vrouwe ic claghe v mijn mesbaer
Om tuinen here die nv es doot
Ic wene ic screyen ic trec mijn haer
Want lutsenborch es in groter noet
Mochticken ghecrighen dat ware mi Boet
Maer nenic niet ic hebt al verloren
Mijn volc en core gheen gout roet
Voerden edelsten hertoghe die nie spien sporen
Ghesaet v sprac die vierde vrouwe
Met enen roeden lachende monde
Ic ben gheheten ghewareghen rouwe
Daer es dese edelen here in vonden
Wat hi bedreef teneghen stonden
Des baddi berouwenesse voer sine doot
Dus es es sine ziele vore gode gesonden
Och leeu van lemborch claght uwen noet
rich vrouwe ic claghe v mijn ellinde
Mijn herte lijdt soe groten pijn
Want ic nemmermeer soe edelder here en einde
Och dat mijn vrouwe dus wedemoe moet sijn
Doch willic hulpen den broeder mijn
Onser vrouwen vervaren in hare sale
God die vanden watre maecte wijn
Verlene haer lanc lijf Bonder quale
Och heren vrouwen mannen ende wiue
Nv merct hoe dese 'Hi leuwe claghen
Ende wat bliscapen dese mi vrouwen driuen
Eic wille sijn leuen daer na draghen
Eest hoghe eest neder hi moert geslagen
Vander doot die nierren en spaert

rouwe: De o is boven de u g eschreven.
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646

Ons en mach baten scat noch mage
Wi moeten alle die langhe vaert
Ian knibbe van brusel
Waert hem bequamelijc ende lief
Ware gherne metten heren wel
Al sprect hi int ghemeine desen brief
God bringhe die ziele wt alle meskief
Want hi mijn here was . al mijn leuen
Elc moet hem volghen wie leet of lief
God wille ons sijn ewegen rike gheuen

24

28

32

120

124

128

Amen c xxviil verse

VANDEN WOERDE DAT

[14O]

ALTS GOET HEET

36

cxr.

IC hebbe menechwerf ghehoert
Onder tfolc al dus een woert
Des ic niet en can werden vroet
Men Beet aldus hets alte goet
Maer dat dunct mi wel sere gepresen
Want alte goet en mach geen dinc veesen
En es ter veerelf geen dinc soe fijn
En mocht nochtan wel beter sijn

117vb

4

1

4

8

Maer alte goet dat verstaet

Willic v bi gheliken quaet
Proeuen bat dan anders yet
Ic seggh v toe ic en houdts v niet
Ic come daer na tot v gegaen
Ach vrient ic lie ic hebbe mesdaen
En belghes v niet doer netmoet
Kerne nenic vrient hets alte goet
Maer koemen alte goet daer seghet
God weet wel hoe die menighe leghef
Want bi fauten vanden gebreken

8

12

16

117va33-34
117va36-37

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
S
Tussen deze regels
witregels
els.
S bevinden zich in het handschrift vier witre
De initiaal is een-list1 die doorloopt
p in de benedenmare.
8

12

16
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Hoert men alte goet daer spreken
Maer niewerinx en heuet anders stat
20 Hier bi seggic dat hi anders bat
Sweghe waer hi wijs ende vroet
Dan yement seght hets alte goet

20

24

Nota xxiiii verse

24

ENE QUESTIE CXLI

En man hebbe een wijf ende een scaep

E berde gherne soudic bedieden

Een vraghe te recht horen van lieden
28 Die hem daer op verstonden wale
Een man hebbe ene cuusche smale
Suuer wijf ende een scone
Ende een lam dat si ghewoene
32
Hem te bringhen alle daghe
um gulden florine . ende draghe
Heme altnes als hi sit
Ten fiersten maeltijt ende Et
36
Het ghevalle daer na alsoe
Dat te loeuen in die loe
Dit lammekijn ga weiden
118ra
Ende dese man si bider heiden
Op enen hoghen boem ghetreden
Ende lijn goet wijf sitte beneden
4
Daer bi in een scoen foreest
Ende dit lammekijn worde ghevreest
Van enen fellen wolue . ende hi
Sie enen man tomen bi
8
Sinen goeden suuer wijf
Weder hi sal behouden dlijf
Den lammekine of sinen wiue
Hulpen dat si suuer bliue

117vb23-24
117vb24-25
117vb37
118ra8

[141]
1

4

8

12

16

20

24

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
loeuen: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
suuer: Aanvankelijk
^ is suuerenggeschreven,^ waarna de laatste twee letters zijn
7 doorgestreept en
eexp
un geerd.
g
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Nota xxv verse

12

[142]

DE ANTWORDE HIER AF
C XLII

en vint mans in ertrike
Die den wolf ghenendelike
16
Vanden lamme souden weren
Ende laten den man gheberen
Metten goeden sconen wiue
Op dat si tot haren liue
20
Tgoet wonnen alle daghe
Maer ic die dese questie vraghe
Segghe dat groet jammer ware
24
Dat een goet wijf al soe hare
Ere met crachte ende met ghewoude
Emmermeer verliesen Boude
Want een goet riene wijf
28 Die met scemelheit haer lijf
Dect es beter vele dan tgout
Parijs hadde in sijn ghewout
Gout seluer ende scat
32
Nochtan waghede hi al dat
Doer ene scone wel gheminde
Achilles die ridder minde
Ene maghet van hoghe gheslechte
Ende waghede sijn lijf bi nachte
36
Doer haren wille inden tempel
Iunonis dit exempel
118rb
Vendic hier ende menich een
Alsoe dat ic gout perlen steen
Niet en prisen jeghen reine vrouwen
4
Want wat manne die met trouwen
Ende met ghestadicheiden mint
Een goet wijf . want hi wint
Sonder hare .dan dunct hem niet
8
Vintmen dan ter werelt niet

118ra12-13
118ra14-15

M

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
S
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
g

649

FOLIO 118RÁ-118VÁ, TEKST 141-143

12

16

Dat men gheliken macht daer ieghen
Eenre vrouwen roert doch ane gheteghen
Dat si gods toren met netmoet
Met hare dueghet sachten doet
Alst die mensche heeft te doene
Die selue vrouwe maect die soene
Tusschen Bode ende den mensche
Hier bi en steet in tuinen wensche
Gheen dine op ertrike buen vrouwen
Die wi goet ende stemel stouwen

36

40

Nota XLIi verse

20

DITS TPRIEEL VAN TROYEN

[143]

C XLIII

ies es leden meneghen jaer dach
Dat tgrote heer voer troffen lach
24
Een deel van dat daer gheschiede
Hebben ghehoert vele liede
Maer diet romans maecte ende bescreef
Hi vergat in weet boet bleef
28
Een deel der bester auentueren
Van diepen grachten van hoghen mueren
Die scone waren vast ende goet
Was troyen berde wel beboet
32
Daer was die bloeme van ridderscepe
Ouer lapt comen ende met scepe
Van meneghen verre vremden lande
Soe vele ende soe menegherande
Die de princen horden binamen
36
Noemen die daer te sercourse quamen
118va Sonder die si met hem brochten
Men soudt ouer loghene achten
Selue die coninc prian

D

118rb15ode:
De gis verbeterd uit een d.
g
118rb19-20
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
118rb21-22
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vijf
1 witregels.
g
jaer: Boven de regel
118rb22
i n.
g
^ met invoegteken op
g geschreven,
p de schrij11
118rb36
Tussen horden en binamen is bima doorgestreept en g
eëxp
un 8eerd.
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4

Hadde kindre maghe ende man
Vele die goede Tiede waren
Ende die hem niet en consten sparen
Daer goede lieden was te doene
Dat maecte hem dat herte coene
Dat hi vele te men ontsach
Dat here dat voer troyen lach
Maer doch waren die grieken crechtech
Ende van orloghen soe bedechtech
Dat mense wale mochte ontraden
Si dadense dicke met scaden
Alse die van troyen wte quamen
Weder keren soe dat si namen
Scade die hem was te swaer
Een deel men dan x jaer
Duerde doerloghe eert inde nam
Heelena daers vele om quam
Was soe vter maten scoene
Scoender vrouwe en droech noit Groene
Mi en wondert niet een twint
Al was die scoene vrouwe ghemint
Van andren man dan van den haren
Daer soe vele ridderen waren
Diese minde op minde hertelike
Menich goet ridder ende rike
Dies haer nie en Bede ghewach
Darijs seit dat men gherne Bach
Polexina . haer zwaefnede
Die met hare scoenhede
Meneghen ridder maecte goet
Darijs seit si was alsoe wroet
Ende alsoe scoene Als vrouwe helene
Die twee ende meneghe andre eene
Vrouwen joncfrouwen scoene ende weert
Daden menech hert sweert
Ontwee slaen ende menech spere
Tusschen der litsen ende den here
Ontwee steken toter hant
Ende menech vellen in dat zant
Daer was ghedaen menech ontmoet
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den: Boven de regel
geschreven.
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Dat vreselike was ende Boet
Menech auontuere sachmer liden
Dicwile den ridders teenen tiden
Vander vrouwen daer darijs eer
Af sprac willic v segghen meer
Hi seit polexina was scoene
Haer vader was coninc ende droech crone
Te troyen hector was haer broeder
Haers vader kint ende hare moeder
Ermogaris ende defebus
Parijs helenus ende troilus
Ende andren die ghi hebdt horen noemen
Nv wille darijs weder comen
Ter vrouwen daer hi eer sprac af
Helene was scoene ende si gaf
Meneghe haer scoenhede
Die dicke doer hare wale dede
Om dat si goede ridderscepen
Bider minnen rade begrepen
Gaf sise de meneghen die wille come
Was hare om hare vrome
Deet sijt . maer sine minde ghenen
Dan haren man maer Benen
Willic v noemen wt vercoren
Wildfijt verstaen ende horen
Die hare soe vter maten minde
Dat ment wel int herte bekinde
Bi daden die hi daer omme dede
Inde stat ende om houeschede
Die hi daer alder werelt toechde
Dat was pollidamas die doechde
Menech leet doer hare minne
Hi hadse bracht in selken sinne
Dat haer lief te hoerne was
Dat men seide pollidamas
Heuet heden wel ghedaen
Si dede hem menege dinc bestaen
Van ridderstap die bleuen ware
Ende hadde gedaen tgheprijs van hare
Mennoen minde ende kilter na

Mennoen: De o is klein boven het woordeschreven.
S
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119ra9
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Die ouer scoene polexina
Maer hi hadde des groten rouwe
Hi hadde ene scone vrouwe
Ghesekert eer hi voer lande
Ende om dat hi haer te pande
Liet sine man waerheide
Ende hem de minne hier Bede
Elder peinsen dan om hare
Was hi in sorghen ende in vare
Hoe die minne ende dat recht
Te redenen quamen sonder plecht
Menfloers minde hectors wijf
Soe dat hi dicwile sijn lijf
Doer haren wille auotuerde
Die wile dat dorloghe gheduerde
Die coninc placanus van cisile
Die van ouer meneghe mile
Te troyen groet surcoers brochte
Hi hadde al sijn ghedachte
Ende sijn herte ghekeert
Ane ene joncfrouwe wel gheleert
Die scone was ende goet
Ende vaste stoet in sinen moet
Sijns veeerts dochter eens hoechs mans
Die maech was conincs prians
Al woudicse al bi namen noemen
Ic en Gonst niet ouer comen
Die princen die sonder vaer
Van verre waren comen daer
Ende die waren van ridderscepen
Ende met minnen groet begrepen
Daer was Boe menech in die stat
Int derde jaer dat mense besat
Waest XL daghe tenen stonden
Vrede die si in meye begonden
Doe stonden bloemen int scone dal
Ende men hoerde die voeghele Al
Singhen blide ende vroilike
Die woude waren loues rike
Elke natuerlike vrucht

Tussen van en cisile is een s doorgestreept.
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653

Temperde scone onder die lucht
Die van grieken waren vroe
Des vrede ende die van binnen toe
Daer en was nierren soe hoech van moede
Buten noch binnen hive hadde hoede
Van sinen liue ende anxt groet
Soe vele ridders bleuen daer doot
Inde selue maent te voren
Dat si elkes dachs verloren
Dat beide de siden was te swaer
Si waren int therten sonder vaer
Binnen vreden in die stat
Sint dat here voer troyen sat
En waren si van vreden alsoe blide
Alse van dien in elke side
Die riddren daden hem ghemac
Elc sack om dat hem ghebrac
Si daden wit hare yseren scueren
Ende maecten haer couuertueren
Van haren wapenen die wilden
Si daden maken nuwe scilden
Haer orssen maerscalken ende daghen
Die riddren die ghewont laghen
Si waren berde wel bewaert
Daer ende was jeghen niet ghespaert
Soe wat soe hem ghehulpen Conde
Om te hebbene haer ghesonde
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164

Die daer storuen men deder mede
16

20

24

28

Alsoe recht was ende Bede
Dat selue daden si int here
Hem quam ghenoech van ouer mere
Alles dies hem behoefde
Ic wane dies nieman en droefde
Die daer hadden soe groten moet
Dat die vrede soe langhe stoet
Binnen vreden ontboet die coninc prian
Op enen dach sijn hoechste man
Ende daer al sijn raet ane stoet
Daer quam menech ridder Boet
Coninghe grauen ende hertoghen
Die ic qualijc soude noemen moghen
Alle bi hare rechter namen
Die princen die daer te houe quamen
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Si waren ontfaen eerlike
Priamus die coninc rike
Ghinc alte hant in een prieel
Ende met hem hogher liede een deel
Daer hi hem best ghetroude toe
Dat was eens smorghens vroe
Een deel nader priemtijt
Ic bidde v heren die hier Bijt
Sprac priamus dat ghi mi gheeft
Raet die mi oerbore heeft
Na dat ghi wet hoet met mi staet
Ic hebbe groten toeuerlaet
Op uwen eerliken raet
Ende noch mede op uwen grote daet
Dier ic v vele hebbe sien doen
Ons heuet menech hoech baroen
Dats v allen cont . beseten
Daer die raet heeft af vermeten
Ons te Winne eer si keren
Nocht hebben wijt met groter eren
Emmer alsoe herde gheweert
Menech achtet ende begheert
Dat hem niet en can ghescien
Nemmermeer en moeten si oec sien
Dat si meest aen ons begheren
Sone selen si . moghen wijt verweren
Siet wat ghi nv viseert

184
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Ouer morghen soe faelleert
Die vrede daer wi nv in sijn

12

16

20
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119va19

Alse verbaert dat sonneschijn
Dies dachs alsmen ons vrede gaf
Sloeghen si ons vele ridders af
Ende si verloren een der harre
Maer onse scare was openbare
Dan de hare ende onsen lachter
Wi waren soe met crachte achter
In onse liftsen ghedaen
Bedi veetic wel Bonder waen
Dat si sere sijn eerbout

Tussen hem en hogher
is een doorgestreept engeëxp
un geerd.
g
Tussen onse en liftsen
is li lf tsen doorgestreept.
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Haer negheen en es Nine hout
Ons algader ouer mat
Ende wanen dat wi veter stat
En comen meer in eenre maent
En si vrede . wie des waent
Hi es bedroghen maghic v heren
Selc hebben . ende in dien bekeren
Dat ghi inde dagheraet
Smerghens als die vrede wt gaet
Cousen bint ende v ghereit
Ende elc die ghenen die hi leit
Hier binnen scare ende berecke
Ende men alsoe te velde trecke
Wanneer dat die Bonne op gaet
Bi hectors rade die hier staet
Na dien dat ment Biet ghescepen
Wi sijn oec in dien begrepen
Dat wi ons wel willen wreken
Dat mer ewelijc af mach spreken
Ic wille mine viande verhouden
Ende langhe in mine lande houden
Daer en was nierren die dit verstaet
Sine Beiden alle . al Bader v raet
Dunct ons van prise veesen Boet
Ende wi willen wel dat ment doet
Doen sprac hectore god lone v heren
Nie en hoerdic v ontkeren
Saken die wi vorderen wilden
Ghi wet oec wel dat wi ons hilden
Oit andren raet dan ghi ons riet
Hets recht ghi gheniet
Te doene dat ons ware bequame
Nv ga wi eten in gods name
Ende houden wi ons aen desen raet
Ondanc hebbe die van henen gaet
Wine hebbe ghedroncken ende ontbeten
Si loefdent alle ende ghingen eten
Veertech coninge ende oec achte
Rike ende van hoghe gheslachte

Tussen ouer en mat is mat doorgestreept eng
eéxp
un geerd.
Tussen te en velde is velle doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
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Ende daer toe menech hoghe man
Was metten coninc prian
Die hi ten eten hadde met hem
Ic segghe als een dies seker ben
20
Want mi orcont alle worde
Darijs diet Bach ende hoerde
Niet en liet . hi en screef al waer
Na dien dat dit ghesciede daer
24
Dat seit darijs ende ic ben
Seker orconde van hem
Daer alle die hoghe baroene
Ten etene Baten hector die coene
28 Ende sijn werde broeders dienden
Die de herberghe daer versienden
Elc van beuolenen Ambachte
Betere noch van hogheren gheslachte
32
Dienden in herberghen noit eer
Noch Boe en doent nemmermeer
Van dien menechfouden gherechten
Mochtic v vele berechten
36
Die men daer wel te poente gaf
Wat holper vele ghesproken af
Daer was ghedient wel vter maten
Al den ghenen die daer aten
40
Van al dien dat was op erde
Diende men eiken na sijn werde
Daer en was niet vergheten
Doen men ghedweghen hadde na deten
44
Toenden die werde menestrele
Dier daer waren herde vele
120ra
Voer die princen groet haer spel
Elc was sijns spek meester wel
Ende van toenne herde milde
4
Elc hoerde daer dat hi wilde
Auontueren groet ende langhe
Nuwe Tiede met sueten sanghe
Vedelen herpen ende andre spele
8
Wat holpt dat icker noemde vele
Die coninghinne ecuba
Ende haer dochter polexina
16

119vb32

herberghen
: De b is verbeterd uit een andere letter.
g
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Hectors wijf andronika
Ende haer nichte eliona
12
Helene ende andren scone vrouwen
Die men daer vele mochte scouwen
Hadden in de sale gheten
16
Daer dede selc andren vergheten
Dat hi doen soude ende dede
Vrouwen ende riddren mede
Dier ic v noemen sal een deel
20
Ghinghen hem meyen in een prieel
Daert veter maten scone was
Niet te lanc en was dat gras
Maer te maten daer in stonden
24
Alrehande bloemen daer si op vonden
Den day noch doe tprieel was ront
Ghemuert in midden soe stopt
Ene Clare fonteine scoene ende Boet
28
Een rijckelec boem daer op ghebloet
Soe groet ghewassen dat hi scade
Gaf met meneghen groenen blade
Der fonteinen ende den prieele
32 Nalics inden meesten deele
Bouen inden sop soe Baten
Voghelkine die vtermaten
Wel songhen alretieren sanc
36
Pollidemas dien de minne dwanc
Van eienen hem gheviel stade
Daer hi sat onder die scade
Van enen egelentier bi hare
40
Vtermaten sere in vare
Hoe hi hare best dade verstaen
Dat hi met minnen ware bevaen
Ende sijt ware die hi minde
44
Voer alle vrouwen die hi kinde
Al dat selue gheviel mennoene
Ende menfloerse den ridder coene
Vander gheenre die hi met trouwen
120ró Minde bonen alle vrouwen
Dese iii heeft geval gesterct
Dat si moghen onghemerct
4
Van al dien . die hem waren bi
Elc sijn lief spreken wille hi
Te sinen wille met goeden staden
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Hine darfer nierren af ontraden
Pollidamas ende helene
Bi hem sijn . vaer en was niet cleene
Te peinsene om alsoe hoghen sake
Minne riet hem dat hi sprake
Echt riet si hem dat bi bruchte
Mettien beefde hi ende vruchte
Ende sloech sijn hoef int erde neder
Ende doe hi was becomen weder
Sach hi bloedelijc op hare
Soe dats helene wert gheware
In al dien dat si verkinde
Dat hi sekerlike minde
Maer sine wiste niet wel wien
Hi verboude hem mettien
Ende seide te haluen worde
Soe dat sijt cumelike hoerde
Ghenade vrouwe . ende hi besweec
Metter talen . ende hi wert bleec
Hi verluchte herde onsachte
Helene die hare wel bedachte
Sach te bant wel wat hem was
Segt mi seit si pollidamas
Wat hebdi jeghen mi mesdaen
Doet mi uwe mesdaet verstaen
Daer ghi mi af court te ghenaden
Ic vuilre mi gherne op beraden
Hi swech . ende si sprac anderweruen
Sprect dus . en maecht niet bederuen
Die tale die ghi hebt begonnen
Ocht ic moet v wantonnen
Als die ghene die jeghen mi
Mesdadich es . Ic segge v twi
Ghi lijdt selue uwe mesdaet
Vrouwe seit hi . ghi verstaet
Bat dan ghi antwerdt wat ic mene
Ic versta sprac doe helene
Dat ghi sijt jeghen mi mesdadech
Ende baedt dat ic ws ware ghenadech
Ghenade badic dat was waer
Ic seide v dorstic doer den vaer

344

348

352

356

360

364

368

372

376

380

384

FOLIO 120RB-120VÁ, TEKST 143

120va

4

8

12

16

20

24

28

32

36

120va1

Twi ics badt ende oec beghere
Binnen troyen noch int here
Ende es ridder van soe hoghen name
Maer mochtic tuinen lichame
Ieghen den sinen auontueren
Die vaer soude mi men ghedueren
Dan den vaer dat ic v moet
Die waerheit segghen vrouwe nv doet
Met mi uwen wille . hebt mijns genade
Ende aen hoert mine mesdade
Ic minne v voer alle die leuen
Nemmermeer en moet mi god gheuen
Andren moet noch andren sen
Eest mijn verlies oft mijn ghewin
Dat woert nam hi met suchten inde
Soe dat helene wel bekinde
Dat hem al in erste was
Ontwaect Beide si pollidamas
Hoert hoe die voghelkine singhen
Al sliepic ic waender bi ontspringhen
Waect nv ende slaept te nacht ghenoech
Vrouwe seit hi groet ongheuoech
Dade hi die sliepe . ende bi v sate
Dat ongheuoech ende die ommate
Ghesciede v . nv oec seit di
Selke dinc slapende te mi
Haddise gheseit al wakende
V ware eernov Baer af nakende
Sliepic Iaghi dede of en dede
Sint ghijt segt ic lye alsoe mede
Messeidic dan slapende iet
Iaghi . maer ghi en wistes niet
Bedi willic in spele verdraghen
Magic Bonder mesdaet vraghen
Wat ic messeit Nebbe . Iaghi
Ghi segt ghenade tierst aen mi
Doe waendic dat ghi hat gewaect
Ende andwerde op dat ghi spraect
Ic vraghede welc v mesdaet ware
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40

Int inde seit di openbare
Dat ghi mi minnet als ic dat hoerde
Ia douerdadelike worde
Daer ghi v te sere af verliept
Doe waendic dat ghi sliept
Ende v droemde . doe wectic v
Ai vrouwe dicker dan nv
Heeft men gheseit te meneger stont
Dat es inden moede dats inden mont
Ia segdi dan dat es in moede
Ghenade scone vrouwe goede
Es ocht en es in ders ghewaghen
Want in mochte niet ghedraghen
Vwen euelen moet te dien dat ic
Draghe ende gedraghen hebbe een stic
Helena seide ende seide waer
Lichte bordene es verre swaer
Ia diere verre draghen moet
Die mi wel an . god gheue hem goet
Hets rechts dat ic hem onne wale
Nv laten wi vallen dese tale
Heefter iet ghewest te vele
Dat ment oec verdraghe te spele
Ende horen wi nader voghelen sanghe
Hier met raten si roe langhe
Dat der talen was een gheswijch
Daer was een boem die menegen swijch
Hadde ghebloit scoene ende goet
Die midden inden priele stoet
Vol selker bloemen als hi droech
Wel singhender voghele ghenoech
Stonden op den boem en songhen
Mennoen die sere was bedwonghen
Van goeder minnen hi hoerder na
Hectors suster pollexina
Die hi minde si sat bi hem
Ioncfrouwe seit hi ic ben
In groten vare ende in bedwange
Ende hebbe ghesijn berde lange
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Ic Boude v segghen twi ende hoe
Woudire mi geraden toe
Die joncfrouwe die haer wel verstoet
Antwerde . here waric soe vroet
Dat ic v mochte geraden
Van dinghen daer af ghi Bijt verladen
Daer willic emmer sijn bereet
Doch ten besten dat ic weet
Soe willic v gheuen raet
Segt mi here boet v staet
Ioncfrouwe ws raets en maghic niet
Ontberen doe ic van lande sciet
Gheloefdie eenre hogher vrouwen
Tenemene bi mijnre trouwen
Tierst dat ic quame te lande
Ic liet haer mine trouwe te pande
Mi bleef mijn herte ende mijn sin
Ic hadde hier gheweest min
Dan een maent te troyen binnen
Dat ic bi rade vander minnen
began aen ene scone joeght
Te merkene hoefscheit ende doeght
Scone Beden ende Boet ghelaet
Ende al dat wel aen vrouwen staet
Dat merctic in lanc soe meer
Tghepeinst van hare doet mi wee
Om dwedde dat ic te lande liet
Doe quam die minne die mi riet
Dat ic des ghepeins vergate
Die scone metten goeden ghelate
Brachte si mi weder te voren
Ic moeste haers raets gehoren
Daer ane benic ghestade bleuen
Ioncfrouwe wat rade seldi mi gheuen
Diet es . en veeets niet van mi
Dat ict haer hele dat court daer bi
Seidict . ende si haer vererde
Ic wane mine dopt niet en merde
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28

Langher dan ten derden daghe
Ende eest dat sake dat ict verdraghe
Iet langher ic verwoede
Edel joncfrouwe scoene ende goede
Nv gheeft mi raet op dese sake
Ghesinnechlijc met soeter sprake
Andwerde pollexina
Here na dien dat ict versta
Soe es van beiden swaer dat kiesen
Hets swaer den sin verlieses
Ende steruen es noch ergher vele
Al hebddi mi raet tuwen spele
Gevraght nochtan loeddi mi te sere
Doet hoefscheit soete here
Ende segt dan boet v staet
Hare . die v bat mach geuen raet
Hier toe ic Beens omvroet
Ioncfrouwe dat v god gheue Boet
Raet mi na uwen besten wane
Des biddic v ende mane
Bider gherechter houescheden
Ghi bidt mi ende hebt ghebeden
Raet van eenre hogher sake
Dies ghi mi dunct tonghemake
Dats mijn raet als ghi sief stade
Segt hare grote ghenade
Op trouwe ende op hoefscheit
Soe wat v int herte leit
In wane niet si ende si omvroet
Of sine hebbe haren moet
Ere ghekeert ghi en selt van hare
Scheden met vele mendren vare
Dan ghi beghinnen selt die tale
Here dit soudic raden wale
Hector misen lieuen broeder
Stont hem soe ende warics vroeder
In mochter v niet bat toe raden
Ende god onne v goeder staden
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Tont deckene daer ghijs behoeft
Ende laet v scheiden ombedroeft
Van hare jn weet wie si si
Ioncfrouwe seit hi raedtdijt mi
Iaic na tuinen besten rade
Nv hebt dan selue mijns ghenade
Ghi sijt die ghene daer ane staet
Mijn troest ende mijn toeuerlaet
Mijn doot ende mijn leuen
Ghine hadt mi selue raet ghegheuen
In hadts niet ghewaghen dorren
Die troest van v dede mi porren
Te segghene dat ghijt selue sijt
Die mi mach leiden doen den tijt
Blidelijc of met rouwen
Ende om dat ic met ghere ontrouwen
Ende wille varen jeghen v
Soe hebbic v die waerheit nv
Gheseit hoet mi te lande staet
Hoe danen wijs daer met mi gaet
In segt v om negheen verstonen
Want ic en beghere v niet te honen
Pollexina scaemde hare
Ende was sere in vare
Hoe si gheuen mochte antworde
Nader talen die si hoerde
Hare ere te behoudene met
Si sprat here bi mijnre wet
Mi es lief dat ghi wel vaert
Hier ende waer ghi henen vaert
Soe ware mi lief ghesciede v Boet
Ghi sijt houesch ende vroet
Wert coninc edel ende rike
Goet ridder scoene die ghelike
Dies veetic die waerheit wel
Hebdi in ernste ofte in spel
Dese tale ane mi begonnen
Ic wille v emmer goets onnen

eëxp
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Soe veetic wel soe doet mijn vader
Ende mijn broeders alle Bader
Hets goet recht ghi dient hem
Met meneghen ridder hoe ic ben
Beraden van andwerde nv
Ende scedt niet des biddic v
Te droeuere noch te blidere van mi
Ic rade eiken soe wie hi si
Dat hi om een dein ongheval
Niet te sere ontsien en sal
Noch om een goet gheval te hoeghe
Hem verheffen maer ghedoeghe
Ghesinnechlike lief ende leet
Want en es niement die weet
Wat hem gheschieden mach in sijn leuen
Laet ons dorre talen begheuen
Ende handelen eenre andre sake
Mettien lieten si die sprake
Die hoghe man mijn her menfloers
Die te troyen groet surcoers
Brachte eerdat ment besat
Darijs diet sack seecht dat
Dat hi ridders met hem brachte
Rike ende hoghe van gheslachte
Selue was hi goet van prise
Houesch melde in alder wise
Weert ridder ende wel bekint
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Dose menfloers hadde ghemint
40
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8

Langhe mijns her hectors wijf
Soe datter menech griec sijn lijf
Tusschen den here ende der stat
Omme verloes . menfloers hi sat
Bi hare te linen wille Allene
Sine hadde gheweten groet no clone
Sinen moet . te voren doe leido hijt hare
Blodelike ende met vare
Vrouwe soit hi mi doet wee
Een swaer ghepeins in lanc soe mee
Dat ic langhe hebbe ghedraghen
Hine leeft niet dien ics dorste gewagen
Man no vrouwe sonder v
Ic siets soe goeden stade nv
Waendict doen sonder euelen moet
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Ic seide vrouwe wat mi doet
Si sweech ende hi verboude hem
Vrouwe seit hi ic ben
12
Die v mint met goeder trouwen
Sonder wanc bouen alle vrouwen
Die ic weet verre ochte bi
16
Dat en seggic niet bi di
Dat ic wane van uwer minnen
Bliscap emmermeer ghewinnen
Want ghi hebt enen man
Den scoensten die noit lijf gewan
20
Den besten ende den vroemsten mede
Ic dade onwet ende dorperhede
Peinsdic iet om sinen toren
24
Neen ic dat wet wel te voren
Maer ic hebt v bedi gheseet
Ghesciet mi lief ochte leet
Stervic leuk bi mijnre wet
28
Scone vrouwe dat ghijt wet
Dat ic v minne . menfloers nv laet
Dese tale dat es mijn raet
Ende het es oec wel ghedaen
32
Ghi doet mi een dinc verstaen
Daer ic een twint niet af en weet
Noch wille weten mi ware leet
Waert v in ernste ic hope neent
36
Maer doch in welken dat ghijt meent
Ic wilt al verstaen te spele
Derre talen was te vele
Ic en vuilre nemmeer hoeren
40
Maer des Bijt alle Bonder toren
Mier herten en verdriet niet
Dat v goer ende ere ghesciet
Dese tale bleef . ende si te gaet
44
Dien drien viel . stade ende der m i nnen raet
Heeft hem doen liden swaer oerdeel
122ra Daer waren ridderen int prayeel
Andren dan dese die vter maten
Sere minden ende si saten
4
Elc bi der gherre die hi minde
Daer men die waerheit af bekinde
Hoer hem int therte van minnen stoet
In conste v niet ghemaken wroet
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Al waert mi lief van eiken worde
Dat Been daer van den andren hoerde
Doe spraken si onderlinghe daer
Onthier enter vespertijt was naer
Ecuba die coninghinne
Sprac blidelike met soeten sinne
Ghi heren bets tijt dat wi gaen
Mettien es si op ghestaen
Ende die ridderen die met hare quamen
Stonden alle op ende namen
Bi handen die joncfrouwen daer si saten
Hadde hem die coninghinne gelaten
Sine waren noch ghesceden niet
Maer doch dat si danen sciet
En dorste si daer niet langer bliuen
Si was merkende bouen alle wiuen
Dies moeste mese te meer vruchten
Daer was te schedene menech suchten
Menech wincken menech nopen
Die ghene die daer was in hopen
Dat hi sijn lief Boude ghewinnen
Hi gheloefde daer der minnen
Emmer te dienne Bonder wanc
Die ghene vruchte de minne ende haer bedwanc
Dien sijn lief de minne ontseide
Hi sprac ter minnen ende Beide
Ic Nebbe v ghedient dies lanc
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In Gonst noit ghewinnen danc
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Mochtic noch comen wt uwer strecken
Ghi Bout wel lange na mi recken
Eer ic weder quame daer in
Aen v en es gheen ghewin
Ghi pint hoe ghi mi moecht orlogen
In caens langer niet ghedoegen
Ic moet v op gheuen v leen
Ia welc el negheen
Dan pine verdriet ende aerbeit
Suchten carmen menech leef
Hebbic van v te leene
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696

700

Voor Suchte is Sucs(met boven%eerste
eschreven c) doorgestreept en%
eëxp
un %eerd. Alleen de
letter van het doorgestreepte woord is gerubriceerd.
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Haddic ghehadt van v alleene
Een cussen met enen goeden gelate
Ic Bade onwet ende ommate
In diende v met mijnre Gracht
Maer ghi quelt mi dach ende nacht
Wat wondre eest dat ic v hate
In diende niet Bode en ware om bate
Twi soudic ic v dienen om niet
Ondanc hebbe diet mi riet
Dat ic v ye roert onderdaen
Het ware mi te wensche vergaen
Dat was mijn herte ende niercent el
Alsoe hulpe mi god ic onste haeL wel
Becochtse allene die mesdaet
Die ghene die mi gaf den raet
Het ware recht dat sijt becochte
Allene want si mi daer ane brochte
Maer en mach niet sijn alsoe
Esse seerech ochte omvroe
Heeft si gheluc oft ongheval
Ic moet haer hulpen draghen al
In canre jeghen niet ghestaen
Doch soe hebbic sere mesdaen
Dat ics mire herten ondanc weet
Want al tvernoy ende al dat leet
Dat mi die minne doet ghedoghen
Dat Gomt mi tierst van tuinen oghen
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Ouer hem magic met rechte claghen

Doe si alder fierst die scoene saghen
Daden si mi peinsen om hare
Ende dicke sijn in groten vare
In suchten in carmen in bedwanghe
Daer mi in staet te sine langhe
Ic en hebbe hulpe vander minnen
Die ic meer wane ghewinnen
Ic weet dat wel Nets Boet recht
Bedi ic hebber nv ende echt
Dicke met talen op gheloepen
Hets recht dat sijt mi doet becoepen

gheloepen: De tweede e is klein boven het woord geschreven.
g
becoePen: De tweede e is klein boven het woord geschreven.
g
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Sint dat sijt wel mach volbringhen
Want si heeft macht bouen alle dingen
Beide moghentheit ende ghebodt
Ic hebbe ghevaren als een sot
Als een die sijn leet meerren woude
Ic wilde wel dat ict ontgoude
Die dompheit ende die dorperheide
En al dat ic noch noit messeide
In dien dat ic hare vrienscap behilde
Waer oec dat sake dat si wilde
Van mi beternesse ontfaen
Ic wilts in haren rade staen
Van al dien dat si gheboede
Dies biddic goedlinnen ende Bode
Dyanen ende Apoline
Hem allen in mijn hulpe te sine
Dat ic vinden moghe ghenade
Op die voerwaerde of ic yet mesdade
Ieghen die minne emmermeere
Dat si die mesdaet wrake sere
Dat al de werelt ontsaghen haer Gracht
Ic weet wel in hebbe niet de macht
Wilt si mi dooden ofte slaen
Dat ic hare niet en mach ontgaen
Maer ic wane si sonde lade
Dade sijt ende ic haer ghenade bade
Sietse dat ic te liue bliue
Si es al troest van tuinen liue
Ende si wille dat ic ghenese
Dat doet andre dinc dan dese
Dat si manslacht vrucht te sine
Soe waric quite meneger pine
Menech vernoy ende aerbeit groet
Ochte mi de minne sloeghe loot
Twi biddic dan omme langhe leuen
Ic hope si sal mi gheuen
Daer ic langhe om hebbe ghedient
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Ic weet wel waric nv haer orient
Ic soude haer dienen soe ghetrouwlike
Dat si mi soude maken rike
Rike . Ia biddic dan om scat
Mijn lief . biddic hare ende badt
36
Ic ware die rijcste die nv leeft
Want al dat vrouwen name heeft
En es soe scoene niet ic wane
Nv biddic der minnen ende mane
40
Dat si mi torte mine quale
Si es diet macht vol bringhen wale
Daer was verwandelt menege tale
Tes si quamen in die sale
44
Daer si prian ende sijn kindren vonden
Die alle tenen rade stonden
122vb
Ende spraken om dies si hadden te doene
Hector riep menfloers ende mennoone
Ende een deel der hoechster te rade
4 Ghi heren vuildi dat bliue ghestade
Die dinc die wi voer etene spraken
Ende laten om neghene sake
Ghine segt hoet v int herte staet
8
Wi willen doen al uwen raet
Here sprat die coninc menuoen
Wine mogher niet meer toe doen
Voer wi Bien hoet paerlement vergaet
12
Des smorghens eer die Bonne op gaet
Was tusschen ons ende die grieken genomen
Ic weet wel daer sal menelaus tomen
Ende een deel der hoechster van sinen lieden
16
Si selen ons vragen . wi bieden
Ic rade dat wise te vriende ontfaen
In dat si die soene ane vaen
Moghen wijt doen behouden onser eren
20
Ende si moghen oec in dien keren
Ende ons eyschen selke dinc
Bider trouwen die ic sculdic ben den coninc
Si sal hem sijn onghereet
24
In segt bi di niet bi di en si mi leef

669

32

122va41

macht: Boven de regel
geschreven, met een verwi7steken oop de schrt11
z n.
g ^

780

784

788

792

796

800

804

808

812

816

670

28

32

36

40

44
123ra

4

8

12

16

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Dat dit orloghe soe langhe duert
Maer ons stat es soe vaste gemuert
Dat wise niet doruen ontsien te sere
Het ware lachter ende onnere
Dat wi ane gingen selken soene
Die ons niet eerlijc en ware te doene
En wille ons die Bode helpen no scaden
Ende wi van binnen niet sijn verraden
Si moghen hier ligghen M jaer
Eer si ons scade doen een haer
Twi souden wise te seer ontraden
Ochte verre gaen in hare genaden
Si selen ons haer gedachte ontbinnen
Ende wi selen onderuinden
Wie meest den andren heeft mesdaen
Hier ane saelt al Bader gaen
Es dat sake dat haer scade
Meerre es dan onse bi gemeinen rade
Hets recht dan dat hem ghebetert si
Ende hebbense meer mesdaen dan wi
Soe eest recht dat wi de soene ontfaen
Ende willen Bijt hier aen niet laten gaen
Ende si dorloghe soe ser begheren
Ic rade wel dat wi ons verweren
Soe hoe dat hier na vergaet
In alsoe vele alst nv staet
Soe seggic .die wille merct in quade
Mine Bach noit man te dien rade
Hier noch eire no te ghere stede
Daer men lachterlec soendinc dede
Mi ware lieuer bi mijnre wet
Dat men mi trocke deen let
Vanden andren dan wi daden
Soendinc dat ons quame te scaden
Of dat te lachteren ware bi mire scout
In wille niet hebben wenschen gewout
Ende ic alsoe langhe leuen soude
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Alse matusale die oude
Ochte als nie mensche dede
Van alsoe groter outhede
Ende ic met lachtere leide den tijt
Ic wille wel dat ghijs seker Bijt
In hadde lieuer ic legt v heren
Onlanghe te leuene . ende met eren
Dan met lachtere langhe te leuen
Ghi wet wel ment vint bescreuen
Dat ere beter es dan gout
Daer was nierren .jont no out
Hine ne prisde dat hire toe seide
Hector sprac alsonder beide
Her mennoen god lone v van desen rade
Wet oec wel gheuiels oec stade
Ende enech uwer orient aen mi sochte
Iet dat its hem dancken mochte
Dat ic Boude wel gherne doen
Here sprac die coninc mennoen
God lone v ic beens seker genoech
Het ware onrecht ende onghevoech
Ghine dat doer mi ende ic doer v
Ghine dorster nemmeer toe seggen nv
Blijft wel . ic vare ter herbergen roert
Ghi moet sopperen eer ghi vaert
Her mennoen sprac en mach niet veesen
Die coninc pandaris sprac met desen
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Wine moghen nv niet l an ger letten
Wi moeten varen ende besetten

Onse dinc na dien dat staet
Dies merghens voer dagheraet
Sijt met uwen ghesellen ghereet
Ons en ware eerlec niet godweet
Wine hadden onse dinc bat voersien
Doe namense orlof alle mettien
Ende scieden vanden houe ghemenelike
Out ende ionc aerm ende rike
Si voeren ter herbergen om taysierne
Ende om hare dinc te visierne
Wat orssen wat perde si willen Bereiden

beens: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
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Wat riddren si willen met leiden
Wat seriant garsoene of wat cnapen
Die wilde sopperen die wilde ginc slapen
Selc ginc te werptafel selc ten scake
Elc pinde hem seluen te sine te gemake
Mijn her hector hadde allene
Die sorghe groet en Ilene
Niet vele en sliep hi finder nacht
Hi peinsde om der grieken Gracht
Hem te verwerne was sijn gedachte
In wane niet doer al sijn crachte
Hine was in meneger gedochte
Hoe hi sijn erue verweren mochte
Hine was niet sender gepeins in vare
Men segt ende het es ware
En es man negheen die leeft
Die een pennewerde eren in heeft
Al ware sijn die werelt al
Hine moeste sorghe ende sal
Waken alst es slapens tijt
Ic late hector sijn die strijt
Ende selc orloghe hadde bestaen
Soe vreselijc ende see ghedaen
En Bach te voren noch sint man
Alst wel sceen wat wondre waest dan
Dat hector in ghepeinse lach
Tierst dat die wechtere blies den Bach
Dede hi sine ridders wecken

40

44
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Ende ontbeet dat hi wilde trecken
Ten parlemente daert was genomen
Die tierst wt mochte comen
Hine beide des anders niet
Doen hector veter salen sciet
Nota

IX` XXVII verse

Tussen noch en sint is nie man doorgestreept en^
eexp
un geerd.
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123va

DITS TPAERLEMENT VAN TROYEN

[144]

C XLIIII

p

ryamus Bone hector die goede
Reet buten troyen sonder hoede
Met hem vele riddren coene
Die herten hadden als lioene
Si waren dapper ende groet
Die
dulste was conincs genoet
8
Ende gereden als coninc
Elc reet een ors dat ginc
Grote spronge al springende
Daer reeter vele al singende
12
Herde wel in hare wise
Hector sat op een ors van prise
Dat hi hadde in menech lant
16 Gheproeft ende geduerech want
Hine Gonst noit gemaken moede
Diere cleeder ende goede
Haddi aen roc ende sorcoet
Van enen dieren samite roet
20
Wel gewracht royele
Daer in van goude lionele
Al gevoedert met ermine
Pentetelie die amie sine
24
Vander maghden lant de coninghinne
Sende hem op rechte minne
Noch seldi hoeren hoe si quam
28 Te troyen ende wat inde si nam
Ende enen mantel al soe mede
Het Boude schinen onwaerhede
Wildic v alteuisieren
32
Van hoe meneger manieren
Si waren ende hoe wel si hem saten
Hi hadde een scoen hoeft vtermaten
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Blont ende enen sconen witten hals daer onder
Daer op een hoeft bant die een wonder
Coste eer hi gemaket was
Sint haddene eneas
Ende gaffene ydomen sire amien
Die hi Creech bi rechter vrien
Hector reet voren op galenteyen
Een ors dat hem wel conste meien
In groten perssen van orlogen
Hi ende de sine reden in hogen
Ieghen den grieken ten paerlementen
Op die riuieren van slarenten
Bleuen si houdene alle stille
Daer Beide els andren sinen wille
Nv willicker v een deel noemen bi namen
Der gere die van buten quamen
Om dat men hem ende die van binnen
Te bat sal moghen onder kinnen
Aechiles ende agemoen
Ayax ende telamoen
Tonas ende menelaus
Nestor ende antitogus
Calcas ende palamedes
Velyx ende dyomedes
Dese ende diese hebben wilden
Seget ons Barijs dat daer hilden
Om te ridene te paerlemente
Op die riuiere van slarente
Bleuense houdene alle stille
Om te visierene haren wille
Si sagen houden menegen troyijen
Mijn her achilles voer hector besien
Op een spaens ors van prise
Hector die hoefsche ende die wise
Reet jegen hem gesinnechlike
Ende sine gesellen hoefschelike
Onthier ende Been ten andren quamen
Sine dorsten hem niet seamen
Vanden gelate datse toegden
Na dien dat si gedoegden
Onderlinge ende hadden nijt
Sulc als roef ende strijt
Maect Boe was manlijs haer gelaet
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Sonder groeten daert soe staet
Daer deep den andren niet en mint
Hi es dommer dan een kipt
Groethine het ware recht ende sede
Dat elc sijn groete meynde mede
Selc groet den andren hive an hem niet
Der oghen der hi mede siet
Hi sweghe hondert weruen bet
Daer prisic hare wet
Der grieken ende der troyene
Dat si hem met sconen ondersiene
Becondegen ende Bonder groeten
Soude nv elc die mesdaet boeten
De werelt hadde te vele te doene
Dat seet darijs menech griec coene
Quam hector te besiene
Ende sine gesellen die troyijene
Die hector Bach hem dochte
Dat hi wel keyser veesen mochte
Daer ende was ridder die hem geleec
Si waren alle Bader bleet
Bi sijnre scoender ghedane
Hi hadde selke cleder ane
Diene sierden vtermaten
Die hoeghste die voer troyen Baten
Seiden dicke al stillekine
Si hadden lieuer hector te sine
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Dan van al de werelt here

Ende te leuene emmermere
Dies daghes was hi sere geprijst
Ende dicke metten vinger ghewijst
Soe minlec was hi ende soe goet
Ende sijn ghelaet dat hem wel stoet
Daer warender vele hadt paerlement
Gheduert een maent al omtrent
Si haddent alle geloeft in dien
Dat si hector mochten besien
Soe scoene was hi ende soe goet
In sijn gelaet hem niet en mestnet
Niet Batmen Bemerken mochte
Tgeselscap dat hi met hem brochte
Mochti oec wel met eren togen
Darne was griec die sijn ogen
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36

Van hector conste gebringen
Mijn her achilles conste niet bedwingen
Hine sprac te hectore wert fellike
Ende hector die des sinnens was rike
Antworde hem met scoender antworden
Daert vrienden ende viande hoerden
Mijn her hector sprac achilles
Mi es lief dat hier toe comen es
Dat ic v onghewapent sie
In Bach v met oghen nie
Ghine hadt helm int thoeft gebonden
Te mi wert hebbic v fel vonden
Ende wreet in allen battaillen
Ghi hebt mi wel v( maillen
Doer houwen van minen halsbeige
Ende gewont hoe ict verberge
Ic hebts toren in minen sinne
Ghi toget mi heide felle minne
Mindi mi iet dats van verren
Die goede vrienscap sal lange meiren
Tusschen mi ende v ic wane
Alsoe hulp mi god daer leget ane
Int inde mine doot of duore
Mijn toren es mi euen nuwe
Tuwert ghi hebt mi doer houwen
Helm scilt in der hem betrouwen
Dat icse te stride bringe mee
Her hector ic ben alge vee
Iegen v dats Boet te siene
VII werven . Ia meer dan tiene
Hebdi mi bestaen op velt
Dat ic noit en gecrech gewelt
V te doene penninc wert scaden
Maer dicke hebdi mi verladen
Met groten slagen ende met stueren
In conste nie voer v ghedueren
In sciet gewont van v
Ic segt hier voer ons allen nv
V herte dunst in sinde fel
Bedi ghine haet nierren el
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Van uwen dootslagene vianden
Sonder mi dat mach mi anden
32
Soe doet oec dach ende nacht
Hen si die sake dat ic die cracht
Van uwen armen mach ontstaen
Ic ben dies seker sonder waen
36
Soe moetti haestelike steruen
Want die rouwe doet mi bederuen
Van patrocluse tuinen geselle
Als ic om hem peise ende vertelle
40
Hoe hi mi minde ende ic hem
Die droefheit daer ic dan in ben
Die es ommatelike groet
Her hector dien sloegdi te doot
44
Dat Boet geselscap van ons beiden
Hebdi jammerlike verscheiden
Dat sal v te spade berouwen
124va
Bi B ode ende bi mire trouwen
In beghere ne ghene sake
Soe hart als van hem die wrake
4
Mochtic v enech sins ghevaen
En hadt dies nemmer hope no waen
Dat ic v leuende weder gaue
Om al den scat no om al de haue
8 Daer haer de werelt mede genert
Dat heeft gedaen v scarpe swert
Ende doert diser van uwen spere
Dat sere ontsien es in ons here
12
Ic segghe v ene dinc voer waer
Mochtic leuen noch een jaer
Ende vindic v dicke in battaillen
Ic sal v spelen doen ter faillen
16 Soe diere dat spel costen sal
Den toeuerlaet van troyen al
Dats v lijf daert al ane staet
Ende van troyen die cracht ane gaet
20
Ene dinc seggic v te voren
Ic wille dat Bijt alle hoeren
Die met mi quamen ende met v
Mi bande die ghi hier siet nv
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Si draghen wel Bijt seker dies
Uwe doot ende der stadt verlies
Ende dat sal cortelike wesen
Mijn her hector andworde met desen
28
Lachende met enen Boeten sinne
Mijn her achilles ghene minne
Maect orloghe dat veetic wel
Du lies selue al ben ic fel
32
Ieghen v wat magic dies
Ontderfenesse es swaer verlies
Des pindi v dach ende nacht
Hoe ghi mi moghet met uwer crasht
36 Ontderuen ende dans verdriuen
Maghict verweren het sal bliuen
Hets mi vtermaten leet
Dat ic v ende dander weet
40
Ghelogiert binnen minen rike
Die mi alle pijnt crachtelike
Tontderuene van minen goede
In saels niet wesen sonder hoede
44 Mochtic een jaer gorden mijn swert
Hier nes soe houerdech no Boe veert
Hem en sal leet sijn dat hi hier comen es
124vb
Ende v te voren mijn her achilles
Maer doch Boe hebbic sere messeit
Roemen es grote dorperheit
4
Niemen en Boude te vele spreken
No hem beroemen die wille wreken
Sinen lachter hem behoeft gestade
Te sine van talen ende van rade
8
Maer in die daet sijn onueruaert
Op sinen viant als een libaert
Doer god mijn her achilles
Oft v die doot Boe leet es
12
Van patrocluse daer men af Beide
Selke felle dorperheide
Die v beiden waren gesciet
Als vander scoender ypodonien
16
Des conincx dochter van albonien
Die ghi dwonct al daer ter stede
24

124va24

Tussen seker en dies is des doorgestreept eng
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un geerd.
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Dat si uwer beider wille dede
Her achilles soe hoe dat dat es gesciet
Es en wilt van uwen taluen niet
Min M marc al soe hulp mi god
Nochtan hildict ouer spod
Den toren van hem ende dit orloge
Heeft becocht menech hertoghe
Ende menech coninc van vromer aert
Ende menech ridder van onueruaert
Wi soudent corten en scheiden
Waert v lief tusschen ons beiden
Wi mochtent noch in beiden siden
Verdraghen ende liden
Maer het mach soe lange Bueren
Het sal sere tusschen ons sueren
Want wi Bitten te winnen vaste
Ende ghi Bijt alte sterke gaste
Te verdriuene aen uwen Banc
Bedi macht wel gedueren lanc
Es dat sake dat ghi mi
Verwint hebdt al quite ende vri
Troyen ende al dat beboert ter stad
Ende magic v gemaken mat
Soe willic dat dit here kere
Ende laten mi ende mijnen here
Ende onse vriende met goede leuen
Des willic dat wi gisel geuen
In beiden siden ic ende ghi
Her achilles dus moechdi
Vele bat comen te wraken
Van uwen geselle dan met spraken
Of met ghedreighe dus sal elc man
Den ghenen wreken die hijs an
Ende sinen viant sere scaden
Her hector dies benic wel beraden
Sprac achilles bi mire wet
Ghi hebt waer gewit niet bet
Mogen wi corten dese pine
Daer ons lange in staet te sine
Hen si dat wijt becorten dus
Siet hier mine wedde antilogus
Begrepene biden breidel doe
Daer quamen sulke seuene toe
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Elc was roert coninc ende rike
Ende hieldennen alle crachtelike
Here sprac die coninc agamoen
Ghi wilt bestaen ende doen
Sulke dinc die bliuen moet
God weet hen ware ons niet goet
Dat ghi bestoet sulke daet
Sonder der hogher lieden raet
Die hier comen lijn van verren
Ende met ons gherne willen merren
Om te wrekene onsen lachter
Varen wi soe dat men hier achter
Niet ne segghe dat wi scade
Hadden voer troyen met onrade
Want dat men met onrade doet
Vergaet het wel soe eest goet
Vergaet oec anders dan wale
Soe eest emmer die fierste tale
Met rechte heeft die ghene scade
Die dompheit doet met onrade
Die hem met vrienden ende met maghen
Beraet si hulpen hem allegader dragen
Ghesciet hem euel ofte goet
Van dien dat men bi rade doet
Bi Bode mijn her achilles
Wi weten wel dat v leet es
Dat dese sake niet en volcomet
Maer ic wane dat ons vromet

44

125ró

4

125ra41
125ró2

Datse blijft te desen stonden
Al hebben wi die van troyen vonden
Ouermoedech ende fel
Wi selense noch ghematen wel
Willen wi bi rade varen
Sine connen hen niet bewaren
Ieghen ons eest cort eest lanc
Wine selense an haren danc
Ia matten ende tonder doen
Maer wille hier elc baroen
Doen dat hem voeget sonder raet

volcomet: De e is klein boven het woordeschreven.
g
Tussen niet en bewaren is een w doorgestreept enS
eëxp
un %eerd.
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Soe hebben wi bestaen hoghe daet
Grotelec tonser onvromen

Ende selen wi sons te bouen comen
Wi moeten sijn van enen rade
Ende na den raet willich ter dade
12
Met deser talen sijn si ghesceden
Ende die strijt van hen beden
Bleef alsoe si kerden weder
Van hen tween ne was no weder
16
Hine sciet van andren gram
Ende voer weder Banen hi quam
Met groten ouermoede
20
Hector voer henen die goede
Achilles sprac nv salie scande
Al hier hebben ende in menegen lande
Ende groten lachter Bonder blijf
24
Dat ic om eens ridders lijf
Dus grote sake sal begheuen
En scaemdix mi niet in al mijn leuen
En worde v van mi geholpen mere
Want ghi benemt mi mijn ere
28
Groet gheluut was te troyen int stede
Daer was die mare comen mede
Die coninghinnen en tie vrouwen
32
Daer was ghelaten bi trouwen
Meneghen bittren traen
Twi soudic v laten staen
Die troyene ende willens niet
36
Om neghene sake moats ghesciet
Want si ontsien hem voer ramp
Selc mesbaer om enen camp
En hoerde man no wijf nie
40
Sine wilden altnes niet dat gescie
Hen alien waest leet wijf ende man
Sonder die coninc prian
Hine ontriet stille no openbare
44Want sign herte en was in genen vare
Wiere screit ofte bande slaet
Op hector stont sijn toeuerlaet
125va
Hi souds hem berde wel verbouden
Waert dat die grieken wouden
Hector was comen vter stede
4
Sine wapene ende sijn swert mede
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Ende hi wapende hem ghereit
Maer den ghenen dient was leit
Beide coninghen ende grauen
Die hier toe den raet gauen
Dat dese dinc bleef achter
Sonder hare beide lachter
Dus sciet elc van andren gram
Ende woeren weder Banen hi quam

364

368

Nota ccc Lxxii verse

ens mergens vroech ginc wt de vrede
Tusschen den grieken ende der stede
16

DITS VANDEN GROTEN STRIJT DAER HEM

[145]

HER HECTOR ENDE ACHILLES IN ONDER SPRAKEN
C XLV
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125va14

125va15-16
125va18-19
125va23

Tusschen den grieken ende der stede
E
Daer wasser vele sijt Beker dies

ns mergens vroech ginc wt de vrede

1

Dient vtermaten sere verwies
Dat die vrede soe lange stoet
Want si waren nv Boe lange behoet
Van dies hem behoefde in beiden Biden
Dat si haer vechten no haer striden
Ne doruen sparen vorwert meer
Die Baer siec lagen eer
Sere Bequest ende ghewont
Sijn alle ghenesen ende gesopt
Daer ne was nierren hive hadde genoech
Dies hem behoefde int ghevoech
Nuwe couerturen ende versche scilde

4

8

12

In de hoo dletterkolom is een representant egeschreven, die bij het rubriceren niet is ingevuld.
Omdat de kopiist
p hier een fout heeft %gemaakt die hij zelf heet verbeterd,^ wordt deze representant
p
hier niet als lombarde weergegeven. De twee regels zijn gelijk aan 125va19-20 ofwel de eerste
twee regels van de tekst, die dus wel met een lombarde E begint.
Tussen deze twee regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
%
%
Tussen deze regels
bevinden
zich in het handschrift twee witregels.
%
%
Tussen lange en stoet is een slordig geschreven stoet doorgestreept.
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Esschene scachte diese hebben wilde
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Hadde elc na dien dat hijt geert
Die orssen gemarscalct ende gedagt
Daer en was Wiemen die hem beclagt
Van dat men behoeft in battaillen
Niet alsoe vele als van eenre maillien
Die aen sinen halsberch mocht gebreken
Hier af en willic nemmeer spreken
Wat holpe dat ict v al visierde
Des mergens vroech soe failgierde
Die vrede daer in waren doe
Selc was vroe dat comen was soe
Dat die battaillen veesen soude
Hi lach iii dage onder monde
Die nacht was scoene die mane sceen claer
Si hadden alle groten vaer
Hoe si op comen mochten te tide
Buten ende binnen in elke side
Sine consten genisten no geslapen
Dat seggic v noch Bewaken
Si daden met Naesten haer orssen conreiden
Haer couerturen leggen ende haer Bereiden
Haer cousen binden ende haer banieren
Wit swert van vele manieren
Beide blau roet ende groene
Dies daer manlijc hadde te doene
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Was daer lettel goet vergheten

Dies wank wel die waerheit weten
Haer volt daden si ondersteden
Ende te vechtene al bereden
Her hector die hoefsche ende die wise
Sat op een ors van dieren prise
Hi voer voren eter stat
Hi hadde aen een acotoen dat wale sat
Ende enen halsberch van Ilene maillen
Ende een scarp swert van goeder taillen
Het hint hem aen die luchter side
Neghene en quam soe goet ten stride
Hi hadde op thoeft enen helm gebonden
Dies hi nv ende te menegen stonden
Lest hi sal hebben te doene
Sinen stilt was swert ende ii lioene
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Stonden daer in gecroent van goude
Riddren die hi hebben woude
Die starc waren ende onvervaert
Volghden hem ter battaillen waert
Ic segghe v want ics seker ben
44
Daer voeren ii tvt riddren met hem
Die alle waren riddren van prisen
126ra
Hoefsch ende Boet in alre wisen
Hier na quam troilus sijn broeder
4
Sijns vader kint ende sire moeder
Darre alsoe vele oft meer met voer
Alser hadde mijn her hector
Die alle op orssen ghewapent saten
8
Wel verdect vtermaten
Met couerturen al doer houwen
Van sindale daer mocht men scouwen
Wonder van volke te velde trecken
12
Parijs quam met sinen recken
Metten poertren die hi leedt
Daer in en was negheen hi en hadde gereet
Selc wapene als hem doghen
Yseren voetboghen ende hantboghen
16
17
Piken ghelauien ende quareele
19
Hadde elc ghenoech te sinen dele
20
Dephebus quam onuervaert
Op een spaens ors lyeaert
Daer sijn broedren hilden op teelt
Si reden som haren telt
24
Om dat si te Bader quamen
Sine dorsten hem niet scamen
Vanden geselscape dat brochten
Daer in was nierren hen in dochten
28 Dat hi allene met sinen scaren
Mochte de werelt doer varen
Sonder enech weder staen
Dit dochte eiken Bonder waen
32 Dese ende menech prince hoeghe
Menech graue menech hertoeghe
Die ic niet en can Benoemen
40
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Sijn troyen te sorcoerse comen
Daer die van troyen te gader hilden
Daer waren selc die seggen wilden
Datter c Ivt riddren waren
Al verdect in haren scaren
Die van grieken bander side
Waren al gereet ten stride
Ende waren wel wildich daer toe
Menelaus porde doe
Met sinen geselscapen voer hi voren
Met groten nide met groten toren
Hi hadder vit dusent wel
Riddren dapper ende snel
Starke coene ende onuervaerde
Op haer viande als libaerde
Dyomedes volghde den coninc
Dien een groet velt beuinc
Metten ghenen die hi brochte
Ic waense nierren die leeft in mochte
Ghenoemen al gader bi harre namen
Die daer int geselscap quamen
Maer ic weet wel dat in sijn heere
Quam menech scilt menech spere
Mijn her achilles en bleeft niet achter
Die gherne wreken soude den lachter
Die den coninc was ghedaen
Hi ende de sine reden saen

28

126rb14

De regel springt lets in (zie81
de aantekening bi g
regel 126ral4).
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Daer die battaille veesen soude
Hi hadder onder jonc ende oude

x dusent ofte mee
Die toenden alle dat si waren gewee
Ieghen die van troyen op dien dach
Dit orcont darijs diet al sach
Antiopus ende die coninc fenijs
Die daer hadden groten prijs
Si waren van cassidonien geboren
Si en fineerde niet met sporen
Eer si in die plaetse waren comen
Daer die battaille was ghenomen
Met hem reet menech ridder Boet
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Stout ende van orloghe wroet
Die oec te voren waren vonden
Coene ende gheduerech in allen stonden
Nv quam daer die coninc Agamennoen
Die hem niet achter in woude doen
Daer goeder lieden was te doene
Hi brachte meneghen ridder coene
Daer toe meneghen coenen seriant
Die met hem comen waren int dlant
Om te leerne die houeschede
Men mochte Bien die claerhede
Soe groet van helmen ende van scilden
Daer si op tvelt te gader hilden
A al hadt geweest middernacht
Het hadde hem ghedocht Bach
Ten winstren ten palayse lagen
Vele vrouwen die sere ontsaghen
Dat vreselec orloghe den swaren strijt
Ic wil wel dat ghijs Beker Bijt
Ecuba die coninghinne
Menech herthoghinne ende grauinne
Ende meneghe scoene vrouwe
Die hadden jammer ende rouwe
Dat si in ommacht vielen neder
Ende als si waren becomen weder
Versuchten si ende beueden
Met groten jammerheden
Als si saghen te gader riden
Gheen volc ende oec mede striden
Wat holpt dat ict v maken lanc
Daer was van slaghe groet geclanc
Want si vergaderden in elke side
Als vreeselike vianden in stride
Met groten Naesten quamen gereden
Die van cassidonien die niet en meden
Dat si op tvelt berillen mochten
Dat si sint wel sere becochten
III Busent vingher daer ten scilden
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Die haer banieren gereet bilden
Ende voerense ontwee steken toter bant
Elc de sine . op sinen viant
De scoenste van al die van binnen
Dat was her hector die men kinden
Mochte . biden slaghen die hi gaf
Hi sloech dies daghes den grieken af
Meneghen ridder stout ende vroet
Fenijs quam in sijn ghemoet
Die coninc sat op een ors van spaingien
Hi en derf sijn lijf niet twe carstaingen
Prisen diere chins gheraect
Sijn wapene waren wel ghemaect
Ende wel sittende van goude
Van dien dat coninc hebben Boude
Soe en ghebrac hem niet en twint
Ene joncfrouwe dien hadde ghemint
Ende diene hadde vtermaten lief
Gaf hem op minne een couerkief
Dat was op sinen helm gebonden
Her hector versaegt tien stonden
Ende voer op sinen scilt steken
Soe dat die scacht moeste breken
In twee stucken ofte meer
Her hector en hadde gheen groet seer
Op den scilt gheraectine weder
Doer den scilt ende doer dat leder
Vander corien ende den halsberch der stat
Ende oec en twint niet en brac
Eer in die borst dat spere
Brac si saghent int heere
Daer moesti vanden orsse vallen
Doot ter erden voer hen allen
Ende es bleuen doot int tvelt
Her hector nam dors met ghewelt
Dat weert was sijn ghewicht van goude
Hi gaeft dien bijt gheuen woude
Daert wale aen bestaet was
Hi gaeft mijn her pollidamas
Die daer des daghes Bede gemoet
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16

Dat vreselec was ende goet
Die van cassidonien claegden sere
Den coninc fenijs haren here
Ende hadden rouwe berde groet
Dat hare here was bleuen doot
Des en wondert mi niet
Hi sloech met sporen ende liet
Loepen . Ende si sloeghen op her hectore
Doen moesten si saen trecken op hoere
Doer die vrucht van sinen slagen
Voer hem en Conde niet ghedaghen
Si reden op andren dien si vermochten
Dien si met selken nide versochten
Dat sier twee hondert daden storten
Arme bene breken buken borsten
Daden si haer scachte doer liden
Hen en halp halsberch no corien
Noch platen van ysere weder staen
Daer en mochte nierren in vrede gaen
Soe lange dat men hadde geseit
Enen pater noster al waest hem leit
Hine moeste vallen doer bedwanc
Ende menech hadde therte soe crane
Dat hi in ommacht moeste vallen
Her hector quam slaende doer hem allen
Die de sine hadden verladen
Hi dede sijn swert in haer siden baden
Met groten slaghen ende met Bueren
Soe dede bijt hen allen becueren
En hadde ghedaen sorcors van hem
Dat seet die boec dies bode ic ben
Die coninc antiopus dreef groet seer
Om den coninc fenijs daer ic af seide eer
Het was goet recht het was sijn oem
Die ghene die des namen Boem
Mochten Bien ende hi voer af
Ten jersten steke dat hi gaf
Dede hier viue storten ter erden
Hi brae den scacht ende vine ten swerde
Ende sloegher xxvi met
Die noit meer en ruerden let
Hi reet op her hectore sonder sparen
Hem mochte lieuer sijn te waren
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Hadde hi in sine tente gheleghen
Doch heeft hine op thoeft geslegen
Soe sere dat hi keren dede
Den rieme daer die helm was mede
Ghebonden ende vast ghemaect
Dat swert scampelde ende heeft geraect
Die curie den slach ontstoet
En hadde si niet ghewest soe goet
Hi hadde her hectore gespeelt een spel
Dat sijn ware ghewroken wel
Maer her hector heeften soe ghevaen
Dat hi hem niet en mach ontgaen
Hi en moet hem thoeft te pande laten
Want hi balch hem vtermaten
Ende sprac te hem al openbare
Her coninc ghi wet wel voer ware
Uwe doot en sal niet lange merren
Want ghi ende andren die mi erren
Sloeght mi Berne haddijs die stade
V saels berouwen alte spade
Des benic Beker Bonder waen
Want ghi hebt grote ouerdaet bestaen
Die mi dreighen doot te Slane
Soe hulpe mi god daer leget ane
Haer ongeluc ende haer verlies
Wille mi god geonnen dies
Dat ic een jaer noch leuen moet
Hier en es Boe condich noch soe goet
Inne sal Naesten doen sijn graf
Ende met desen swerde slaen thoeft af
Nv moghdi weten hoet can sniden
Antiopus en conste niet ontriden
Hi heeft hem selken slach ghegheuen
Dat hi hem dede verliesen dat leuen
Ende dat hi helm ende hoet mede
Vanden buke vlieghen dede
Die buc viel hier ende thoeft ghinder
Vanden grieken en was meer no minder

127ra29
127ró3

Tussen wel en voer is al doorgestreept.
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Sine haddens rouwe ende jammer groet
Nv heeft mijn her hector doot
Oem neue twee coninghe van prise
Houesch ende vroet in eiker wise
Meneghen graue menegen hertoghe
Die comen waren ten orloghe
Heeft hi ghevelt met sinen swerde
Ende Boeken die erde sonder houerde
Ende onder die voete ghefalieert .
Hier worden die grieken ghescoffiert
Ende hebben groten scade ontfaen
Als her achilles heeft verstaen
Van her hectors daden die niemare
Hi quam als of hi gheiaghet ware
Van alden duuelen eter hellen
Hi ende alle sijn ghesellen
Ghereden te her hector roert fellelike
Daer en was soe hoghe no soe rike
Hi en mochte nv vruchten sere
Die doot van her hector haren here
Maer selue was hi onvervaert
Her achilles maecte enen scaert
In sijn volc dat hem meshaghede
Dat hijs hem wel sere beclaghede
Nv hoert vanden goeden her hectore
Hi reet in die porsse vore
Om de sine te maken coene
Dier hi wel sal hebben te doene

Eer ten auondt court die dach
Daer stanphans groet geiach
Vanden grieken op die troyene
Die el en gherde niet te siene
Dan haer vernoy ende haren toren
Her achilles quam gheslaghen met sporen
Die niet en spaerde groet no Ilene
Hi heefter hondert wel allene
Met sinen slaghen neder gevelt
Onder die voete op dat velt
Maer dat en was niet saen ghedaen

rouwe: De o is klein boven het woordeschreven.
g
stanphans:
Boven de tweede a bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
lusletter.
p
g

44

127va

4

8

12

16

20

24

FOLIO 127RB-127VA, TEKST 145

691

Darijs doet ons dat verstaen
Dat te ghere stat no te genen tiden
Soe groet verlies en was als in beiden Biden
Noch soe grote scade en ghesciede
Noch soe groet jammer onder Tiede
Als dies daghes ghesciede daer
Her hector hadde des groten vaer
Dat hi was achter gedaen met crachte
Twee grauen van hoghen geslachte
Die van troyen gheboren waren
Werde ridders goet te waren
Beide warense her hectors gesellen
Ic hebber dic af hoeren tellen
Dat si ghenoemt waren aldus
Iachan ende Cersubelus
Dit waren riddren van hoghen prise
Her achilles te dien pongise
Sloech hi doot voer her hectors oghen
Al waest hem leet hi moest gedogen
Want hi selue was in groter noet
Doer al dat si niet en waren bloet
Maer wel ghewapent waren si beide
Die ziele dede hi eten lichame sceiden
Ende meneghen andren ridder goet
Hem allen die quamen in sijn gemoet
Dede hi rumen haer Bereiden
Her hector en mochte niet langer beiden

336

36

127va26

hi: De h is verbeterd uit een andere letter.
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Hi en moeste vanden velde trecken

Hadde troylus met sinen recken
Ghemerret yet her hector hi ware
Sijns lijfs in groten vare
Want sijn gheselscap was ghemoedt
Ende selue baddi sere ghebloedt
In sijn anschijn van ere wonden
Die hi hadde ontfaen te dien stonden
Maer en Nebbe v gheseit noch niet
Hoe hise ontfinc ende Wiese hem stiet
Als mijn her hector Biet
Dat hi vanden velde vliet
Bloedech ende met her achilles crachte
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Het dede sire herten herde onsachte
Als hi sach ten palayse wert
Daer meneghe vrouwe stont vereert
Om hem ende die met hem waren
Hi en wiste hoe hi hem mochte gebaren
Soe sere scaemdi hem ende wert roet
Hem ware lieuer ware hi doot
Bleuen . dan hi hadde gedaen den keer
Ten wighe danen hi was comen eer
Keerde hi als of hi ware verwoet
Ende heeft merioene ghemoet
Een coninc vanden lande van inden
Dien her achilles sere minde
Hi was sijn neue het was wel recht
Merioen hadde nv ende echt
In orloghe wel ghedaen
Mijn her hector heeftene bestaen
Ende heeft hem enen slach ghegheuen
Dat hi daer den noel dors heeft begeuen
Ende den helm metter vintailien
Heeft af doen vlieghen sonder failien
Ende die herssene eten hoefde springen
Noit en hoerde men lesen no singhen
Dat enech man hadde die mogenthede
Noch die eracht te doene die her hector dede
Her achilles waende verderuen
Van rouwen dat hi daer sach steroen
Sinen neue ende sinen orient
Hi heeft hem metten scachte gedient
Her hectore dies hi wel mocht ontbaren
Soe dat hi hem al sonder sparen
Heeft bider hant den scilt doer steken
Dat die manicle moeste breken
En hadde hi niet die hant doen sinken
Hi en hadde niet leden sonder minken
Ane twee vinghere vander hant
Her hector keerde op hem te hant
Ende heeften ghehandelt met twee slagen
Vanden minsten mocht hem versaghen

vintailien: De derde i is klein boven het woord geschreven.
verderuen: Tussen ver en deruen is dre doorgestreept en%
eëxp
un %eerd.
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Die beste ridder die nv leeft
Soe vreselec was . elc die hi gheeft
Den helm doer houwen daer hiep geraect
Ende dat hoeft soe sere mesmaect
Dat men wel wiste eer hi ghenas
Dat mijn her hector daer te werke was
Her hector sprac tot hem met desen
Her achilles en mach niet veesen
Dat ghi vergadren cont ane mi
Ghi moet tierst weten hoe scarp dat si
Mijn swert ende mine slaghe kinnen
Ic hebber mede twee coninghinnen
Weduwen ghemaect op desen dach
Mijn swert beghert oec dat het mach
Sat te drincken van uwen bloede
Mi en wert nemmermeer wel te moede
Eer ic mijn begheren heb ghedaen
Ghine connes selue oec niet ontgaen
Her achilles eest cort eest lanc
Het salre af smaken sinen dranc
Houerdich fier ende fel
Was her achilles weet men wel
Al was hi vereer riddere ende bekint
Hi en verswech hem niet en twint
Maer hi sprac te hem wert fellike
Her hector ghi toent qualijc die gelike
Van deser talen .dies en es niet lanc
Want ghi moest zonder uwen dans
Dat velt rumen al waest v leer
Dese tale was v onghereet
Doen ghi uwen lieden den rugge daet keren
Doen beiaghedi luttel eren
Voer die vrouwen die ten palayse lagen
Ende al Bader tuwert saghen
Daer ghi had wel groten vaer
Dit seggic v al ouerwaer
Bi trouwen die ic ben sculdic v
Ghi segt . dat wet wel nv
Selc tale ende selc houerde
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Die v sal van uwen swerde
Sonder twiuel noch doen sceden
Ende dat gheselscap van v beden
V swert moet hebben enen andren here
Maer en ghecriget nemmermere
Ghenen al soe wel gheraecten
Noch van dueghden soe volmaecten
Mijn her hector als ghi sijt
Sine hadden langer stade no tijt
Dat si ander tale conden vertrecken
Troylus was comen met sinen recken
Dier hi vijfdusent hadde of meer
Die some waren van ouersee
Ende alle riddren wt vercoren
Some van ander gheborts geboren
Daer en was gheen langer stille houden
Si borghen underlings ende gouden
Grote slaghe ende scachte steken
Die op scilde ende op helme bleken
Soe vreselec dat men wel bekinde
Dat deen den andren niet en minde
Maer daden si wel die daer waren comen
Oec ontfingen sire luttel vromen
Vanden grieken die si daer vonden
Maer si en consten niet langer te dien stonde
Op teelt ghedueren noch verbeiden
Si waren met crachte vander heiden
Ende wt haren litsen gedaen

16

Si v hondert hebben die doot ontfaen
Die des mergens op stonden gesont
Ende storuen alle eer auondt
Het en leer niet lanc daer naer
Doen quam menelaus sunder vaer
Met wel meneghen hoghen man
Daer die grieken wel vercoeuerden An
Want si hem te staden quamen
Ende die bordene op hem namen
Des willen si wrake Bien
Van her achilles ende van hem drien
Coninghen die her hector sloech doot
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Groet verlies hadden si ende groten noet
Die van troyen en hadden niet ontgaen
En hadde mijn her mennon gedaen
Die hoghe coninc was ende rike
Ende bracht met hem oec sekerlike
x dusent riddren ende daer toe mee
Die alle Bader staken ontwee
Haer scachte op haer lichamen ende op die scilde
Selue was hi van slaghen milde
Dat men hem te rechte mochte ontsien
Hi dede daer vanden velde olien
Allene hondert ende haer orsse laten
Die niet meer gesont op en Baten
Hier was de tornoy wel geraect
Ende menech ridder sere mesmaect
Daer reden die leuende ouer die doede
Daer en was soe stout noch soe bloede
Sine moesten hem weren of dlijf verliesen
Ende van desen tween deen kiesen
Hine mochte fineren andren pande
Dan hoefde voete ende bande
Sloech men daer af soe dat bloet
Hem toten den voeten ouerwoet
Dat heeft ghemaect roet dat gras
Dat daer te voren groene was
Menelaus joesteerden d egen mennone
Dat elc den scacht metten pinione
Brac te bant daer si quamen
Te Badre met orssen ende met lichamen
Ende beide moesten sonder beiden
Rumen met crachte haer ghereiden
Ende alse die coninc menelaus
Vercoeueren waende . quam troylus
Ende stacken soe on sochte
In midden den borst metten scachte
Dat hi viel neder ander weruen
Hi haddenen sekerlijc doen steroen
Maer die halsberch bleef gheheel
Maer vanden lieden een groet deel
Die ten pongise comen waren
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Dede hi die ziele vten lichame varen
Hier heeft her achilles ontmoet
Her hectore dien hi dicke ghegroet
Heeft met groten slaghen soe onsochte
Ende met grammelike ghedochte
Maer die van troyen hebben ghevaen
Dit seggic v al sonder waen
Menelaus hadden metten breidel genomen
Maer hine conster niet toe comen
Vte der perssen daer hi inne hilt
Al hadde hi selue ghewilt
Soe groet was die strijt van lieden daer
Men wiste noit verre noch naer
Euen vele voles dat hem bat roerde
Als dat gheselscap . want haer swerde
En spaerden si niet noch haer sceermen
Si daden vlieghen bande van armen
Hoefden van buken ende andren lede
Het soude schinen ontfermechede
Seidic v dat wonder wanden lieden
Die daer vander werelt schieden
Dat ongheluc ende dat verlies
Dat daer in lane soe meer wies
En gheseide v niement die nv leeft
Als dyomedes dit vernomen heeft
Waende hi te langhe hebben ghemeert
Het scheen wel dat hi was verert
Op die van troyen te dien pongise
Wel ghewapent ende goet ridder van prise
Staken metten sporen haer orsse ghedichte
Die van siluere haer ghewichte
Wert waren ende hem consten meyen
Beide in persen ende in moleyen
Si reden op haer vianden met haren scachten
Breken ende proeuen haer erachten
Maer dat was al sonder ere
Selc stac daer nv ontwee sijn spere
Die dat hoeft te pande moest laten

hebben: Boven en staat een overtollig
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Daer wasser vele blide vtermaten
Dat si daer waren comen toe
Het dochte den meneghen herde vroe
Dat hi te dien tide daer comen was
Dien men daer ligghen sach int gras
Vten ghereide neder ghesteken
Ende been ofte arm moeste breken
En mock niet sijn sine waren onvroe
Ic wane die ghene die men alsoe
Siet die darme wt hanghen
Daer wasser ghesleghen ende ghevanghen
In beide siden herde vele
In dien selue nijt spele
Quam dyomedes voert geiaegt
Daer en was soe moghende die hem verdraegt
Alsoe vele als van eenre pere
Hier ontfinc her hector in sijn heere
Groet verlies ende grote scade
Dyomedes die bi der minnen rade
Heeft troylus op den scilt Besteken
Soe dat hi dat artsoen dede breken
Vanden ghereide ende viel op derde
Hi nam dat ors dat hi sere begerde
Om te gheuene eenre joncfrouwen
Die hi sere minde met trouwen
Dat was calcas dochter brisida
Hi riep enen sinen neue na
Vrient seit hi ghi moet mi doen
Ene boedscap in gheen pauwelioen
Daer die Aer op staet van goude
Leid met di dit ors dat ic hier boude
Ende segt der scoender brisida
Dat Bijt op minnen wille ontfa
Ende dat ict hare bi v sinde
Ic want op enen die si minde
Ende heden daghes noch doet
Dat es troylus die menech gemoet
Doer haren wille heeft ghedaen
Ende vele van onse lieden ghevaen
Bidt hare te peinsene omme mi
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Ende dat si mijns ghenadich si
Ocht ic moet dicke sijn in vare
Want mijn welvaren steet ane hare
129ra
Die knape keerde vanden stride
Ende sloech met sporen dat rosside
4 Soe dat hi langer niet en spaert
Hi reet ten pauwelioene waert
Daer hi die welghedane want
Als hi daer quam hi heette te hant
Ende heeft dat ors biden breidel genomen
8
Ioncfrouwe seit hi ic ben hier comen
Van mijns heren weghen dyomedes
Die al Bader v eyghen es
Ende was sent hi v jerst werf sack
12
Hi ontbiedt v goeden dach
Ende sent v dit ors op minne
Ghi sijt soe vaste in sinen sinne
16
Dat hi ws niet en can vergheten
Troylus wasser af ghesteken
Diere meneghe joeste op dede
Dien stac hi af ende andren mede
Heeft hi vanden orsse doen vallen
20
In weet niet tghetal van allen
Maer ic weet wel dat mijn ogen sagen
Die stede darre it hondert lagen
24
Die hi velde met sinen spere
Daer en was nierren hi en hadde dere
Ende deren sal de naeste maent
Hi es bedroghen die anders waent
28
Ende oec ontbiedt hi v bi mi
Dat hi es v eyghen vri
Ende pijnt algader om v boude
Biden ringhe vanden goude
32
Heeft si dors van hem ontfaen
Op al dus enen waen
Vrient seit si segt dinen here
Dat mi en duncket gheen groet ere
36
Dat hi mi heeft ghedaen daer met
Bi Bode ende bi mire wet
Ic wane hi heeft gheleit ane mi
Cleine minne ic segghe v twi
Minde hi mi hi Boude minnen
40
Ende eren hem allen die mi minnen
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Ende hem allen die mi goeds onnen
Hi en s puds hem niet onthoeden connen
Hi soudse om minen wille verdragen
Ende niet om haren lachter laghen
Noch om haren toren noch om haer verlies
Nv veetic wel die waerheit dies
Oec moeghdijt selue weten wale
Du heues ghehoert des dorpers tale
Die seit dat men den wolf heeft vonden
Dat hi tzel Gusset ten stonden
Doer dorsse wille dien hi minde
Doer de voestren Gust men die kinde
In wils hem helen niet en twint
Vanden orsse dat hi mi sint
Vindic die ghene diet willen vertellen
Dat hi van orssen ende van ghesellen
Sal sijn verlies hebben vergouden
Men derfen niet ouer gaertsoen houden
Om lachter noch om scade te doene
Sinen vrienden . hi es soe coene
Ende hi es der bester een die nv leuet
In weet nierren die ridders name heuet
Die hem gheliket sonder een
Dats mijn her hector ende el negheen
Noch van grieken noch van troyen
Hi en sal bescudden wel sijn proyen
Herde scoene ende openbare
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Daer en es soe houerdech no soe ommare

24

Onder dat griexse heere
Mach hine gheraken met sinen spere
Hi sal hebben goede auentuere
Ende hi maect hem sijn ors te suere
28
Dat hi daer nv heeft verloren
Vaer weder ende brinc dijn here te voren
Van minen monde sonder toren dit
Hi heeft mi lief ende inne haten niet
32
Ende es gheen soe vremden man
Die ic wiste die mi goets an
Ic en onste hem vele te bet
Ic wane wel bi mire wet
36Minde mi dijn here hi en Boude hem niet pinen
Te doene dorperheit den minen
Die cnape nam orlof ane hare

684

688

692

696

BOO

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

32

Ende si antworde orient nv vare
Gode beuolen ic ans di wel
Ioncfrouwe Beet hi blijft wel
Neen hi niet in deser stont
Bliuic in hoghen ende ghesont
Hi voer henen sire straten
Vrodelijc na der maten
Dien pat dien leidde ten orloghe
Daer menech graue ende menech hertoghe
Ende menech hoech baroen
Sach om dat wel doen
Nv was daer comen mijn her parijs
^
Die meneghen ridder houesch ende wijs
•
Ende meneghen seriant met hem brachte
Si reden al den stap al sachte
Ende spannen voetboghen ende hantboghen
Dicker dat die quarele vloghen
Dan des winters doet die haghel
Daer ende was soe houerdech no soe behaghel
Hem en dochte hi en hadde wel gevaren
Die metten hue mochte ontfaren
Ic en wilt v langher maken niet
Daer es soe groet vernoy ghesciet
Ende soe groet verlies cortelike
Dat noit man en Bach dies ghelike
Dat nv ghesciede in beiden siden
Maer die van grieken tot desen tiden
En consten niet langer verdraghen
Sine moesten olien daerse dander jagen
Al binnen haren pauwellione
Ne ware doer mijn her agamonnone
Die hem scorcoers heeft ghedaen
Daer en ware negheen ontgaen
Si en waren doot of ghescoffiert
Dus waest te voren al ghevisiert
Dat hi die waerde soude houden
Mine wondert niet dat si verbouden
Die grieken doen si comen saghen
Op teelt haer vriende ende haer maghen
Dier hi x dusent met hem brochte

129rb40
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Ic wane men verre Boeken mochte
Haer ghenote eer si waren vonden
Si Baten op haer orsse ende helm gebonden
Scilt an hals scacht inde bande
Si sloeghen met sporen op haer viande
Ende daden doer borste ende doer siden
Dat yser vanden spere liden
Hem conste die halsberch niet besluten
Beide van binnen noch van buten
Wasser vele in groten vare
Die orssen liepen hare ende tare
Daer die riddren af waren Besteken
Daer mocht men ghereet Bien breken
Arme bene ende ander lede
Daer was grote jammerbede
Bi stucken hinghen die couerturen
Willic v segghen al die auenturen
Die daer ghesciede en Gonst Bedoen
Mijn here die coninc agamennon
Heeft die troyine weder staen
Onder Boot ende ghevaen
Dat sire moesten III dusent riddren laten
Hier mesvielt hem Boe vtermaten
Dat si moesten rumen dat velt
Dat Beet die boec diet ons vertelt
Daer was groet jammer ende groet zeer
Si en hadden gheleuet nemmermeer
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Ende hadde ghedaen mijn her pollidamas
16
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Die van damas here was
Ende met hem die coninc fryon
Die meneghen prince menegen baron
Ende meneghen ridder hadden daer
Ic wane wel ouer waer
Dat hire x dusent hadde van mesniden
Dat ghescal van her pollidamas lieden
Ende canic niet ghesegghen wel
Maer meneghen ridder stout ende fel
Ende Boet gheprijst te meneghen stonden
Mocht men met hem hebben vonden
Die oec waren sere tontsiene

si en moesten zijn
door een verticale streep.
1 gescheiden
gp

768

772

776

702

28

32

36

40

44

130ra

4

8

12

16

129vó31
129vó36

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Bi desen vercoeuerden die troyine
Die sere verloren op dien dach
Maer eert daer toe quam was menech slach
Beide ontfaen ende ghegheuen
Ic weet wel dat men wint bescreuen
Eer sise vanden velde dreuen
Datter om lieten dleuen
x dusent riddren ende verloren
Starc ende coene ende wt vercoren
Recht vanden grachte vanden mure
Daer was die vreselijc scoffelture
Alden dach enen groet
Daer bleef menech goet man doot
Die men te rechte mochte daghen
Die vrouwen die ten paleise laghen
Mochten al gader besien
Vergadren jaghen ende olien
Wijt daer wale of anders doet
Pollidamas deder menech gemoet
Menech pongijs daer hi ane wan
Menech ors ende meneghen man
Deden si die zielen vten lichame varen
Someghe joncfrouwen die daer waren
Wisten sine ghedachten wale
Maer aen haer ghelaet ende hare tale
En roert menes niet gheware des
Hi . ende mijn here dyomedes
Ende quamen niet anders sens te gader
Dan of manlic anders vader
Ochte anders broeders hadden verslepen
Si hadden onderlinghe ghestreden
Ende lange droegen si haet ende Wijt
Ic wane dat in al den strijt
Gheen twee soe fellike en joesteerden
Si braken haer scachte ende jockeerden
Ende dyomedes vten ghereide
Dat op hem ander heiden
Storte sijn ors ende hi viel onder voet
Daer en was Wiemen hem en dochte goet
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Dat arm noch been hem niet en brac
Ende een groet start ors daer hine af stat
Heeft hem een seriant ghenomen
Eer dyomedes op conste tomen
Daer hi troyluse prosent af dede
Helene ende andren vrouwen mede
Saghen die joeste ende dat ghemoet
Deen tart den den andren op den voet
Ende hebbenen metten vinger ghewijst
Pollidamas ende sere gheprijst
Als troylus hadde dors ontfaen
Vrient Beet hi mi heeft ghedaen
Dijn here dicke groet houeschede
Dese ende alle die andre mede
Die hi mi ende de mine dede
Moet hem god lonen sagic noch die stede
Ende fijt dat icx hem dancken mochte
Ende hi dint ane mi versochte
Daer ic af hadde moghenthede
Dat ic deen mochte op houeschede
Soe soudics herde blide sijn
Ic wille algader veesen sijn
Ende altnes staen tot sinen ghebode
Here blijft wel . vrient vaert te gode
Ende segt dinen here al dus
Het heeft hem vermeten troylus
Hi salder selke joeste op doen
Het sal beclaghen selc baroen
Die herde stout es ende goet
Hi en hebbe mesval ende ontspoet
Hi sal hem tonen noch heden
Met sire grote behaghelheden
Van sine slaghen ende van sine steken
Voer sine oghen men salre af spreken
Alsoe wijt alst lanc es ouer al
Doe ghesciede oec . als ic v sal
Hier na cortelike tellen
Maer her achilles ende sijn ghesellen
Hielden die van troyen soe tort
Dat meneghen slatb ende meneghen hort

130ra34

mi: Boven de regel
op
8 8geschreven,, met invoegteken
g
p de

24

28

32

36

40

44

130ró

4

8

703

820

824

828

832

836

840

844

848

852

856

1 n.

schra
1 a

704

16

20

24

28

32

36

40

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Hebben si daer van hem ontfaen
Si moesten steruen of bestaen
Hem te omrekenen of te werne
Dies en stont hem niet tonberne
Nochtan dat si hem daden ten were
Maer her achilles deedse met sinen spere
Vanden orssen vallen ter neder
Ende als si waren op ghestaen weder
En consten si hem niet ontgaen
Si waren alsoe voer hem ghevaen
Dat hise onder die voete reet
Her achilles was soe wreet
Dat die van troyen sijn ontdaen
Hem en come sorcoers ende hulpe saen
Troylus sat op pesselande
Ic wane dat men in ghenen lande
Verre noch na in ghene stat
Beter ors en vonde dan was dat
Hi hadde enen witten halsberch an
Betren en sach noit man
Soe en doet oec nemmermere
Hi droech her hectors stilt min no mere
Met enen palestene groene
Enen scacht met enen roeden pinioene
Die hem brisida sine amye
Hadde ghegheuen op goede vrye
Heeft hem sijn cnape in sijn hant gegeuen
Daer menech niet verloes sijn leuen

Hi hadde enen helm gebruneert van stale
Daer menech steen van cristale
In stont ende menech Boet Bardijn
44
Die blicten jeghen dat sonneschijn
Alsoe ocht ontsteken ware
Troylus was worden gheware
Van enen sinen ridder die voer joesteren
130va Daer achilles quam met sire banieren
Ende heeft den ghenen soe ghesteken
Dat sijn herre moeste breken
4
Dat hi daer neder viel op tgras
In weet hoe sijn name was
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Maer troylus hadde groten rouwe
Want hi was hem wel ghetrouwe
Ende emmer te sinen dienste ghereet
Hier omme eest recht dat hem si leet
Ende mach hi het sal sijn vergouden
Hi ende conste hem langher niet onthouden
Hi sloech te hem roert met groten nide
In middewaert wander luchter Biden
Heeft hi her achilles gheraket
Ende heeft hem ene wonde ghemaket
Dat dat yser voer al dore ende dore
Die halsberch ende dede hem geen orbore
Hi liet hem Binken als die vroede
En ware hem nemmermeer vergaen te goede
Ware hi sittende bleuen stijf
Hi hadder in ghescoten sijn lijf
Maer doch die steke die hi ontfinc
En was niet soe Ilene dat hijs ontginc
Soe lichtelike hi en moeste
Sijn ghereide maken woeste
Ende ghewont was soe onsochte
Dat hi die naeste xim nachte
Moeste ligghen op sine bedde
Hi hadder ghelaten lieuere wedde
En ware hi niet te hant op ghesprongen
Men mochte hem wel hebben ghesongen
Een requ i em eternam
Tierst dat hi dors metten breidel nam
Ende dat aertsoen metten hant Begreep
Spranc hi inden stegreep
Ende troylus en had soe niet ghelaten
Alle die voer troyen Baten
En haette hi niet soe sere als hi hem dede
Hi vinc ten swerde daer hi hem gaf mede
Soe vreselijc enen slack
Daer was ouer al groet gheiacht
Soe groet verdruch soe groet geloep
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Daer vielre wel vertech ouer hoep
Daer mijn her hector quam ghereden
44
Oec hebbensijt Bonder scade niet leden
Die de broederen tsens gheraken
130vb Si sloeghen met swerden ende si staken
Soe dat hem nierren en dorsten genaken
Si daden arme ende bene craken
4
Si braken scachte scilde ende artsoene
Daer vloghen dicke die trinsoene
Dan snee des winters ofte reghen
Si sloeghen meneghen coenen deghen
8
Ende hebbens sere ende vele verloren
Hine roert nie van moeder geboren
Noit dat wank bi onsen tiden
Die hoerde spreken van Bellen striden
Nota IX` XLIX verse

12

DITS HOE DAT HER HECTOR VTE DER STAT
VOER DIE VAN TROPEN TE HULPEN

C XLVI

1

ch wat jammer ende wat rouwen
O Sal men hier saen mogen scouwen
Ende hoe swaer een ongheval
In weet hoe ict ghesegghen sal
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Mi wondert dat die wander stat
Nie alle daer om en bliuen mat
Om alsoe scadelike sake
Droeue sere ende tonghemake
Waren si tallen tiden voert
Noit en was daer na in die port
Bliscap want hoe mochtet veesen
Nv hoert hoet quam te desen
Ende hoe die wijch daer na verghinc
Nemmermeer en hoerdi dine
Soe droeflec onder een ende ander

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
gwitregels
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
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Dat voersproken heeft cassander
Moet ghescien in Gorter tijt
32
Men hielt den vrede sonder nijt
De xxx daghe leden binnen desen
Die ridders die sijn alle genesen
36 Menech man heuet grote joye
Dat hi ten vreseliken tornoye
Des anders daghes veesen sal
131ra Daert ghesciede dat ongheval
Ter quader tijt was hi bestaen
Ende gheendt ende voldaen
4
Andromaca hief her hectors wijf
Die scoenste die doe hadde lijf
Soe edel was si ende wel gheboren
Van houescheiden hadde si te voren
Haren man ghetrouwe ende dat was recht
8
Si hadde yore tgrote ghevecht
Twee scoene kindre bi her hectore
Landoniaca ic deep noemen koere
Te dien tide waest out vijf jaer
12
Darijs segt ouer waer
Dat edelijc was ghemaect
Blont ende wit ende wel gheraect
16 Ende van andren kindren bloeme
Nv hoert hoe ic dat ander noeme
Alsoe ict in boeken want
Astionata waest ghenant
20

Het en was maer twee

32

131ra28

droeme: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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jaer out

Doen hem die wile veert onhout
Hoert wat Baer doen was bracht
Recht op den seluen nacht
Doen die vrede inde nam
Dleet dat der vrouwen te voren quam
Mochte haer des sinnes doen verwerren
Die Bode toeghdent haer van verren
Beide bi tekene ende bi droeme
Dies nam si berde goede goeme
Om hare stade om haren rouwe
Des nacht ghedoeghde die vrouwe
Pine jammer ende verdriet
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707

44

48

52

708
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Maer dies ende twifelde haer niet
Vaert her hector wt ter battailien
Hi blijft doot sonder faillien
36
Ende hi die plaetse niet en rumet
Eer hi doot wanden orsse turret
Andromaca was seker das
Want hare te voren comen was
40
Dies was haer liden te meere
Verdroeuet vtermaten sere
Ende dat en dochte mi gheen wonder
Want si seit hem al besonder
44
Here sprac si hoert herwaert
Van ere dinc benic vervaert
Soe sere daer ic ligghe bi v
Dat mi te moede es al nv
131ró
Als of mijn lijf Boude vergaen
De gode dedent mi verstaen
4
De dine daer ic om ben onblide
Dats dat ghi niet en vaert ten stride
Sijt seker dies ende ongheoent
Die gode hebbent mi vertoent
Eest dat ghi heden court dare
8
Men bringt v doot op ene bare
Der gode raet en wille dat niet
Dat die dinc al dus gheschiet
Ende ghi aldus verliest v leuen
12
Selc teken hebben si mi ghegheuen
Eest dat ghi wte ten wighe rijdt
Dat ghi bliuet doot inden strijt
16
Na dien dat ic v segghe hier af
En vaert niet sonder tuinen orlof
Ende laet v hier af beuroeden
Voer alle dinc celdi v hoeden
20
Te doene gheloefdi mi
Dat jeghen der gode wille si
Her hector Wert erre op hare
Want hare woerdt heeft hi ommare
24 Ende dat si bringhet voert
Heetelike hi haer antwoert
Nv meer Boe veetic oec dat
Ende ghevroet soe lane soe bat
28
Dat ghi Ilene no groet en wroet
Grote stoutheit eest dat ghi doet
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32

36

40

44

131va

4

8

Mi te radene dese sake
Waerdi van droeme tonghemake
Tellet mi al sonderlinghe
Droeme dat sijn bedroghen dinghe
Daer en houdic mi niet an
Alsoe langhe als ic mach ende can
Willic mi tallen tiden weren
Ieghen die ghene die mi willen deren
Ende doot hebben mijn gheslachte
Daer toe belegghen mi met crachte
Waert dat alsoe gheschiede
Dat quame onder die felle Tiede
Ocht onder die heren vander stede
Dier ons wel C lvt sijn mede
Dat ic ware al dus versaeght
Omme enen droem . vrouwe dien ghi saeght
Dat ic niet wte ende dorste varen
Beter waric doot te waren
Nemmermeer en moghet god ghehingen
Dat ic vervaert si van dien dinghen
Ende sprekes mi niet dats dat ic mene
In doers doer v groet no Ilene
Andromaca weende ende verluchte
Om die sake die si vruchte
Dat rode blie dat haer stont wale
Wert swert bleec ende vale
Wel na wert si uren sinne
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124

Den coninc gaf si dat inne
12

16

20

131ró31
131ró36

Dat hi her hector binnen boude
Ochre pine leuende hebben woude
Ende hi bonen alle dinc neme ware
Dat hi ten stride niet en vare
Prian was houesch ende goedertieren
Hier af wert hi in vare sciere
Hi en troeste hem niemens dan her hectors
Dats alte male sijn sorcoers
Bliuet hi dat weet hi te voren
Si nemens scade ende toren
Dus en der hi hem niet ontbieden

droeme: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
Tussen Willic en mi is een knoeierig
gggeschreven mi doorgestreept.
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Te varen wt met andren lieden
Hi kint de vrouwe van selken rade
Dat men best haren wille dade
Want sijt hem brachte . doer doghet ane
Parijs nam sine compane
Ende troylus ende eneas
Coninc mennoen ende pollidamas
Ende van lancolie coninc eufenus
Coninc serpedoen ende clautus
Cupesus die groete ende die Starke
Ihaphes heeft sine marke
Ende renrus ende altuaus
Episceephus ende adroscus
Coninc efeus forcaus
Die here was vanden philistine
Hadde daer oec alle die sine
Philemeus die scoene die vroede
Ende andre vele coninghe goede
Heuet parijs al ghescaert
Wel beset ende bewaert
Die scaren waren lane gherect
Ende die orssen wei verdect
Die banieren wel beset
Die speren staerc dyser wel ghewet
Van wapenen waren si wel verwaert
Ende van herten onuervaert
Doe gheboet die coninc prian
Want hi was een wel gheraect man

16

Dat die heren ten seluen tiden
Ghetoghelike wt souden riden
Want die grieken mochtens hem beroemen
Dat si ten litsen waren comen
Tierste dat her hector wist die milde
Dat sijn vader niet en wilde
Dat hi were ten tornoye
Hi was in groten vernoye
Dat hi die vrouwe Andromaca
Te biouwen hadde daer na
Hi swert . si hadde sijn hulde verloren
Dat sijt hem brachte te voren

131va37

Tussen vanden en P hilistine zijn
1 twee letters (fi?) doorgestreept.
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Sere dreyghedise vtermaten
Ende swert dat hise altnes sal haten
Hets wonder dat hise niet en slaet
Sine wapen eeyste hi daer staet
Die waren gheborghen ouerside
Dies eyschens was die vrouwe onblide
Si gaeft hem ende hi deedse ane
Andromaca na tuinen wane
Was in oormacht ter seluer stede
Als hi die wapene ane Bede
Si maecte groet hantgheslach
Want si ontsach den wreeden dach
Sere bat si hem dat hi woude bliuen
Ende hem seluen niet en ontliue
Dicke bat si hem ghenade
Als si sier dat hijs niet en dade
Noch doer roepen no doer bede
Noch doer ghene sake mede
Dat hi niet laten en woude die vaert
Om dat si weent ende mesbaert
Al sour haer al de werelt vromen
Dede si alle die vrouwen comen
Ecuba ende sijn suster mede
Die alle drie weenden gherede
Alle drie hebben sine besworen
Dat hi hare bede wilde horen
Ende hi binnen soude bliuen
Hets al om niet

711
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200

204

dat si bedriuen

Hi en acht screyden noch spel

Sone sprac die moeder wet dat wel
132ra

4

8

131vb28

Dat ghi mi verger algader

Ende den coninc uwen vader
Wi maken groet onghedout
In weet om wiens ghijt horen wout
Lieue kipt vuildi ons begheuen
Hoe selen wi Bonder v moghen leuen
Wat dode souden wi dan becoren
Ochre wi v aldus verloren
Hier en es vrouwe die mocht ghedueren
Haer en soude haer herre scueren

wreeden: De tweede e is klein boven het woordeschr
even.
g
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Ai lieue kint nv doet ende blijft
12 Ende merket doch op dese wijf
Si screyen alle groet ende Ilene
Pollexina . ende vrouwe helene
Woudene biden clede houden
16
En diedde niet al dat si scouden
Wat si baden alle die vrouwen
Dat was om niet bi miere trouwen
Hine wiste van moede wat doen mere
Andromaca die dreyghdi sere
20
Als si siet dat niet en diet
Slaet si haer bande ende maect verdriet
Groet gheween ende groet mesbaer
24 Si sleet haer scone gheluhaer
Als of si ware des sinnes ane
Metter haest soe liep si Bane
In ene camere ghinc Andromaca
28
Om haren Bone Astionaca
Dien maecte si met tranen warm
Si namuren sciere op haren Arm
In die sale liep si vermoit
32
Daer her hector sijn cousen scoit
Voer hem warp si sijn tkint ende seght
Here om tkint dat vore v leghl
Dat oleine es ende ghi selue wont
36
Soe biddic v dat ghi mi des ont
Dat ghi mine woerd bekint
Ontfarme v mijns . dit es v kint
Ghine sieghet meer na desen tijt
Eest dat ghi vaert inden strijt
40
Ghi steruet in deser reze
Dat kint blijft van v wese
Verwoet wolf verdoemt ries
44
Ende ontfarmt v niet dies
Dat ghi soe sere haet v leuen
Twi seldi soe saen begheuen
Beide mi ende uwer moeder
132ró Vader kinder Buster broeder
Twi seldi ons laten verslaen
Hoe selen wi Bonder v ontgaen
4 0 . wi . 0 . wi deser Auenturen
Mettien Boe viel si ter seluer uren
In ommacht in die sale neder
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132rb19

Helene hiefse saen op weder
Die grote rouwe int therte doeghde
Om hare als si van buten toeghde
Her hector was die niet en dede
Noch om kim noch om bede
Hi en es clene no groet vervaert
Mettien bracht men hem sijn paert
Hi wilt vut riden hoe Boet gaet
Mettien spranc op Andromaca
Si maecte soe groet gherochte
Dat ment verre horen mochte
Int paleis van troyen binnen
Mocht elc hoeren ende bekinnen
Si deder veeenen vele tranen
0 . wi . 0 . wi sprac si nv gaet ons ane
Die vre dat wi doot wouden veesen
Andromaca ghinc wech met desen
Tot priamus den coninc rike
Slaende haer bande jammerlike
Cume mach si ghespreken van moede
Doch riep si alse die vroede
Seght mi dul man du dunct mi riesen
Du saelt noch heden wel verliesen
Vaert her hector buten inden strijt
Hi blijfter doot des Beker sijt
Ic weet wel dat alsoe moet gaen
Die Bode dadent mi verstaen
Ic hebt vorsien in dier ghebare
Comt hi in die griexsce scare
Si slaene doot wat doestu dan
Nemmermeer siedi tuinen man
Gaet houtennen here mijn
Astionata mijn kint ende tzijn
Leidic te sinen voeten heden
Sine moeder heues hem ghebeden
Pollexina ende vrouwe helene
Daer en diet groet no clene
Hi en woude haers willen niet gheweten
Recht nv was hi op gheseten
Here doe ic liep te di

hoeren. De eerste e is klein boven het woordeschreven.
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Ganc henen ende houten mi
Hi heeft mi sere versproken weder
Mettien worde viel si neder
Doe rechtese op die here Boet
Prian was stout ende vroet
Ende sinen viant berde wreet
Na dien dat men die waerheit weet
Hi en was te licht niet in die tale
Maer houesch ende ghesedech wale
Als hi van hare heeft ghehoert
Selc mesbaer ende selke woert
Die woerde ghinen hem . ter herten naer
Hi hadde vrese ende groten vaer
Swaer verluchten ginc hem Ane
Mettien begonsten hem wt te Bane
Die tranen vut sinen oghen bede
Die droeghde hi met sinen clede
Sijn herte Bede hem dic meschien
Op een paert sat hi mettien
Vut der Balen es hi ghereden
Peysende met serecheden
Her hectore ontmoette hi finder straten
Sere vererret vtermaten
Van moede hadden sine doen sweten
Die hem baden omme beten
Op die grieken stont hem die moet
Onder sinen stalinen boet
Was lijn anschijn roet als een vier

28

32

36

132va33

Sijn oghen waren hem soe fier
Ende soe vreselijc ontsteken
Nv hoert hier wonder af spreken
Ghelijc den brande waren si roet
Lyoen noch beesten Ilene no groet
En es van sinne niet soe vreesam
Vor waer gheseit als ict vernam
Hine es soe stout bi miere trouwen
Diene in die oghen dorste Ane scouwen
Ia die honde van dier stede
Vloen als sine saghen mede
Ghewapent sat hi op galenteye

vreesam: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
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16
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Ane sine zide sine espeye
Die wel helme sniden can
Biden breidele namuren prian
Ende Beide ghi bliuet hier twaren
In late v heden buten varen
Ic bid v besiet v bet
Biden Bode van onser weet
Manic v te deser fijt
En si mijn wille . dat ghi niet wt en rijt
Ic en wille oec niet dat gheschiede
Dat ghi dadt dat ic v verbiede
Hets recht dat ghi doet mijn ghebodt
Ghine vaert niet vte alsoe hulpe mi god
Heden meer nv hoert wat wenen
Driuen die vrouwen alle ghemenen
Hoert hoe sere si mesbaren
Hem allen ontfermt ws te waren
Lieue kint nv beet gherede
Her hectore was te moede lede
Sinen vader en dar hi niet vergrammen
Noch hi en dar niet niet bliuen van seamen
Onteert waent hi sijn emmermere
Ay here sprac hi here here
Ghi en Bijt hier op niet wel bepeinst
Om dat een dul heuet gheveinst
Ende vertellef haren droem
Ende ghi daer wt nemet Boem
En varic

24

28

32

132vb17

niet wte wet ouer waer

Men saelt mi lachteren verre ende naer
Dat mi een wijf hier bliuen doet
Met rechte Bout v duncken Boet
Dat ic den onsen stonde in staden
Die noch heden werden verladen
Deser woerden en acht prian niet
Soe vele bat hi hem ende hief
Dat hi keerde al dede bijt niet lichte
Maer soe vreselike was sijn ansichte
Hi en es soe coene die op hem sief
Ontwapennen en wilt hi heure niet
Sonder wander ventalien allene

niet is klein boven de regel
geschreven,^ met een invoegteken
op
i'n.
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Prian Bende groet ende Ilene
Al dat hi wt Benden mochte
Wat manne die te wapenne dochte
36
Trac al wte op den velde
Opten pleine met ghewelde
Die grieken hebben cleine gelet
Sine hebben hare scaren beset
40
Scoen volc hadde dyomedes
Ende die stoute mijn her Acilles
Ayax ende thelamoen
Menelaus ende Agamennoen
44
Ende pollamedes die wise
Hadde riddren van prise
Die banieren ende die helme claer
133ra
Die int heyr waren al daer
Verlichten al dat plaine velt
Dyomedes met sijnre ghewelt
4
Maer troylus ende die hem toe horen
Die quamen ghepongiert voren
Dese II scaren vielen te samen
Die een groet deel der plaetsen namen
8
Die orssen daden si lopen voert
Datment verre hadde ghehoert
Derde duende onder die calcoene
Met scarpen speren daer ane ponioene
12
Scilde braken halsberghe scuerden
Die daer luttel yement duerden
Menich storte doer die vlucht
16 Die speren vloghen in die lucht
Want men daer wel joesteren sal
Moet menich vallen swaren val
Die nemmermeer op en staet
Wie dat daer den spere ontgaet
20
Trect dat sweert scaerp ende claer
Daer was die wijch groet ende swaer
Troylus riep lude sijn tekijn

132vb44
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133ró

4

Hi waent wel wreken die vriende sijn
Doe sloechiere meneghen te dier stont
Daer bleef soe meneghe doot ende ghewont
Dat men dat velt sach bedect
Dyomedes quam voert ghetrect
Verert als hi sijn volc sach slaen
Ende die troyne ouer hen gaen
Op troylus sinen viant
Stac hi met enen spere te bant
Ane die mouwe van singlatoene
Hi stackene doer den lioene
Die in sinen scilde stoet
Die haelsberch scuerde al was hi Boet
Maer troylus diene niet en ontsiet
Mercte sijns ende ghemeste niet
Den stilt stac hi hem al duere
Ende inden halsberch ene scuere
Soe Batter troede bloet wt liep
Maer die wonde en was niet diep
Soe dat tsweert ten liue wt ginc
Si begauen selken dint
Ende streden met beiden handen
Met vreseliken branden
Ic wane si en en verschelen niet
Eer elc anders bloet daer Biet
Nv quam menelaus dare
Wel III dusent in sine scare
Hi stac van frigie emiteres

8

12

133ra24
133ra25
133ra34
133ra43

Als een die verbolghen es
Soe sere liepen die orssen te samen
Dat si die scachten daer si quamen
Doer die scilde daden varen
Emiteres die viel af te waren
Op hem verswaerde die strijt
Vanden grieken ter dier tijt
Soe Batten niercent van sire siden
Bescudden en mochte in ghenen stride

wreken. De tweede e is verbeterd uit een n.
meneghen: De tweede n is verbeterd uit een r.
lioene: De o is verbeterd uit een andere letter.
tsweert: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
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Daer wert die coninc sciere ghevanghen
Hi en ware niet ontganghen
En hadde ghedaen mijn her pollidamas
Die stout ende onveruaert was
Hoe soe dat vergaet die sake
Emiteres die comt sciere ter wrake
Ende ontset in dien ternoy
Pollidamas riep Anoy Anoy
Troylus ic sie v verliesen
Die grieken delen ende kiesen
Si wanen ons driuen sonder keer
Her hector en comt niet hellemeer
Sinen troest hebben wi verlooren
Sint dat jerst wert gheboren
Ne hoerdic nye tellen noch zaghen
Dat ridder liet wapen te draghen
Doer drome die men versiert
Hier wert sonder hem ghetorniert
Troylus antwerde saen
Den coninc van frigie hebben si ghevaen
Sie waer hi met ghenen lieden vaert
Wi hulpen hem best metter vaert
Mettien reden si na hem erre
Sonder eneghe langher merre
Staken si op die scilde sonder dueren
Die halsberghe daden si scueren
Daer was die porsse vanden stride
Men vacht daer met groten vide
Wel hondert grieken staken si aue
Daer dmeeste deel af moeste ten graue
Soe datter selke die men Bach
Sijn gheweide voer heure lach
Menech was daer ten tornoye
Daer was die porsse vanden vernoye
Pollidamas die quetster vele
Met sire eracht in dien nijt spele
Onder hem tween ontsetten si dare
Emiteres was in groten vare

Tussen ic en sie is st doorgestreept.
Tussen sonder en keer is keren doorgestreept eng
eexp
un Seerd.
Ne: De e is verbeterd uit een v.
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Want si hadden hem af ghedaen
Die cofie ende souden hem thoet af slaen
Want sine behouden niet en conden
Maer troylus quam ten seluen stonden
Die meneghe hi die bant af sloech
Hi quetster meer dan int ghevoech
Met sinen sweerde dat scarp was
Wonde hi meneghen die niet en ghenas
Doe quam Ayax thelamons sone
Drie Busent ridders hadde die gone
Wel ghewapent na hare manieren
Ende wel ghereden met banieren
Blau roet ghelu ende meneghertieren
Hare couertueren waren diere
Dit heer versachde meneghen daer
Dans gheen wonder diet merken claer
Want het waren ridders Boet
Ende quamen met groten ouermoet
Oec hebben si soe goeden here
Sine conden verbetren nemmermere
Die troyne ware niet te dien tide
Soe verschelen vanden stride
Om der jerster heren doen
Ende Bade Aiax ende thelamoen
Die op hem al versch quamen
Si reden op hem te samen
Daer ontfinghen groet verlies
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Die wander stat sijt Beker dies
36
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Want sine mochtense niet verdriuen
Menech ridder moester bliuen
Die gherne Banen hadde ghevloen
Hadde hi iet ghemoghen doen
Die meneghe was daer in groten noede
Die erde was bedect metten dooden
Die strijt was daer berde wreet
Som vloen si wech ghereet
Ende peisden dat sijt hadden verloren
Thelamon die deeds hem voren
Pollidamas heeft hi ghesteken
Ic en weet niet wel wies hem mach wreken

Tussen wel en g hereden is reden doorgestreept en g
eexp
un geerd.
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Soe dat hi vanden orsse vel
En hadde ghedaen troylus ende nienent el
Hi ware ghevaen diet tsweert verdroech
4
Ende meneghen ouer hem sloech
Met vromecheden ende met groter eren
Bescudde hi den groten here
Sijn volc ontfloet hem vter porssen
8
Troylus halp hem opden orsse
Pollidamas sat op met desen
Die groter eresen es ghenesen
Want wet wel dat hi Baer vel
12
Daert hem te stuer was ende te fel
Si toghen achter hare eerde
Men stacker vele vanden perden
Eer si die persiene vernamen
16
Die met hare boghen quamen
Ende waren wel vii dusent ofte mere
Die daden meneghen griec wel zere
Quarele scoten si ende ghescichte
Daer en was halsberch soe ghedichte
20
Sine doer scotene in Gorter stopt
Hem dusent hebben sire ghewont
Soe dat men Bach wel dat dat Moet
24 Al doer die Starke halsberch woet
Daer was ghescoten menech peert
Parijs was stout ende onvervaert
Hi Bede hem scade ende groten lachter
28
Een deel toghen die grieken Achter
Want si soe vele voles verloren
Dat sijs hadden groten toren
Si peinsden mochten sise noch belopen
32
Die van troyen soudent becopen
Ten stride quam mijn her Acilles
Die ghemerket heues des
Dat die grieken alte samen
36
Verlies ende grote scade namen
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Meer blefer oec dan yement waent
Den sinen bidt hi oec ende vermaent
Te peinsen om die werelt ere
Want daer waest te doene sere
Mettien liet hi sijn spere sincken
Dat sat van bloede mach drincken
Ende meneghen riddere vellen echt
Eer si meer werden gherecht
En es gheen man die v cont daden
Dat vernoey ende die scade
Die si hadden die van binnen
Si weerden hem wildfijt bekinnen
Maer soe vele werter doer reden
Datter meer vloe dan daer streden
Ende rwmden hem dat velt
Ter stat weert met ghewelt
Ende als her acilles roert gheware
Dat si alle vloen van vare
Sloech hire vele metten swaerde
Want hire niement en spaerde
Daer was herde swaer tverlies
Ende die scade die altnes wies
Die troyne lietent henen gaen
Want si en mochtens niet ghestaen
Die grieken jaghense soe sere
Ende pijnden hem in lanc soe mere
Nauwe te maken den pas
Daer weerde hem wel pollidamas
Ende troylus in sire Biden
Dicke keerden si inden stride
Hets wonder hoe Bijt gheheerden
Si bescudden metten sweerden
Meneghen die daer neder lach
Parijs . die sloech meneghen slach
Hi sloecher meer dan iii werf Besse
Wel deedt die coninc van daresse
Dese dadent euen vele
Si haddent tquaeste vanden spele
Dese bescudden die bastarde
Die swoeren dat si metten swaerden
Becopen selen dien si beriden
Metten sweerden ginghen si striden
Die grieken gingen hem doerbreken
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36

Meneghen hebben sire af ghesteken
Die daer doot bleef ofte mat
Here god wat ridders waren dat

40

44

134rb

4

8

12

Beide in porssen ende in stride
Groet slaghen te Slane met nide
Hoe edelijc dat si vochten
Want si die grieken vluchtich brochten
Met haren scarpen snidenden branden
Si cloefender vele daer toten tanden
Ghevellet wert daer thelamon
Ghevaen hadde margarien
Enen bastard die achilles stac
Met enen spere dat ontwee brac
Maer dyser bleef hem inden buuc
Ende vanden houte een groet stuc
Dies wert menech troyin gram
Eer hi vanden orsse quam
Hebben sine ontfangen ende ghedraghen
Deus god hoe sere sine claghen
Want hi was een ridder alsoe goet
Soe scone vromich ende vroet
Dat sijs te rechte waren gram
Maer eer men hem dat hout wt nam
Hebben sine ghedreghen in die port
Ay mi wat rouwen was daer ghehoert
Het weenden riddren ende vrouwen
Poertieren cnapen ende joncfrouwen
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Tierst datten her hector sach
Wert hem dat herte alsoe swaer
Dat hi ter erden viel wel naer
Op ene bedde leiden si den zieken
Dies moghen si dancken den grieken
HEr hector vraghede wiet hem dede
Doen hi wiste die waerhede
Wiet hem dede ende in wat twijste
Te waren sprat hi doen bijt wiste

134ra44
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Ic mach met rechten sere mesbaren
Dat ic daer vut niet en mach varen
Hoe mochtic nv meer ontbeiden
Daer vut moetic ander heiden
Ende desen wreken op dat ic mach
Vindickene op desen dach
Ic wane dat hi daer selken pant laet
Dat hi ontghelt dese ouerdaet
Hoe verwondic meer den lachter
Ochtic nv toghe des strijts achter
Wat soe hulpen mach of letten
Ic moet onse volc ontsetten
Her hector hief den spriet vut tien
Margariten . ende riep mettien
Haelt mi mijn ors ic wreke desen
Al soudics nemmermeer ghenesen
Doen hi opsat sijn vader quam
Diet met pinen hem benam
Recht buten der stat op die fosseiden
Was dien tornoy ander heiden
Want eneas die was comen
Die vele der plaetsen heeft ghenomen
Met vii dusent riddren wel
Die ten orloghe waren snel
Al ouer waer seggic v dat
Si verhoeghden wel die wander stat
Maer dies waren si vele te bloeder
Ende oec stridens si te voeder
Dat her hector weck was haer gheselle
Alst her achilles wiste die felle
Gaf hi om hen allen te min
Hi sweert hi salse driuen in
Agamennon Beide dit doe
Here sprac hi comt ghier toe
Laetse ons vanghen ende slaen
Ons en macher gheen ontgaen
Her hector en es oec niet daer
Twi souden wi dan hebben vaer
Hi en comt heden meer vter stat
Si sijn allegader mat
Als si sonder hem striden
Brinct v volc in Gorten tiden
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Wi selense alsoe bestaen
Het celen si dusent becopen saen
Her achilles voer voren hi was ga
Agamennon volghde hem na
Nv roert daer schiere sere ghestreden
Eer si scheden van daer heden
Die hertoghe van Athenen quam voren
Met 111 dusent ridderen vercoren
Op spaensche orssen al op gheseten
Alte bant oec wildfijt weten
Ghinghen si horten ende steken
Ende die starcke scilde breken
Maer vele der harre bleuen Boot
Die wijch was stare ende groet
Vreselike soe was desen Bach
Dat men wonder af segghen mach
Philemeus van paflaganie
Die ouer stoute ende die vrie
Iosteerde op die van Athenen
Noit en hoerde man van neghenen
Tellen dat in soe Gorter tijt
Soe menech bleef in enen strijt
Stare waren die paflagoene
Ende achten cleine op die griffoene
Van bloetheiden en wisten si niet
Den grieken daden si groet verdriet
Wel deedt daer selue philemeus
Van meneghen soe haddijs prijs
Hi joesteerde op den hertoghe
Bouen den scilde stac hine hoghe
Dat hem in tande vut vloghen
Ende hi neder viel van hoghen
Hine en consten niet ghevaen
Want van soe meneghen was hi bestaen
Alsoe die lieden van haren here pleghen
Dat sine weck hebben ghedreghen
Vanden velde ten tinten waert
Daer men sere om hem mesbaert
Pollidamas heeftene ghemoet

Tussen Wi en selense is selei doorgestreept eng
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Die sere daer omme verwoet
Ende sweert dat sijt selen becopen
Dijet daden . op dat hise mach belopen
Die scilde namen si ende reden
16
Daer si luttel yemens meden
Noit en hielden si op den loghel
Maer si vloghen als een ooghel
Ende quamen daer men sere street
20
Si daden die meneghen groet leet
Waest op scilde waest op orsse
Haer speren braken in die porsse
Som op ridders die bleuen dool
24
Die wijch was daer stare ende groet
Ende daertoe meneghertieren anoet
Ende van persen groet ghestoet
Hier in desen fellen tornoy
28 Hadde die meneghe groet vernoy
Dat ment ghescriuen niet en Conde
Sine mochten in neghere stonden
Ghedueren daer . sijt seker dies
32
Alte swaer was haer verlies
Doer die litsen heeft mense ghedreuen
Daer moeste menech laten dleuen
Vele yielder daer in die fosseit
36 Eer die derde in quam ghereit
Verloren si soe meneghen man
Dat ment vertellen niet en can
Die grieken wonden an haren Banc
40
Die vterste litsen sonder wane
Si dreuense binnen den berbecane
Parijs die reet hem daer bat Ane
Hi heeft hem daer af ghesleghen
44
Meneghen vromen wenen deghen
Troylus dede selke Baken
Dat hem niement en der ghenaken
135ra
Hi wasser meneghen te fel
Daer toende hi sijn stoutheit wel
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Pollidamas dede wonder groet
Hi hielt sijn goede sweert al bloet
4
Soe groet leef hi den grieken doet
Hi baedde sijn sweert in haer bloet
In sinen keer hi was ghestade
Diere vercoept hi hem die scade
8
Philemeus die scone ende die vrome
Wasser die beste die ic noeme
Telken sloech hi enen doot
Met sinen sweerde dats wonder groet
12
Al dadent dese wel nochtan
Dats dat hem niet ghehulpen en can
Want liede die wel striden connen
Hebbent tvelt op hem ghewonnen
16
Sine connense niet in waren saken
Vut ghedriuen noch vluchtich maken
Binnen der poert nv merket dan
20 Sijn comen selc x dusent man
Daer nierren af in langhen fijt
En gheert te comen inden strijt
In die stat mochtmen roepen horen
Dat sijt tvelt hebben verloren
24
Daer soe was selc hantgeslach
Dat nieman andren troesten en mach
Si en weten waer van eresen porren
Som liepen si op die torren
28
Alle wanen si Ilene ende groet
Ghevaen sijn ofte veesen doot

Her hector vernemt ende sief
32

36

40

135ra34
135ra38

Dat wonder dat daer ghesciet
Ende die scade van dien daer bliuen
Die nieman en mochte volscriuen
Die stat sack hi in roere ende in vare
Ende hi heeft oec vernomen die niemare
Dat si binnen der porten vloghen
Hem liep dat dboet onder die oghen
Van groter ouermoedecheit
Sinen helm nam hi ghereit
Dien bant hem der cnapen een
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Doen vernvde daer dat gheween
Meneghe vrouwe in die sale
Wert crane ende van rouwen vale
Om her hectore was hen wee
Wet god si en sienne nemermee
Noch en werden blide meer hier naer
0 . wi wat scheyden viel al daer
Dat die wile niet en mocht ontvlien
Daer hem af Boude alsoe meschien
Binnen der salen sat op sijn peert
Her hector ende gorde sijn sweert
Den scilt nam hi ende reet vte
Andromaca screyde ouer luwt
Iammerlike si haer gheliet
Priamus en was daer niet
Hadde hire gheweest het ware bleuen
Maer hi die niet en ontsiet sijn leuen
Reet die strate neder waert
Menech neech hem in die vaert
Alst ghemene vole vernam
Waren si blide dat hi quam
Ieghen hem liep menich een
Van jammere dreuen si groet gheween
Here Beiden si die griexe scare
Es . dies worden wel gheware
Heden tot desen tide
Dat ghi niet en comt ten stride
Si hebbens wel ghehad den prijs
Van ons es groet dat verlies
Si hebbender heden vele belopen
Maer nv selent Bijt doch becopen
Ende ontghelden in Gorten tiden
Her hector comt al daer si striden
Maer die perse was soe groet
Van dien die weken doer den noet
Dat hi cume vut comen mochte
Tierst dat hi quam int gherochte
Sloech hi curipluse te door
Die van cortanie was here groet
Isidris was een coninc rike
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Stout ende vromich sekerlike
Enen slach dat hem her hector gaf
Dat hem die arm voer af
Dat hi bleef doot in ghenen spele
Daer hoerdemen tekene vele
Daer mochtmen teenre veilen hoeren
40
Menech trompe menech horen
Die hoghe torren luudden weder
Ende die dale al daer neder
Her hector wert saen bekint al dare
44
Tierst dat sijns worden gheware
Traken die grieken te samen
Op den velde danen si quamen
135va
Pollidamas hebben si ghevaen
Philemeus haddene bestaen
Tontsettene maer dat es bleuen
4
Dies waren si vroe dienen henen dreuen
Want hi hem menech werf beriet
Grote stade ende verdriet
Dies gauen si hem meneghen slach
Op den helm daer hi voer hem lach
8
Sijn ontset es op ghegheuen
Hi waender selue wel sijn bleuen
Dicke was om her hectore ghevracht
Van hem dienren daer henen jaeght
12
Maer bekint hebben sine bi dien
Dat sine hebben van achter besien
Int herre was hem te bet
16
Pollidamas die wert ontset
Her hector liet op hem lopen
Si moestent swaerlijc becopen
Dat sine soe dorperlike leeden
20
Dat gheselscap wert saen eerscheden
Hi sloecher metten sweerde doot
Meneghen ridder stout ende groet
Hi doer reet al hare heere
24 Vele verloren si ane die veeere
Pollidamas moeten si begheuen
Ochre alle bi hem laten dleuen
Die troyne sijn vercoeuert
Al daer fosseit steil was gheoeuert
28
Hebben si die grieken bestaen
Daer was menech doot ende gheuaen
36
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Bider daet die her hector dede
Twi soudic v laten hier mede
Te velde dreuen sise verre
Dies waren die grieken droeue ende erre
Een Ammirael loecetes
Was neue na dyomedes
Rike als ons die jeste wijst
Doer sine stoutheit was hi sere gheprijst
Dien heeft die coene her hector doot
In midden daer die strijt was groet
Stac hine doot onder al dat here
Op sinen scilt met enen spere
Al daer van goude stont I lupaert
Scoerde hi den scilt metter vaert
Die halsberch faillierde saen
Dat yser esser dore ghegaen
Soe dat si Bene ponioen
Doer ginc op dat achterste artsoen
Dat leuere ende longhe vut voeren beide
Doot viel hi vanden ghereide
Ende fierst dat her hectors spere brat
Metter vaert hi tsweert vut trac
Hi proefde hoe dat sniden conde
Daer maecte hi meneghe diepe wonde
Die troyne dadent wel ten stride
Nv meer sijn si vroe ende blide
Nv riden si den vianden an
Dat doet her hector die edel man
Als her achilles Bach dat wonder
Dat her hector doet besonder
Die sine prinsen dus verslaet
Sijn herte segt hem ende raedt
Eest dat hi langhe te liue bliuet
Al dat volt hi ontliuet
Sonder enech weder keer
Maer hi souden ontliuen eer
Waert dat hine conde beringhen
Ende bijt dan conde volbringhen
Hi sloechene selue waert dat hi mochte
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Daer ane sette hi al sijn ghedochte
Anders niet hem int therte ginc
Hier omme laet hi alle dinc
Altemale set hi daer in
Sijn ghedachte ende sinen sin
Nemmermeer en werf hi blide
Eer hine doot heeft inden stride
Hi sach tfolc jaghen al ghemene
Soe vele crachts heeft her hector allene
Dat hijt al weder stont met sire ghewelt
Ende hi hem rumen doet dat velt
Die troyne sijn wel becomen
Meneghen hebben si dlijf ghenomen
Al tfolc trac vte der stede
Sint dat god die werelt dede
En sach noit man in ghenen fijt
Selc ghevecht ende soe vreseliken strijt
Bi hondert bi dusent bleuen si doot
In die stat was tghehuv soe groet
Tfolc liep al dat het mochte
Die erde beefde dat hem dochte
Ghelijc als of si scoren Boude
Menech doode lach daer op die moude
Nota

IX` XLUII

verse

DITS HER HECTORS DOOT

4

C XLVII

ollicetes een coninc vt vercoren
van ouer cassitus was hi gheboren
Dats ten lande weert van endi
Meneghen riddere soe hadde hi
Stout was hi ende wel gheacht
Ende een man van groter macht
Noit en sach men ghenen man

P
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Beter wapene hebben an
Met dieren stenen ende met goude
Waren si versiert menichfoude
Dies peinsic dat hi hem verhief
Her achilles haddene berde lief
Bedi dat hi hem soude gheuen
Sijnre suster behielde hi dleuen
Selue was hi een ridder vermaert
Van sinen viant onvervaert
Dies daghes sloech hi meneghen troyen
Maer her hector heeft belopen dien
Dat hi hem niet en mochte ontgaen
Daer moeste hijs biechte ontfaen
Ten tanden sloech hine al dare
Ende doen hi Bach dat rike ghegare
Soe scone soe rikelijc ende soe diere
Wilde hijt af trecken sciere
Doen hijt hem pijnde hoe hijt af trake
Quam her achilles sijn weder sake
Op hem slaende op die heide
Daer ruumde menech sijn ghereide
Die wijch verswaerde daer soe groet
Dat daer menech man bleef doot
Her hector ende her achilles quamen te samen
Die grote slaghe gauen ende namen
Elc sloech anderen al dare
Op die helme die ludden Clare
Soe dat alle die bande ontspronghen
Ende hen die bande weder songhen
Maer her hector heeft een sweert ghetrect
Dat scarp was ende sere bled
Met beiden handen hi oec slaet
Op her achilles hoe soet gaet
Maer hine en consten niet ghevellen
Dat vechten lieten haer . ghesellen
Die ghene die waren daer ten stride
Ende maecten hem ene plaetse wide
Maer her achilles Bonder waen
En mochte jeghen hem niet ghestaen
Hi trac op oer wel sere ghewont
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Hi was erre dat wert v wel cont
Gheen man en mochte droeuer sijn
Dat dede hi berde wel in schijn
16
Hi dede vermaken sine wonden
Ende verbinden soe hi best conden
Sinen helm hi oec binden doet
Enen spriet nam hi start ende goet
20
Ten stride keerdi danen hi stiet
Om sine wonden en laet hijs niet
Her hector wacht hi talre stont
24 Hi wille steruen alsoe ghewont
Sweert hi . ofte hi wilten doden
Dies en laet hi hem niet verbloden
1 Scarp ende wreet soe was die strijt
Daer bleeft menech in torten tijt
Onder die grieken wert een ghehv
28
Sie riepen her hector heuet nv
Enen coninc ons af ghevaen
Wi en tonnen jeghen hem niet ghestaen
32
1 Enen anderen hielt hi bi der veintallien
Ende tracken vt der battallien
Metten scilde al onghedecht
Her achilles siet dat hire niet op en mect
36
Sijn ors sloech hi met sporen
In sijn herte soe baddi toren
Op her hectore hi hem wreken wilde
Hi stackene beneden den scilde
40
Met enen spere dat scarp was
Dies her hector nemmermeer en ghenas
Want Nine van achter stat al dure
Hem en halp halsberch no couerture
44
Dat was rouwe ende jammer groet
Daer bleef die goede her hector Boot
Want sijn leuere ende longhe beide
Vielen voer hem int ghereide
136va
Ay her hector bloeme van ertrike
Noit en vantmen vus ghelike
4 In allen Baken waerdi volmaect
In allen doeghden wel gheraect
Houesch waerdi ende goet
14

136va4

Tussen waerdi en volmaect zin
1 twee verknoeide letters doorgestreept.
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Scone milde ende wroet
Gheen dinc en messat ane v
Dat ghi hebdt verloren nv
V leuen dat sal sijn meswende
Die van troyen in haer ende
Oec allen heren ende vrouwen
Diet horen lesen hem mach wel rouwen
Ay her achilles boese deghen
Hoe fellike hebdi versleghen
Den stouten ende den starcken her hectore
Dat dune van achter stakes dore
Moerdelike naemdi hem Blijf
Trouwe dies hadde ghesijn een blijf
Hadstune in dansichte ghesien
Dat en hadde di niet moghen ghescien
Dune saeghsten nie dune en waers vervaert
Di heeft dicke sijn scarpe swaert
Meneghe wonde in dijn lijf ghehouwen
Daert saghen heren ende vrouwen
Onghelijc was dine eracht
Dune hadts jeghen her hector ghene macht
Haddi ghevochten hant jeghen hant
Dijn boet waer bleuen her hectors pant
Ay stat van troyen wes droeue sere
Du heues verloren raet ende here
Ghi troyne vliet haestelike
Die bloeme es doot van uwen rike
Ay nv weert v stat te broken
Ende ghi selt bliuen onghewroken
Die ghene die v te wreken plach
Es doot nv maect groet hantgheslach
Hadde her hector tot nv moghen leuen
Troyen ware te winnen bleuen
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Tussen deze regels
K bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
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VAN VELE EDELEN PARABELEN

ENDE WISER LEEREN
C XLVIII

136vó Heinelijcheit die v ghesciet
Die en seldi versegghen niet
Niement dien ghi soe orient sijt
Want als ghijs hem hebdt ghelijdt
4
Soe heeft hi v dan ghevaen
Ende dan moetti hem sijn onderdaen
Ende blijf sijn eyghen voert an
8
Die te voren was een vri man
Want het mochte grote vrienscap
Wel verkeren in viantscap
Ende dan na dat verkeren
Soe mocht hi v onteren
12
Ende v heimelijcheit vermelden
Dat soudi dan jammerlike ontghelden

16

20

24

9[ Alse dwater jeghen berghe gaet
Mach der zielen werden raet
Ic meine soe dat vlieten moghe
Vander herten tote in doeghe
Dat water en loept soe sachte niet
Men hoert tot inden hemel die vliet
f Vier grote loene daelmoesen heeft
Si verblijdt dien mense gheeft
Hi es blide diese mach gheuen
Si verbluscht die sonde ende linghet leuen
Soe Wiese gheuet onstelike
Hi heeft dese mu sekerlike
wan mi hier te voren
Eer hi ghewonnen was ofte gheboren
Ende ouer waer sijt seker das
Mijn moeder droech mi eer si geboren was

f Mijn vader

28

136vb2
136vb18
136vb21
136vb22
136vb28

versegghen:
De tweedeg is verbeterd uit een niet afgemaakte
h.
gg
g
doeghe:
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
g
8
loene: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
Tussen dien en mense is mensch doorgestreept enS
eëxp
un geerd.
ghewonnen• en is verbeterd uit een d.

[148.1-225]
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Ende oec wasic eer ict verdroech
Die tfieren deel vander versloech
Oec wasic die selue man
Die mer ouder moeder maghdom nam
If Ghetrouwe orient hulp ter noet
Hine vliet doer vrese no doer doof
Die orient es vander Auontueren
Alsoe langhe alst v gaet ter cuere
Soe volghef hi v maer hi vliet
Alst v mesvalt ofte mesciet

5

40
I Die fijt lijdt ende henen veert
137ra Ende oec alle dinc verteert
Ende slit hoe danich het si
Oec heeft soe versleten mi
4
Dat met mi naect der vesperfijt
Al mijn yoie ende mijn jolijt
Leeght indie scotel ende inden nap
Van minnen en hebbic maer den clap
8
Anders en doegicker niet toe
Nochtan benic blide ende vroe
Als icker iet af spreken bore
Dat gheet mi soe wel in doere
12
Dat icker af verblide te male
Want niet meer dan die tale
En hebbics van dat men doet
Nochtan hebbic den wille Boet
16
Haddic die macht ghelijc den wille
Ic wane ic Belden laghe stille

6

f Wie minnen wille wachtera dies
Vele beslaen Wert dic verlies
Wie in ghenuechten set sijn leuen
Vroude salne niet begheuen
Daer omme willic na vroude proeuen
Want ic Bie den meneghen droeuen

7

1 Die bie haer te Bomere wiselec gheneert
Daer si des winters af verteert
Soe doet ghi jonghe in jonghen tiden
Daer ghi out af moghet verbliden
Want men seget heeft doude ghebrect

8

20

24

28
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Hets recht hi was jonc snodel ende gec

32

36

40

si Wie uier herberghe gherne ontfeet
Die ghene daer hi doghet in weet
Ende blidelec dent des hi heeft
Hets al te dancke dat hi gheeft
Want hens te prisen gheen gherechten
Dan goede onste ende blide ansichten
Sijn die gaste houesch ende goet
Hets al te dancke wat men hem doet
Sijn si onhouesch ende si hem storen
Soe meer ghegheuen soe meer verloren
Want men niet te besteden en pleghet
Wers dan dat men den quaden gheuet

9[ Die haer herte ter werelt gheuen
Al moghense blidelike leuen
137ró
Een stuc en mach niet langhe dueren
Soe menechsins sijn dauontueren
Die ghevallen alle daghe
4 Oec eest ene ghemeine plaghe
Dat men emmer steruen moet
Waer toe es dan dese werelt goet

8

12

16

20

137rb16

11 De werelt es alsoe ghescepen
Heeft hem iement iet mesgrepen
Ende court hi finder lieden mont
Sone mach hi werden niet ghesont
Al waert oec loghene de ghebueren
En Selene laten niet ghedueren
Si sijn soe nidech god gheue hem toren
Si clappen Bonder Bien ofte horen
i Wie dat blide es om mijn sneuen
Ghevalt hem aerch magic dan leuen
Ic saels achten vele te min
Dats sijn Toen tuucht mi mijn sen
1 Wetti hoe de werelt staet
Doet mi goet ic doe v quaet
Doet mi ere ic doe v lachter
aerch: De e is klein boven het woordeschrev
en.
g
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Trect mi vore ic Bette v achter
if

Vrient die men lichte verliesen mach
Die daer omme waecht op enen dach
Lijf Boet ziele ende ere
Hi es bedroghen alte sere

14

11

Minne sonder trouwe
Biechte sonder rouwe
Bedinghe sonder innecheit
Dats al verloren aerbeit

15

f

Deeus here god hoe mach dat sijn
Vrouwen die gherne drincken wijn
Datse niet en peinsen dan
Hoet ghewinnen mach har man

16

24

28

32

11 Alsoe menech hoot alsoe menech Bede
36 Ende alsoe meneghen sen daer mede
Men can niet soe vele goets gheleren
Men en maecht in quade keeren
f

137va

4

9[ Die

f

137rb25

giereghe en die vrecke mede

18

19

Souden deilen ene maerct tere stede
Die ghiereghe woude hebben dbeste deel
Die vrecke weder seit gheheel
Al noch soe eest onbescheeden
Die strijt tusschen hem beden

8

12

Nijt vrese minne ende miede
Dese Hi' dinghen doen dat die liede
Dat recht vonnesse verkeren
Daer si hen seluen met onteren

17

Soe waer dat een jonc man
Sijn recht behout daers doghet an
Es hi eighen ofte vri
In dien dat hi niet scale en zi
Sine doghdelike saken
Selen hem emmer edel maken

Lijf:
Lijf:ij1

is verbeterd uit ic.

20
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16

91 Twee dinghen god niet doen en mach
Die ic wale doe alden dach
Ic ga wel tenen betren man
Ic sondeghe des god niet en can

21

20

i Visscheren weueren tolnaren mede
Connen wel meneghe scalchede
Ende menegher ande dint
De nit de duuel wel ontfinc
Ende lieghen bescheedelike
Nochtan werden si Belden rike

22

24

91 Als II reinaerde werden ghecoren
Te scependomme ende hebben ghesworen
28 Trecht te houden van ere stede
Ende dan gheualt enen onvrede
Tusschen harer beider maghen
Ende elc den sinen wilt ouerdraghen
32
Die dan mochte horen die okette
Die si daer voert bringhen bi wette
Diere den sen toe woude keren
Mochter reinaerdie ane leren

23

36

24

40

137vó

4

8

12

11

Die ene stat wilt regeren
Selen dese xi poente anteren
Eendrachtech sijn met trouwen
Ghemeine orbore anscouwen
Haer vriheit niet laten breken
Dicke om ghemeine orbore spreken
De stat beuelen den vroeden
Tghemene ghelt nauwe hoeden
Ende keren ter meester baten
Te vriende houden de omme Baten
Trecht houden ghelike
Alsoe wel den armen als den rike
Vaste houden haer statuten
Die quade altnes worpen vte
Ghetrouwe sijn haren here
Dits der ouder wiser Tere
Ende waer een ghebrect van desen
Daer Boe steet die stat in eresen

16

20

24

28

32

36

40

138ra

4
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I Wanneer met enen man soe staet
Dat een sijn viant diene haet
Vore sinen here mach belieghen
Om dat hi bughen can ende nighen
Soe es al sijn doen baraet
Al dade hi wel het ware quaet
Die dus loghene doen vlieghen
Sijn die de here meest bedrieghen

25

f Seidic de waerheit talder tijt

26

Soe vondic meneghen weder strijt
Dies moetic dicke om legghen
Men mach te vele de waerheit segghen
Ende seidic al dat ic weet
Soe wiste de vremde al mijn leet

f Soe wat ghi hebt van erdschen goede

27

Dat lidende es met groten spoede
Hebbet niet te lief te zere
Het lijdt met enen Gorten kere
En hebbet oec niet alsoe mare
Alse oft v beuolen ware
Van enen vremden . Maer doet woont
Nuttet selue ende gheuet voort
Dat men mach verstaen daer bi
Dat het doch v eighen si
Want menech es knecht van sinen goe
Bi wanhope van vrecken moede
Des sijn knecht heeft ghemac ende er[e]
Nv proeft welc here es dan de here
Tgoet es sign na rechter aert
Diere tallen tiden wel af vaert
Hier omme laet ons blide sijn
Want die meneghen spaent den wijn
Ende en der sijn Boet niet vertaren
Daer sine viande wel af varen

137vb22
Tussen waerheit en talder is een knoeiengg
geschreven talder doorgestreept.
137vb38oe:
Waarschijnlijk stond er oorspronkelijk oede (vgl.137vb39 - moede).
ggoede
oede De
. twee laatste letters
zin
1 vermoedelijk
1 verdwenen onder de zestiende-eeuwse restauratiestrook.
137vb40
er[e]: De [e] is alleen zichtbaar onder UV licht.
138ra1
laet: De e is klein boven het woordeschreven.
g
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f Elc sie vore hem dat radic wel
Want ware hem dauontuere fel
Ende hem tgheluc niet en dient
Hine sal behouden ghenen vrient
Maer die wilt proeuen sijn vriende al
Hi leerse kinnen int dongheval
Want int tgheluc wint men menegen vrient
Die roder noet niet en dient
Nv laet ons emmer den ghenen ontsien
Daer niet sonder en mach ghescien
Waren wi dat wi veesen souden
Wi souden hebben dat wi wouden
I

20

Niemen sijn vriende en weet
Alse sijn dint ten besten steet
Maer de vriende worden becant
Alst hem ten quaetsten gheet in hapt
Gheet mi wel Boe hebbic vriende
Maer lettel alst mi steet onsiende

1 Leert men enen jonghen man
24 Doghet die hi niet en can
Wetti hoe hi dat verkeert
Leert v seluen ic ben gheleert

28

29

30

9[

Die niet en can ende niet en wilt leren
Ende van eren court tonneren
Ende niet enen sot en verdraecht
Wijst desen daer men Botte vraecht

31

f

32

32

Het sal groet gheluc ghewouden
Sal de sot Boet behouden

33

36

9[ Die god wijsheit gheuet ende sin
Hi gheeft hem die meeste gaue
Die de werelt mach hebben in
Heerstap rijcheit oft haue

28

138ra27
138ra29
138ra31
138ra33

Hetara raa
restauratiestrook.
t rataestrook.
g teken is deels verdwenen onder de opgeplakte res
verdraecht: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
g
Hetara
p raa
g teken as deels verdwenen onder de opgeplakte restauratiestrook; tussen sal engroet
g
is g oet doorgestreept en^
eëxp
un geerd.
Hetara
teken is deels verdwenen onder de opgeplakte restauratie r
grestauratiestrook.
p raa
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Want jan soetrec ons bescrijft
Dat altnes die wise man
Here bouen den sterren blijft
Hets recht dat sijs hem dancken dan
Dien god sen ende wijsheit an

40
138rb

4

8

12

16

20

24

28

32

138rb27
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91 Allet goet dat ons gheuen mach
Beide de werelt entie natuere
Dat mach ons . in een oege op slach
Nemen die dool ofte auontuere
Niemen en beroeme hem hoghe dade
De mensche ende oec sijn goet al
Hanct ane den hemel met enen drade
Ende men en weet wanneert vallen sal
Elc huede hem vore desen val

34

f Het heet menech nv ten tide
Wesen een goet edel man
Die noit in ne ghenen zide
Edelheil ane hem en ghewan
Want al ware een man van gheslachte
Van longhen . ofte alsoe goet
Rijc van goede ende van machte
Hem edelheil pie en bestoet
Hi en si edel inden moet

35

cl

Dus ware beter enen hellinc
Met gode ghewonnen ende verteert
Dan wi hadden alle dinc
Daer hare de werelt mede gheneert
Dat ghewonnen ware met blamen
Van onsen tienden ouder vader
Al waert dat wijt alle samen
Den aermen gauen al Bader
Dore gode onsen hemelschep vader

i Die aelmoesene gheeft
Hi doet hem seluen meerder goet
Dan den aermen diere bi leeft
Dus seggic oec dat hi doet

aermen: De eerste e is klein boven het woordeschreven
g

36

37
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Hem seluen vele meerder ere
Die eert enen goeden man
Dan hi eert den goeden here
Elc ere goede liede dan
Waer hi mach ende waer hi can

11 Die ghenoecht dat hi heeft
Hi heeft al linen noet verwonnen
Ende hi es die rijcste die leeft
40
Naest Bode onder der Bonnen
138va Maer die vree es hi heeft pine
Altoes gaet hem droefheit ane
Al ware al ertrike oec sine
Hi soude nochtan na tuinen wane
4
Willen die Bonne . ende oec de mane

8

12

16

20

24

138ró33
138va13

i[ Die scalken knechten licht gheloeft
Entie verraders niet en kim
Entie werct na sijn selfs hoeft
Ende die den smeekere mint
Ende die mesdadeghen niet en doet ghenade
Alse men hem mach doen gheuede
Ende vroeden liede niet . gheet te rade
Ende licht ontseit . een goedsmans bede
Sijn rike en mach niet sijn ghestede
1 Ic wil mi des vermeten wel
Waren wi dat wi veesen souden
Alse ons god maecte ende niet el
Wi souden hebben dat wi wouden
Want ons seit aristoteles
Dat alle dinc van recht begheren
Dat in hem meest Boet es
Ende al aercheit van hem weren
Die wilt mach hem in doghden gheneren
i Die hem verlaet op joncheit
Op scoenheit . ochte op ghesonde
Ochte op lijfs crachtecheit

meerder: De eerste r is klein boven het woord geschreven.
goedsmans
. De e is klein boven het woord geschreven.
g
%
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28

32

36

40

Ic woude dat hi wel merken Conde
Hoe die bloemen . ende tgroene gras
Des morghens groit eer ment af sleit
Ende zauons voert inden tas
Dits ons allen euen ghereet
Als die doot court diet al versleet

f Die rijcheit heuet . ende diese hout
Hi moet sorghen al sijn leuen
Ende als hi sterf ende hi vercoudt
Moet hise met groten rouwe begheuen
Maer die rijcheit . niet en heeft
Ende hem daghelijcs gheneert
Hi es die rijcste man die leeft
Want hi tsine met Bode verteert
Dat hem zorghe noch anxt en deert

138vó i Die wille wachtem voer den wijn
Al dunct hi ons smaken wale
Bouen mate soe eest venijn
4
Ende gheeft den mensche dicwile quale
Hi bred ende droecht de natuere
Ende netut der herten haren sin
Mansclacht luxurie in meneger vre
8
Werringhe scande ende dein ghewin
Dit brinct drunkenscap al in
Il Dobbelsteene ende vrouwen minne
12

16

20

138vó14
138vó17
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42

43

44

Ende drunckenscap diese antiert
Si bringhen hem al aercheit inne
Ende blijf dicwile gheoneert
Traecheit ter doghet soe heefti in
Die leecht onder der minnen roede
Ende dronckenscap benemt den sin
Ende dobbelsteene gheuen armoede
Die wille hi sijs op sine hoede

i Lisemuschs seit al oppenbaer
Al waert dat sonde geen sonde en waer

Tussen heefti en in is hi doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
armoede: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
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24

Ende god gheen sonde en wraken
Ende niernet quaet van ronden en sprake
Nochtan soude men scuwen sonde
Want si court vte soe quaden gronde

28

32

36

40
139ra

4

8

12

139ra9
139ra13

11 Het drincken si C hen seluen doot
Die niet en storuen van dorste groet
Want wie vele sonder dorst drinct
Die doot hi te hem wert winct
Dronckenheit es selden goet
Want si den wisen dolen doet
Ende si es roeuerse der zinnen
Ende bode der doot wildijl bekinnen

46

f Alse mi die quade wel ontfaen
Soe hebbic emmer iet mesdaen
Hels beter der quader haet
Dan haer vriescap wel verstaet
Men sal metten goede wandelen
Ende metten quaden geen dinc handelen

47

1 Waren alle der lieden zinnen ghelijc
Sone ware nierren aerm no rijc
Ende wie dat riket ane sijn goet
Hi wert aerm in sinen moet
Alse een aerm mensche waer rijc
Sone es niement soe onverdrachelijc

48

dat wi sijn an Borghen
Wi gheren emmer enen morghen
Om den morghen roepen sere
Ende als wine hebben sijn wi here
Maer die hebben mochten dat hi begheert
Het ware M morghen weert

9( Hoe sere

49

i Vier dinghen sijn op ertrike
Die leuen berde wonderlike
Dat salmander dat spise Beene
En nvt sonder dat vier allene

50

hi: De h is verbeterd uit een s: begheert:
de derde e is klein boven het woord geschreven.
g
g
en
spise
engeene
zin
door een verticale streep;
a de e
1gescheiden
p^ se is verbeterd uit een of twee andere
P
K
g
letters.
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Ende dat water de harinc
De stoor de Tocht geen ander dint
Ende bider erden leeft die mol
Die hi nuttet in sijn hol
Dus soe leuen dese IIII
Na ene wonderlijc maniere
I Drie dinghen sijn dat wet wel
Die ons sijn altnes te fel
Die vliegbende vloie ende sduuels nijt
Dese ligghen op ons taltder fijt
Dits een nijt die niet en begheuet
Van selker macht alse elc heuet

51

(1 Dat ic den duuel entie doot
Ontsien moet des hebbic noet
Die ic nochtan noit en sach
Nochtan vruchtic haren slatb
Van hem beiden moetic anxt ontfaen
Nochtan en weetic niet hoe sijn ghedaen

52

i Menech mensche hout inden moet
Dat hi an loghene dein mesdoet
Die scilt mach onlanghe hulpen mi
Die van logbenen ghemaect zi
Want menech mach mi herkinnen
Die hem seluen niet en kint binnen

53

Bekinde hem seluen elc man
40

139ró

4

8

139ra40

Hi soude te men lieghen dan
11 Ic doe mi seluen Teets meer
Dan al de werelt dats mi zeer
Mochtic mijn selfs meester zijn
Soe haddic saen den wille mijn
Mochtic mi seluen af trecken
Van dinghen die mi bevlecken
Soe dat ic rede ofte gingen
Mine volghede gheen quade dingen

De laatste reel
8 van de kolom is onbeschreven.

54
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i[ Vondic enen yseren [h]oet
Die jeghen loghene waer goet
Ende enen scilt jeghen scelden
Dese woudic herde diere ghelden
Ende een borch jeghen verraet
Ic soudse hueren dat verstaet

55

(1 Mi heeft menech man gheloghen
Ende want dat hi mi heeft bedroghen
Dien ic wale Boude bedrieghen
Op dat ic hem woude lieghen
Men mach de lieden wel bedrieghen
Daer men niet en spaert dat lieghen
Die hem ane gode houden moghen
Bliuen altnes onbedroghen

56

1 Dier herten dicke leide ghesciet

57

Die de liede node eten Biet
Hoe mochtem dan roers ghescien
Dan hise met hem moeste eten Bien
Ic weet wel dat selden ghenutten can
Bi eighene broede een noedech man

f Soe waer een wolf herde zi
32

36

40
139va

139rb9
139ró24
139ró33

58

Daer en lijn die die scape niet vri
Ende loer de wolf bestrijt den ram
Ic weet wel wie fierst wert lam
i Reine herten ende reinen moet
Sijn jn allen tiden goet
Ende gherecht te sine in ghewinne
Dats gherechte gods minne
Want die ontrouwe wert Boe coene
Datter hem niernet en scaemt te doene

59

1 Wee den mensche die gode verwerct
Ende in die sonden roert ghesterct
Want eest alst ghescreuen staet
Sone wert der sonden nemmermeer raet

60

[h]oet: Door beschadiging
gg is de[h] slechts ten dele zichtbaar.
Deehele
regel
g
g (De lie node eten sief is doorgestreept.
Tussen wel en wie is tierst doorgestreept eng
eëxp
un Seerd.
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f

Ic wil minen aermen maghen
Selden minen commer claghen
Ic en wil oec minen scat niet
Berghen daerne de duuel Biet

747

61

8 1 Soe wie dat mi quijt met Beden
Hi quijt mi met behendecheden
Stake elc eet als enen doren
Hen worde cume soe vele ghesworen

62

12

91 Die alle dinc wilt besorghen
Heuet selden saechten morghen
Wie bi daghe niet varen en mach
Vare bi nachte ende late den dach

63

16

1 Wie dat ontsiet den donder slach
Clopper jeghen al dat hi mach
Wie den anderen ontsien moet
An veerden soe es sier zorghen boet

64

20

1 Meneghen stoet moetic ontfaen
Die met gode wilt omme gaen
Ende sal hi gode bestaen nochtan
Soe moeti veesen een kersten man

65

24

1 Niemen en mach ghedoen bat
Dan hi hem pine te doene dat
Met dommen domp met wisen wijs
Want het es nv der werelt prijs

66

28

I Die wise hi can menech Boet
Daer na die domme lettel doet
Menech wise doet nochtan
Daer hi doet onwijsheit an

67

32

f Dat wijsheit gheen erue en zi

68

Noch conste wanhaghet mi
Want nierren heuet sonder aerbeit
Wijsdom ere noch rijcheit
36

i Dat salomon den wisen leerde
Maercolf dic dat wederkeerde

69
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139vó

Nochtan vintmense die in haerre Tere
Souden de wisen gherne verkeren

f Een sot netut eens sots sanc
4

8

12

16

20

24

28

1 Bi sinen worden kinnic den doeren
Entie esel bi sinen oeren
Want dien doeren dunct selden Boet
Soe wat dat die wise doet

71

i Selken raet de duuel gheeft
Daer menech bi in Bonden leeft
Soe wie dat verdraghen mach
Gheeft den den duuel enen swaren slach

72

i Soe wie roeuers ende drunken siet
Hi es sot ontsiet hire niet
Drunckenheit es selden soe vri
Daer en es sonde scande scade bi

73

I

Men siet selden rijcs mans huus
Sonder dief ochte Bonder muus
De dieue Balmen te rechte hanghen
Ende die muse met vallen vanghen

74

1 Wie vosse met vosse vaen sal
Hi moet kinnen haer weghe al
Wie dat vosse muse weert
Hi roerent hem spise dier hi gheert

75

f Het heuet selden vette muus

76

Den vos ghebeten in sijn huus
Der muus es alle weelde ontseght
Als si in die valle leght
l[ Die scalcheit leert in Biere joghet

32

70

Vore der vedelen gheclanc
Ende wat men den sotten leert
Sinen sanc hi niet en verkeert

77

In hem veroudt selden doghet
I Wie oude honde in bande leidt
Hi verliest dat hi aerbeit

78

FOLIO 139vB-140xn, TEKST 148.69-148.85

Eens ossen scinckel hadde lieuer een hont
Dan van roeden goude een pont

36
140ra

4

749

1 Hoe wel een hont ghetemt si
Ens bonts sede es hem emmer bi
Al Binge die hont talder stont
Ter kerken nochtan bleeft een hont

91
8

12

79

De muus niet gherne te kinde en gheet
Daer si bi die cane weet

80

Een extere sprat des es niet lane
Ter duue leert mi uwen sanc
Die duue seide ic lere v wel gaen
Woudi v huppelen laten staen
Iaic seide dextere maer en halp niet
Soe wat haer die duue biet

81

82

16

1 Soe wat manne den sot leert
Sinen sanc hi niet en verkeert
Des sots sancs en es niets weert
Want hi te beteren niet en gheert

83

20

9[ Ic weet wel dat eerraderen ende dief
Selden met goede lieden sijn lief
Wie gherne vint gherne steelt
Wie gherne verliest Berne speelt
11

24

28

In trouwen mach men an hem verstaen
Die al greenkenden henen gaen
Men stelt onghetrouwe menech man
Dies hem seluen onthouden niet en can

9[ Wie dat trouwe ende wet begheert
Es te lettel steden weert
Die sine mesdaet merken woude
Niemen hi herespen en Boude

De laatste reel
139vb36
g van de kolom is onbeschreven.
140ra4
bleeft: De b is verbeterd uit een h.
140ra22reenkenden:
De tweede e is klein boven het woord geschreven.
g
S
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85
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Die sijn Bonden merken wille
Hi laet wel de mine stille
9[

32

I

36

140rb

9[

4

Een man die maer een mesdaet doet
Machmen beteren ende bliuen goet
Nochtan hem selc quaden name gheeft
Die selue C quadere heeft

86

Wie xxx doghden begheert
Eest dat hi eens omme sleet
Der doghet Wert vergheten al
Maer de mesdaet hout ghetal

87

Clauarius es een ooghel godweet
Wies Gracht vore des menschen geef
Maer waer hi enen sieken siet
Dien en deert hi emmer niet
Wat sieken ghenesen niet en can
Dien en siet hi nemmer an

88

f Tusschen vader ende tkint

89

Men dicke ontrouwe vint
Een brueder den anderen bestrijt
Deen maech den anderen benijt
Besiet de veerelf alte samen
Ghine siet hem nierren sonde scamen

8

12

Die te sere dronken zijn
Ende die een srijcs mans kindekijn
Dicke leert te water gaen
Daer left selken fijt toren aen

90

91

24

Springhen singhen es al de joeght
Die oude sal peisen om de doeght
Hadden alle die lieden jongen moet
Dat en soude niet veesen goet
Mi dunct Boe waer ic henen bin
Dat ic hebbe M mans sin
Ende comic daer die liede sijn
Soe benic duider dan een zwin

140rb17

al is boven de regel
verwijsteken
op de schri
g ggeschreven,
^ metverwijsteken
p
1 i'n.
1

91

16
(1

20
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Hijs domp die siere kinder broer
Den honden gheeft in hongers noet
1 Soe wiep dat ic steruen sie

28

92

Ic en gheerde te steruen nie
Alsoe langhe alsict can gheliden
Willic jeghen de doot striden
1 Wat goers een man heuet ghedaen
Alse hi sterft dat vint hi saen
Maer dat hi achter hem laet
Dan weerti niet hoer es bestaet

93

9[ Die doot lieue van lieue sceedt
De doot ons van vrienden leedt
De doot ons de liede steelt
Ghelijc een die scaex speelt

94

i En es ons gheen feeste groet
Dat ons ten lesten gheeft de doot
Maer alsoe langhe alse ruert de mout
Soe es ons die vaert oncont

95

4

1 Coenheit edelheft houescheit joecht
Wijsheit rijcheit ere ende doeght
Die en wilt de doot niet sparen
Wine moeten daer wi verdienen varen

96

8

f Alse de ziele den ghesonden laeft
Ende de dooede den leuenden graeft
Soe seldi weten Bonder strijt
Dat hier naect een ander rijt

97

32

36

140va

1211 Constic soe wisen meester verstaen
Dien woudic Berne te rade gaen
Die dore den mensch deuel zaghe
Dien woudic lonen alle daghe

140rb28beerde:
De eerste e is klein boven het woord ggeschreven.
g
140va9
dooede: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
S
140va14
Tussen die en dore is doe doorgestreept.
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16

i Wijn reine versch ende Boet
Verbliden alder lieden moet
Cranke wine droeue ende cout
Die maect saen de liede out

20

f Wat ghi segt ofte segghen moeght

99

100

Hen es niemen edel dan die doeght
Dat latic welvallen horen
Wie recht doet es wel gheboren
24

f Ghenade ende ontfermecheit
Heeft ons verloest vter hellen leit
Troest biechte ende raet
Ons allen wel in staden staet

101

28

9[ Die crumen sijn vore Bode weert
Die niemen tsier taflen en gheert
Aelmoesene bidt vore den man
Die selue ghebidden niet en can

102

32

f Wie dat duuels werken werct

103

Ende niet en roect wie dat merct
Soe wat mi Baer af ghesciet
Diene houdic vore enen jnghel niet
36
140vó

11 Soe waer een jnghel wille zijn
Met sinen werken doet hi in schijn

104

Ende waer de heileghen geest es mede
Daer es peis ende vrede
4

8

Waer sijnse die vrome heren waren
Daer si ligghen wast gers te waren
Niemen soe grote here en si
Hine moet steruen alsoe wel als wi

105

f Dat roemsche rike steet niegherinc na

106

i

Dan hoe de werelt in roerringen sta
Sine roken op de scape torent
Op Batmen hem die wolle sent
12

(I Alse Bonden in thof van roerre comen

Daer werdense den lieden benomen

107
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Ende hoe dat si die behouden
Dies soe moet gheluc wouden
16

9[ Wie dat leuet na spans ghebode
Es der Bonden quijte voer gode

108

9[ Hen Wert Hie man soe hoghe ghetoghen
Hem en was leet was hi bedroghen
Die oec niemen en can bedrieghen
Hi en soude niemen lieghen

109

f Langhe aerme ende wide bande
Hebben de heren wanden lande

110

24

91 Wie goet met Hoede ghewonnen heeft
Hets wonder hoe hijt saechte begheeft
Maer saechte ghewonnen goet
Dat maect enen lichten moet

111

28

1 Hi es dom die der trouwe soect
Daer mens een twint niet en roect
Soe wie blect lenden ende doren
Heuet met rechte beide verloren

112

32

i Die niet wel en can ghebeden
Versuchte met serecheden

113

f Menech set mi te borghe in scaden
Ende voert wech dat hi heuet geladen

114

11 Die peren scudt voer een zwijn
Diene moghen niet wel reine zijn
Wie sant telde . ende sterren schijn
Hi mochte wel onledech sijn

115

I Al luttel loes en es maer spel
Maer alte vele en voeghet niet wel
Loesheit mach wel liggen stille
Want valscheit doet al haren wille
Gherechtecheit moet sijn verduldech
Si sal verwinnen . god eest haer sculdech

116

20

141 ra

4

8
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91

12

11

16

20

24

28

36

141ró

4

117

Die meneghe sprect Nine weet wat
Besaghe hi hem seluen hi sweghe bat
Ach dat ic dat moet ontgelden
Dat trouwe loenet alsoe Belden
Nochtan willic met trouwen dienen
Ic hope het sal noch loenen Temen

118

91 Eest dat een wast sijn goet
Waer hi court men heeten vroet
Maer heeft ramp ende ongheval
Soe heet men sot ouer al
Aldus steet elken es hi vroet
Sere te weruen om goet

119

(11 Tfi den melden fi den goeden
Tfi den hoofschen fi den vroeden
Tfi hen allen die nv leuen
Sonder die ghelt moghen gheuen

120

y[

32

Wie wilt dat ic hem verwere
Sal doch doen dat ic beghere
Wie gherne tuinen wille doet
Dien dragic emmer houden moet

Wachten die hem te wachten heeft
Men vint in nierren trouwe die leeft
Sspel van vrouwen ende heerscaps helde
Mach men verdriuen al met gelde

121

91 Ay hoort die clerc es . die can latijn
Maer enen gulden florijn
Ware hem beter Bijt seker des
Dan enen sac vol latijns es

122

i Ic hebbe gheweest in dat lant
Daer ic vele liede vant
Die meer doer den penninc daden
Dan dore Bode ende sijn ghenaden

123

141ra36ulden:
De 1 is verbeterd uit een d.
g
141rb1
lant: De t is door een latere handgeschreven
op^depg^
opgeplakte restauratiestrook.
g
141rb4henaden:
en is door een latere hand geschreven
op
g
p de opgeplakte restauratiestrook; de d is door
g
deze hand overgetrokken.
g
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8

12

16

91 Siet van wien ghi sprect ende wat
Ende waer ic rade v dat
Alse dwort vte es en mach niet in
Al sour tosten herre ende zin

124

f Hen behoeft enen dicken stilt
Die alle dinc anden wilt

125

(11 Siet op v . ende benijdt mi niet
Soe messelec eest wat v ghesciet

126

7 Wat ghi hoort ofte sier
Muust wel maer en mauwet niet

127

(11 Ic Nebbe verstaen in tuinen zin
Swighen brinct vele rasten in

128

11

Die niet en can noch en weet
Ende niet en heeft noch en gheneert
Het es anschijn oppenbare
Dat hem es nakende ermoede zware

129

f

Hers jammer dat een clein goet
Goede vrienscap scheiden doet

130

20

24

755

i Doen ic goet hadde ende ic mocht geuen
Vandic nichten ende neuen

131

Ende als mi mijn goet aue gaet

Vindic nierren die mi bestaet

28

141rb5
141rb6
141rb7
141rb8

91 Ghe lapte scoen ende hanscoen wit
Dats een dinc dat qualic sit

132

i Vrouwen die scaerlakn draghen
Ende selue haren vloer vaghen
Ende camecate sonder knapen

133

wat: at is door een latere handgeschreven
oope
de opgeplakte restauratiestrook; de w ise
door deze
g
hand overgetrokken.
%
ic: De i is verbeterd uit een andere letter.
in is door een latere handgeschreven
op
%
p de opgeplakte restauratiestrook.
Tussen ende en zin is sijn doorgestreept en eex un eerd van zin is in door een latere hand geschreven op
ee de z overgetrokken.
p de opgeplakte restauratiestrook; dezelfde hand heeft
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32

Hier sta ic op ende gape
f

141va

4

8

12

16

20

141rb34
141va1
141va2
141va3
141va4
141va5
141va6
141va7
141va8

Alse papen stoue houden
Soe moets die leide duuel w[oud]en

134

Tis quaet met hem drincken ghelach
Die qualec ghelt ende vele mach

135

Men gheeft nv niement tsine
In biere in broede noch in wine
Ooc in geenrande comenscepe
Ten heeft in dinde enen nepe

136

Tfi v clappers scaemt v der wraken
Die ghi doet met achter spraken
Wetti waer mede de werelt omme gaet
Doet mi Boet ic doe v quaet
Doet mi ere ic doe v lachter
Set mi vore ic Bette v achter

137

ci Alse mi een nonne biedt den mont
Ende op mi wipsteert een hont
Ende op mi lacht een scoen vrouwe
Ende mi een loes man sweert op trouwe
Ende op mijn scoudere sleet een here
Mi es te moede min no mere
Ghelijc als mi was te voren
Noch ghewonnen noch verloren

138

w[oud]en:
Het woord is door een vetvlek deels niet meer leesbaar.
]
Tis: De oorspronkelijke
Ti is door een latere hand geschreven
oop
1 linkerbovenhoek is afgeschreurd.
g
g
de opgeplakte restauratiestrook; de gebruikelijke
paragraafteken
ontbreken.
g
1 rubricatie en het p
S raa
Die: Geschreven door een latere hand opp de opgeplakte restauratiestrook.
Men: Me is door een latere handgeschreven
op
g
p de opgeplakterrestauratiestrook; de n is door de zelfde hand overgetrokken;
de gebruikelijke
atie en het p
paragraafteken
ontbreken,
g
g
1 rubricatie
g
In: De I is door een latere handgeschreven
opprestauratiestrook.
de opgeplakte
attestrook.
8
Ooc: De 0 is door een latere hand geschreven op de opgeplakte restauratiestrook; de o is door de
zelfde hand overgetrokken.
Ten: Te is door een latere handgeschreven
opp een opgeplakte rrestauratiestrook; de n is door de 8
zelfde hand overgetrokken.
Tfi: De T is door een latere handgeschreven
opp een
e opgeplakte restauratiestrook.
8
Die: De d is deels door een latere handgeschreven
en deels overgetrokken.
g
g
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Een man soude Biere vrouwen
Alder doeghden betrouwen
Al waert van sinen liue
Dat soudi segghen sinen wiue
Ia op datse vaste sliepe
Ende hi niet te Jude en riepe

139

91 Om dat de wolf sijn gans verloes
Swigic vore den eten altnes

140

f Van quaden tonghen ghevenijnt
Wert in dinde menech ghepijnt

141

9[ Ic woude niemen en Conde
Anderen vriescap toende
Hen quame vte herten gronde
Soe en soude men niemen hoenen

142

11 Ay mi ay mi moats mi ghesciet
Ic soeke trouwe in vinder niet
Die mint dat hem sal laten
Hi legger ane sen te maten

143

II

24

28

32

36

141vó

it

4

8

12

141va30
141va36
141vb9
141vb11

Swighen es een proper woort
Het Tuut soe wel int spreken
Van Bode moeten si sijn ghestoort
Die dat achter steken

144

1 Wildi bliuen in v ere
Soe staet vaste het wait zere

145

9[ Van haesten comt dic swaer verdriet
Maer die wel heit hem en gebrect niet

146

1 Wie in officien comt in heren hone
Seker hi leeft meest bi roue

147

he
Na he is aanvankeli jk^pint
met een stippopp de i en opp het eerste
p i'nt:
^g
pgeschreven,
g
eer te pootje van
de n; de kopiist
heeft daarnappint doorgestreept en
p
pun8 eerd enpijnt
g eëx
pl er achter geschreven.
g
De laatste regel van de kolom is onbeschreven.
dic: Boven de regel
op
i'n.
g ggeschreven,
^ met invoegteken
S
p de schrij
11
Tussen in en officien is heren doorgestreept eng
eëxp
un8eerd.
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f

16

20

24

28

32

Die hem seinen niet en kipt
Hi verliest meer dan hi wint

i Soe wie dat na ere steet
Vele zorghen hem ouer geet
Want ere en mach nierren werden gegeuen
Hine moet met zorghen lenen

149

11 Orsse speren scilt helm ende sweert
Hebben goede ridders weert
Want ere ende alle weerdecheit
Hem ane dese v geleit

150

9[ Die vroede man zorghet sere
Om goet lof ende om ere
Die mint sorght om minne
Entie ghiereghe om ghewinne

151

9[ Al selken vrient en achtic niet
Daer mi lachter bi ghesciet

152

1 Hoe verre een vrient den anderen si
Daer sal doch trouwe veesen bi

153

I Wat men valschep vrienden claghet
Dat bleue beter onghesaghet

154

1[ Niemen sine

142ra

4

141vb21

vrienden en weet

155

Alse hem sijn dinc ten besten geet
Maer de vriende werden becant
Alst hem qualec geet in hapt
(li Ieghelijc wachtem dies
Te vele bestaen es al verlies
f

8

148

Men sal meer scuwen ende olien
Scande . dan de doot ontsien
Het moet al steruen groet ende Ilene
De doot es eiken mensche ghemene
Een mensche die sternet in sijn ere
Hi mach Bode dancken sere
weerdecheit: De tweede e is klein boven het woordeschr
v
g
een.

156

157

12
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i

Al es een man wel metten here
Hi sal hem hoeden voer reinaert kere
Want het meer reinaert twaren
Dan men noit sach oppenbaren
Daer bi ghi edele lansheren
Ende laet gheen recht voer v verkeren
Alse men claghe vore v doet
Verstaet selue ende sifts vroet
Dic valt die meest heeft mesdaen
Dat si claghen jerst bestaen
Ende haren vrienden maken cont
Haren vrienden dan der waerheit gront

158

11

Die wale sprect eiken tuwe
Bien est ne se remuwe
Wetti wat dat in dietsche bediet
Die wel es veewandel hem niet

159

16

20

24

Qui

i

28

Salomon

160

$ Alder vroetscap fondament
Es dat men gode mint en kent
Want die hem voeget na sijn gebode
Behout sijn ziele ende gode
32
Entie hem in anderen stede
Verliest sijn ziele ende gode mede
i[ Iulius
36

142rb

4

142ró3
142ró5

9[

Met doeghden ees dat men verwint
Den Toesen die men int herte wint
Te doeghen dat men doeghen moet
Der recht wander sake es vroet
Beter es ghewillech doeghen
Dan dat men met crachte doet boeghen
Den hals die stijf steet ghewronghen
Tes hi ten doeghden es bedwonghen
Luttel vroetscapen hi heuet
Die voer verstaen antworde gheuet

met: Boven de regel
i'n.
p de schrij
g ggeschreven,
^ met tnvoeS teken op
17
bedwonghen:
Boven deg bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
letter.
g
g

161
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8

Want wie antwert eer hi volhoert
Toent dat hi es verdoert
1 Marcolf

12

f Die gheuet ende hem na beclacht
Den Banc siere gichten hi af vaght
Beter es ene gichte blide
Dan 'Hi die men geuet ter lide

f Lucaen
16

Dan scalc bedwanc in groten goede
En es beter seluer no gout
Dan vri leuen Bonder scout
Die scale es der rijchede
Hine heuet goet no ere mede
I Omerenus

28

9[

36

142rb35
142rb36-37

164

1 Hets beter ghedaen betide
Dan beiden . tot de auont lide
Beghendi iet kerel ende wende
Voer dat beghen ende siet om dende
Men sal van gheenre daet beroemen
Vore dende dbeghen mach doemen
1 Dionisius

32

163

1 Ic prise bat vri ermoede

20

24

162

165

Hen es nerghent eer verraden
Dan met samblant wanden quaden
Die buten draghet enen lachende mont
Ende binnen toent losen gront
Ende swighet dan van recht algader
Dat hi ontweghet dan als een verrader
1 Theophilus

als en een zijn
door een verticale streep.
l gescheiden
gp
Tussen deze regels
bevindt
zich in het handschriftgeen
een witregel.
g
g
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I Die theme niet wel en hebben erre
Al hoerdi iet en gheloeue niet te verre
142va
Wie al gheloeuet dat hi hoert
Worpt sijn wijsheit ouer boert
4 Die sijn macht wilt doen risen
Ere sinen orient in alder wisen
Sterker sijn II vriende te gader
Dan Nu daer deep af es verrader
8

$ Gregorius

167

(I Een hoeghet met oetmoedecheden
Mate wilter ons met bevreden
Den oetmoedeghen deert niet mere
12 Dan men heeft in de werelt ere
Ende en weet argher dinc ghene
Dan fier herte in persoene Ilene
y[ Plato
16

20

24

28

i Een sottelijc goe verteren

Canic ghesien luttel eren
Wel es hi ries ende een keitijf
Die met lecker tonghen leit sijn lijf
Want lecker morsele die wel smaken
Sijn quaet alse ter galgen gheraken
Een cort delijt met droeuen ende
Es lanc verwijt ende groete scende
91 Thobias

169

91 Dien wel ghenoecht dat hem god an
Es bat coninc dan de man
Die crone draghet in heerscapien
Ende meer begheert in sier voghdien
1 Abecuc

142va9
142va20

168

hoeghet:
De eerste e is klein boven o
g
g
g geschreven.
smaken: De a is klein boven het woordeschreven.
g
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32

36

y[ Men slaet den hopt voer den liebaert
Om dat hi hem daer vervaert
Scoen leringhe mach men hem tien
Die hem bi enen anderen wilt Gastien
Verstaen ende horen scijnt beter veesen
Dan sonder verstaen vele ghelesen
Die vele hoert ende niet en verstaet
Slacht die jaeght ende niet en vaet

142vó

4

8

f

Sente Augustijn

i Volc sonder hoet ende onbedwonghen
Es sinen welvaren ontspronghen
Sere doet hi sijn salechede
Die doet bi rade ende werket mede
Laet dat lant ende ten here
Die leuet sonder mate ende ere
Ende daer de beste vanden lande
Niet ontsien scade no scande
1 Nisius

12

16

24

28

172

f Int hoeren leit wijsheit groet
Int verstaen leit vele eren
Onthouden es wijsheit ghenoet
Wel vertrecken prijst men sere
Die meester es van desen IIII
Heuet die grade gods ontfaen
Tusschen den vrecken enten gieren
Siet ment Belden effen staen
9[

20

171

91

Oracius

173

Eest dat v lof ende ere ghesciet
Dan seldi ane v trecken niet
Noch met worden noch met wille
Danct Bode ende swijch alstille
Gheuet hem te male den lof
Ende verhoeuerdet v niet daer of
Hets recht dat hi Jere heeft
Die al onthout dat leeft
11 Plato

174
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36
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1 Alse een man mijns beghert
In dier tijt heefti mi weert
De ghierecheit dies hem ghenoeght
Daer es de vriescap met gheuoeght
Ghetrouwen vrient eest Boet dienen
Men venter cume een van tienen
Die wel na verdiente loent
Dies blijft men inden waen ghehoent
Hopen weten ende waen
Hebben onder scheet ontfaen

143ra

91 Aristoteles

175

Hope hoert ter salecheit
Dat ic wel weet es mi ghereit
4 Te weten al soe men nv seit
Wie op wankenlen waen leit
Hoghe saken hi sal messen
Hets som anders dan wijt gessen
If

8

12

16

i Catoen

176

1 Alle meesters hebbent vorseit
Profesien die men verheit
Heeft . ende alle daghe doet
Si waren wel der waerheit wroet
Moedic eer Bijt oppenbaerden
Daer si hem seluen in verwaerden
Sine Toeden den waen ghenen last
Want hem bant nie pert te vast

f Socrates

20

Wildi veesen gods vrient
Doet bat dan an v es verdient
Es di mesdaen eneghe sake
Wrect niet maer gheeft Bode de wrake
Bidt om dijns viants wel varen

142vó35
143ra4
143ra5

Tussen verdiente en loent is lonet doorgestreept en
" p
eex
un %eerd.
%
Tussen nv en seit is siet doorgestreept en%
eëxp
un %eerd.
Tussen waen en leit is liet doorgestreept e n%
eéxp
un%eerd.
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Mach hi uwer hulpen qualec ontharen
Van ghebreke ofte ermoede
Staet hem bi van uwen goede
Voedtem met eten ofte met drincken
Dies sal god an di ghedincken
Hi ware salech die dit dede
Het sijn werken der ontfermechede
Waer men gode met mach ghenaken
Steet van rechte niet te laken
1 Macrobius
9[ Hoerdi niercare swijch alstille
Eest dijn ghenoechte hets mijn onwille
Laetet enen anderen oppenbaren
Ierstwerf op dat ghi wilt welvaren
Want hoeren segghen es wanckel waer
Loghen es den goeden ommaer
Doch hoert men van hoeren segghen
Daer bliscap ende rouwe in legghen
i De coninc dauid

4

8

12

16

179

91 Hebdi mesdaen laet v sijn leet
Ende Bijt te beteren ghereet
Vol doet wel na v vermoghen
Men wint wel die enen anderen doghen
Ende die enen andren vallen traghe
Merct dat een mensche gherne saghe
Mochti hi Boude enen anderen verliken
Men siet an aermen ende an riken
Dat si anden besten raden
Maer die hem wilt met doghden beladen
Bedien datse nemen wouden
Stoet het worde lichte vergouden
Die emmer onrecht jaghen wille
Sine met redenen niet stille
i Persfes

143ra25
143ró6

178

goede:
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
g
%
Tussen die en enen is een doorgestreept eng
eëxp
un geerd.

180

Folio 143itn-143vn, TEKST 148.177-148.183

11

20

24

28

765

Ordeelf nierren in dijn spreken
God sal doemen ende wreken
Want die wrake hoert hem toe
Dunct v dat ic sere mesdoe
Besiet v selfs leuen an
Sidi sonder sonde dan
Soe hebdi oordeel bouen mi
Hi es salich die es van Bonden vri
Want menschelike nature sneeft
Inder fijt de wile men leeft
I Ylegelius

181

f Alse v iement doet verstaen

32

36

40
143va

4

8

Redene Baer v bate leghef aen
Dats licht om doghet die hi van
Verstaten en Bieten an
Hoe hi hem toent in sijn ghelaet
Sprect hi van enen anderen quaet
Ia dien ghi hout ouer Boet
Soe peinst in uwen moet
Dat hijt v seluen doen Boude
Quame hijt daer ment horen woude
Ver mout hi eneghe aerchede
Hi toentse in een ander stede
11 Tullius
f Men sal metten vrienden liden
Hets ghesciet voer desen tiden
Dat men vianden voer droech
Al sonder dwanc in ongheuoech
Wie spaerf mesdoen heuet ontsien
Ic hoorde enen wisen Bien
Die om dende van sinen daden
Peinst sal hem met vrienden beraden
i Eraclius

143rb30

182

aen: De e is klein boven het woord geschreven.
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1 Men sal in weelden ende in noet
Meer scande scuwen dan de doot
De doot es een ghemene plaghe
Maer scande eerwit men alle daghe
Na der doot . ende in dit leuen
Een man mochte lieuer ouer gheuen
Sijn lijf sijn goet in auontueren
Dan hi in scanden Boude Bueren
Saleghe werken sijn goet Bemint
Want menre een salech inde met wint
I[ Ioete

24

28

32

36

van neder lant seit

I Die wel meint es ere weert
Al ende droeghe hi scilt no sweert
Weder pike staf no knijf
Dit sprac een hoech gheboren wijf
Vroet sijn in gherechtechede
Maect gods hulde ende ere mede
1 Tholomeus

4

143va37-38

185

1 Als men in lidens meer lidens heeft
Ende god dan meer lidens gheeft
Sal men verduldechlijc liden
Want elc mensche tallen tiden
Om gods hulpe liden moet
Hijs salich die niet en mesdoet
Ende wroet die soe leidt sijn liden
Dat men hem danct in sijn verbliden
1 Luciuus

143vb

184

i Wildi winnen soe hout mate
Men court in liden sonder bate
Daer men mate struweert metter daet
Salic scuwen eest goet quaet
Dat mi in haesten wel behaecht
Hets beter wiselijc ghevraecht

Tussen deze regels
een witregel.
g bevindt zich in het handschriftgeen
8
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Die ommate scuut doet al de vroede
Want na der daet eest buten hoede
11 Salustius

12

16

I Gaet te rade het es v Boet
Met hem die bi v bliuen moet
In node in welde hoe dat comt
Het raet de meneghe om dat hem vromt
Waendire ane nemen scade
Hine quame niet tuwen rade
Alst alden vrienden dunct verloren
Soe eest vele te spade te horen
Raet ghenomen ende dien ghedaen
Te tide es dicwile wel vergaen
i Thobias

20

24

28

32

36

187

188

il Menech ont Biet hem ende werf vergramt
Om dat hi dbeste niet en vant
Al Boet sinen wille gheert
Hi passijt hi bloet hi roept hi swert
Dat hem groet onghelijc gheschiet
Sijn weder sake beloues hem niet
Waer de moet in allen siden
Alleens men mocht te sachter liden
1

Papias

189

i Men sal de maghe niet ouer gheuen
Daer en si haer wille in bleuen
Groet bate comt van hem bate ende ere
Men mach allene niet veesen here
Hier omme eert altnes v naeste
Hets dicke versuemt met duider haesten
Daer men bi comt in groter scade
Alst na berout dan eest te spade
Vele beter eest te voren bedocht
Dan namaels te swaer becocht
(1 Robanuus

190

768
144ra
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f De goede prijst hem seluen wel
Die scale es ende fel

Moet vlieghen van eens anders tonghe
Dat ic met enen esel songhe
Ic wane en droeghe gheen acort
Salmen de quade trecken von
In doghden men moet ontliken
Werken die men an hem sief bliken
Om dat nature soe sere trect
De catte haer te musen set
91 Alexander de coninc

12

16

20

11 Daer men nv den quaden nijcht
Dats om tsine ende verswijcht
Int domare . eest cleinder eren werf
Wat Boude een roec een spaus steert
Gheveinsterheit ende arghen list
Waenen te samen Bonder twijst
Ende draghen wel ouer een
Scalcheit heuet ontfaen haer leen
Vander wijsheit . ende heuet ghelaten
Gherechticheit dats buten maten
91 Placencius

24

28

91 Elc sie wes hi hem bewent

Die hem in goeden werken vent

144ra17
144ra26

192

9[ Ghierecheit heuet haer beroemt
Trouwe ende ere es af ghestroemt
Scaemte ende ere mede
Dese HI' es wel leede
Dat men den mensche mach verdraghen
Weder si recht of onrecht jaghen
Seder men recht met onrecht dwanc
Verloes wijsheit haren Banc
$ Calo

32

191

twijst: De t is ggeschreven over de aanzet tot een niet afgemaakte
letter.
g
Tussen wel en leede is leden doorgestreept eng
eexp
un Seerd.
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Hem mach wesen wel te moede
Die quaet doet met oorhoede
Sonder vrese ende hem dies boecht
Hi mesdoet hoet god ghedoecht
Die hem met redene doget beroemen
Sijn metten goeden willecome

36

f Anaxgorax

144rb
9[

4

8

12

16

i Torurentius

195

I Dat en canic niet ghemeten
Die met der doget sijn beseten
Hebben Beker goede ghebueren
Aercheit veert hem sere te Bueren
Hets beter te wesen goet
Dan quaet al eest dat ment dicke doet

11 Lieue orient wie ghi sijt

28

Bedinct v hier in deser tijt
Wel bedincken houtvin ereden
Den tijt die was es ouer leden
Ende heuet verloren sine macht
Hoe ghine leedt es goet verdacht
Ofter iet in es mesdaen
Dat comen sal es scier vergaen
Pijnt in doeghden v te behouden

144ra39

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.

24

194

Doghet ende ere sijn twee namen
Die billic wel horen te samen
Qualic mach iement ere ontfaen
Hine moet hebben doget ghedaen
Ere maect den man wel stout
Die wel meint ende dat wel hout
Die es emmer louens weert
Wel den ghenen die wel begheert
Menech mensche in Bonden sneeft
Di sonder daet . boese wille heeft

1 Ysidorus
20
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Dat ghi bliuet onbescouden
Vore hem die rechte mate draecht
Van alder maten die v behaecht

f Anieta

32
R

36

144va

Heren souden veesen blide
Ende Bode ontsien te tide
Die hier hebben ghenoech in eren
Dat mense heet ter werelt heren
Minlec houden hoortem toe
Ende wel doen ic segghe v hoe
Want dat hoort ten hoechsten name
Dat wel doen es haer bequame
11 Boecius

4

8

16

20

144r630
144ró39

198

I Een here die de waerheit mint
Ende die hem seluen lont
Daer moet emmer doget vte baren
Ic wilt v vore die waerheit waren
Dat nie onscamel ghedochte
Ieghen weldaet ghedueren mochte
iFinseus

12

197

199

I Dorde ende werke doemen den man
Al riepic lude wat lagher an
Oft niercent dan ic en hoerde
Dat men enen sot becorde
Om wijsheit en waer gheen profijt
Ghi heren die nv heren sijt
Laet tuwer herten gronde comen
Doget sal men V heren noemen
Hets berde sciere here gheseit
Hijs eren weert daer doget an left
91

macer

draecht: De e is klein boven het woordeschreven.
g
hoechsten: De c is klein boven het woordeschreve
g
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771

f Een here die hem wel verstaet
Dat hi Boet kint ende quaet
Geet hi in ouermoede vort
Ende in scalcken rade dats meer dan mort
Want in dinde blijft hem de smerte
Soe ghieregher man soe armer herte
Heren souden melde sijn ende gheuen
Al hier in dit erdsche leuen
Het willen die selke heren heeten
Haer knechte sijn beter wildfijt weten

24

28

1 Appina
32

91

36

144vó

4

Een ghetrouwe raet ende een drechtech
Een here ghestadech ende mechtech
Daer mach men salecheit an leren
Maer die de doget verkeren
Dat doet de ghierecheit
Ende nijt die inden mensche leit
Die gheet der ghierecheit te rade
Ghetrouwe vrient die wel te stade
Eomt dies sal hem een verhoghen
Ende boenen wel na sijn vermoghen
Haestecheit ende ghebrect van sinne
Benemt wel doen ende minne
1 Alaxcis seit

8

f

12

144va23
144va29
144vb4

202

Eert uwen vrient hets wel bedocht
Daer ghi wel op tiden mocht
In uwer noet ende hebdt gheproeft
Hets messelijc wies ghi behoeft
(1[

I

201

Aschayus

203

Hi dunct mi wel veesen vroet
Die na der scade dbeste doet

Na vort is een dubbele verticale streep
daarachter is mort doorgestreept
en eë un
p aangebracht;
g
^S
xpg eerd.
heeten: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
g
loenen: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
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Men mach gheen scade verhoeden]
Eer si ghesciet mach men vermoed[en]
Hoe die Baken moghen comen
Alse de scade es ghenomen
Sone eesser gheen verhueden an
Ic heete elken wisen man
Die sijn doget can verfoenen
Die wel betrout es goet te boenen
Men can niet enen swaer gheweghen
Dat nv vele liede pleghen
91 Pompeyius

28

32

204

f Die enen ongheuoeghden zin
Volghen can daers wijsheit in
Ongheuoech Gomt toesteden
Onstede leget men bouen ende beneden
Dit heeft men menech werf ghesien
Alrande es niet alleens tghescien
Men ventse wel die doget kennen
Ende hem nochtan ter quaeheit wennen
11 Enpeclus

205

f Mi wondert sere wat si visieren
36
145ra

8

144vó15-16

Die doget laten ende aercheit antieren
Si hebben Beker onghelijc
Elc mensche heuet een coninc rijt
Dat menech cranclike beboet
Mi heuet wonder dat bijt doet
Dbeste dat men ter werelt heeft
Dats ghenoechte de wile men leeft
11 Achalius
i Hoerdi iet sief wel wiet seit
Wat ofte van wien wet donder scheit
Eer ghijt versegt ofte gheloeft
Want men met worden dicke roeft

206

Na verwijdering
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S 15 is tussen scade en verhoe den het woord verhoe g henwaarvan
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(
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un eerd.
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12

Goede lieden vanden haren
Dies siet men recht wel ontbaren
Wat profitelec es Benen Boet ghehoort
Salmen billec Betten vort
i Onica

16

20

28

32

Vaste staen in haren raden
Haren here boet hem vergaet
Sijn ghetrouwe metter daet
Die bate gheert ende omme siet
Alst naut en willic prisen niet
Zalinus

145ró

4

145ra31

208

1 Hets wel een lieflec weten
Dat hem een here mach vermeten
Dese Tiede sijn mi ghetrouwe
Si moghens oec wel hebben rouwe
Datse een here kint bi namen
Desse hem billec moghen seamen
Haer dade die van hem comen
Wel doen es een edel vromen
Doet lieuer wel al werf vergheten
Dan v v mesdoen worde verweten
i Calcidorus

36

207

i Die in vrouden in goeden daden

i[

24

773

11 Een here es sculdich te verhoghen
Der gheenre di al haer vermoghen
Hem altnes voeghen tsiere baten
Soudi die van v dringen laten
Dore nijt doer miede ofte bede
Soe dunct mi dat hi sere mesdede
Doch wat men doet es mesdaen
Ic siet soe messeliken gaen
Inden lande dat ic niet
Spreken en der en waer gheschiet

Tussen wel en al is wert doorgestreept enS
eexp
un 8eerd.
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774

Daer II blende deen dander leiden
Si sneuen gherne eer si scheiden
8

11 Aristoteles

(11

12

16

Hi es wijs die hem Boe beleit
Dat hem sijn herberghe si bereft
Na dit leuen dat hier es met pinen
Hem baet niet hoe Boet wi schinen
De werken moeten comen dat waer
Daer alle dinc es openbaer
Na dat hi verdient in dit leuen
Daer en es anders toe te gheuen
Hi es sot die hem pijnt te lieghen
Vore die men niet en mach bedrieghen
91 Bosto

20

I

24

28

32

36

145va

Zidrac

212

Men sal den wille somwile breken
Ende ouersien ende bespreken
Metten vrienden eer men mect
Onnutte dinc die men soect
Eer hi metter daet vol comt
Mach wel veesen wijs ghenoemt
Oec es hi vroet die nader scaden
Dbeste doet ende laet gheraden
I

I

211

Haestecheit verminct vele zinne
Daer wijsheit es gheheten inne
Eer si die haestecheit bewenden
Diet nauwe sochte hi Boude wenden
Die onuersien vte haestecheden
Q uaet doen god siet hier beneden
Die dbeste weet ende daerchste doet
En mach nergen heeten vroet
91

i

210

Galienus

Hets sotheit dat men verre gaet
Buten maten ende buten raet
Van groter Gonst comt men te bouen

213
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775

Bi maten des sal men mate louen
Wijf die netut vercoept hare
Entie gheuet maect haer mare
Wat wiue die met eren wilt leuen
En sal nemen noch weder gheuen
8

12

16

9[ Socrates
1 Al es tkint sachte op ghehouden
Dauontuere es niet vergouden
Ghewoente es quaet daer de sin
Hem seluen destruweret in
Oftu heues te vele ghenomen
Soe vast den lichame te vromen
Hets beter ghekent mate in eren
Dan dorper testament keren
i Theofrates

20

24

214

215

1 Des menschen tonghe mach meer scaden
Dan wonden daer de derme vte waden
Wonden van tonghen deren noch alsoe heerde
Dan de wonden vanden sweerde
Vroet es de man die hem scaemt
Die enen verdraeght di es vergramt
Hens nierren soe weert no soe ghemint
Als die verswighet ende hi verwint
% Catoen

216

1 Clein profijt es int dontfaen
28 Vele belouet ende lettel ghedaen
Als men metter gichten ontbeit
Te langhe dats ghenoech ontseit
f Purdentius
32 (1[ Die niet en can no leren beghint
No niet en heuet no niet en wint
Ende ghenen dienst ghenoeghen can

145va27

int en dontfaen zijn
door een verticale streep.
1 gescheiden
gp
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Ende selue nierren te dienen an
Al soe ic mi can bevroeden
Soe sijn dit teeken van ermoeden
Die hem seluen doet gheen ere
Enen anderen doetise nemmermere
1 Iuuelales

4

8

12

16

20

1 Trecht seit daer ic op roere

Dat de costume vander koere
Vele aerhere es bekent
Dan enech ghevenijnt serpent
Want wat haer court inde kant
Doet si ouer eest geit of pant
De sede mach niet ghesaluet sijn
Maer triade verslaet venijn
i Damassennus

28

219

9[ Nemstu enech vonnes te di waert
Sick dattu niet en sijs vervaert
No van hauen no van minnen
Soe mach trecht ghescien daer binne
Want als gichte den jugeder bient
Soe moet trecht sijn ghescent
Niet bedrieget trecht soe lichte
Als ghiereghe herre die begert gich[t]
91 Marcolf

24

218

220

1 Een mach soe wel ghebeteren niet
De Bonden als dat mense vliet
Die iet begent moet beseffen
Waer hem dende af sal heffen
Hets groet sotheit dat men mint
Daer men scade af ghewint
Minne ende haet sijn twee Baken

145vb6
aerhere: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
145vb16
binne: Het einde van de regel
g is niet meer zichtbaar door een opgeplakte restauratiestrook.
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Die dicke recht onrecht maken
1 Trecht seit

221

f Sonder rijcheit teringhen groet
32

36
146ra

Eischt ermoede yore de doot
Die meer verteert dan hi eermach
Doot hem seluen sonder slach
Hebdi langhe ghevast soe et
Hijs dul die hem te vasten set
Soe langhe dat hi sine eracht
Neder worgt in de gracht
I Ouidius

222

I Alsoe langhe als Belt gheweert
4 Es minne vast ende begheert
Entie dullijc sijn goet vte giet
Verliest sijn goet en diet niet
Maer Baer men Belt in horsen heeft
8
Daer eest dat men sekerst leeft
Wijn es goet dranc diene kint
Ende dien dan bi maten drinct
11 Aristoteles

223

12 f Een mensche die wel can verdraghen
Sijn leet verborghen sonder claghen

16

Ende toene in hem een goet ghebare
Oft gheen liden in hem en ware
Die dit wel ghedoen can
Leeft in eren eest wijf of man
i Augustijn seit

224

f Die hem beroemt als hi doet quaet
20

24

Valt in dobbel mesdaet
Beter ware biechte in sonden quaet
Dan houerdech ghepeis in goeder daet

1 Alsoe langhe verstaet dese dinghen
Alse ghi te gheuen v beset

225

778
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Salmen v minnen niet om v singhen
Noch om v scoenheit dat wet
Wildi alle de Tiede dwinghen
Soe hout v borse van gelde vet
De vrouwen selen om v dringhen
Der heren hebdi in v net
Nota Tota

32

DEEN GHESELLE CALENGIERT DEN
ANDEREN DIE WANDELINGHE
C XLIX

146rb

4

8

12

16

20

24

146ra31-32

heselle mi en can verwonderen niet
Want ghi dese wandelinghe Biet
In lancsoe meer verderven
Oec siedi de meneghen sterven
Beide van breke ende van armoeden
Ende ghire v niet en wilt hoeden
Want int dinde es si al quaet
Scuse voer dat es nijn raet
Ochte si sal v loenen saen
Als si den meneghen heeft ghedaen
Met ermoeden in ertrike
Gheselle ic bids v vriendelike
Nv segt mi in wat manieren
Soe modi dus calengieren
Die wandelinghe ende achter Betten
Gheselle ic segghe v al Bonder letten
Waer bi icse Nebbe ghecalengiert
Ghi hebt berde langhe gheantiert
Van goeden ende van quaden dinghen
Maer woudi v noch ter neringhen
Setten ende de wandelinghe scuwen
Ic hope v en Bouts niet berouwen
Dat seggic v bi lente janne
Want soe langhe gheet die canne
Te water seitmen datse brect
Ay gheselle hoe wijsselic ghi sprect

G

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
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146va

4

8

12

16

146ró27
146va5

Ende laet v quint slaghe gaen
Nochtan condier niet af ghestaen
Der wandelinghe noch begheuen
Maer ic einde wel bescreuen
Dat een enen anderen riet
Die hem seluen nochtan niet
Van mesdoen en tonde gheraden
G heselle ghine selt mine daden
Niet volghen maer mine worden
Want oest west suden ende norden
Soe es die wandelinghe dat verstaet
Malisieeus worden ende quaet
Soe dat ic noch gheen man
Bate daer in vinden can
Maer vormaels doe die heren milde
Riue waren van haren gelde
Te gheuen den meesteren
Doen mochten hem de ghene gheneren
Die van consten werdech waren
Maer al woudi nv openbaren
V ghedichte ende v meestrie
En condi gheen reinaerdie
Smeken no lecken berden
Men sal segghen gaet ewer eerden
Hier en es v nv niet te doene
Noch te horen van uwen sermoene
Wi spreken hier omme anderen raet
Hier omme gheselle dunct mi quaet
De wandelinghe woudijs mi lien
G gheselle bider maghet marien
Des soe lidic wel een deel
Maer ic ete soe menech morsel
Ende drincke soe meneghen nap met wine
Daer ic om doe soe cleine pine
In die tauerne achter straten
Dat icker niet en can ghelaten
Der wandelinghe ic moeter plien
Wattan gheselle ghi hebt ghesien
Vele wandeleers in haer daghen

g qquint is ook mogelijk.
qquinc: De lezing
horen: De r is verbeterd uit een e.
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Sonder vonnesse ende wet onttraghen
Die ic wel kinne iii of vier
Gielise van trecht ende jan van lier
Ende metter huuen meester janne
Ende noch meer dan ic can
Ghenoemen die al hier te voren
Haer lijf in wandelinge verloren
Hier omme gheselle soudicse laten
Ende v seluen daer toe Baten
Te woenen met uwen vrienden
Wat tan gheselle of sijs verdienden
Soe waest recht dat mense verdede
Het es ene cleine jammerbede
Dat de ghene te nieute gaet
Die na eens anders mans doot staet
Ofte na sijn Boet dat god verleent
Maer roetti wat mijn herte meent
Dats eten drincken metten bliden
Ende vroe te veesen tallen tiden
Sonder bedwanc ende sonder aerch
Dat Boe doet mi laden maerch
Dore therte al in de ziele mijn
Ende oec vendic int latijn
Lieuer haddic een beenken te beiaghen
Ende dat sonder bedwanc te knaghen
Beide openbaer ende stille
Dan te stane in iemens wille
Ofte in bedwanc te doene arbeit
Ende ic der spisen hadde planteit
Dits bediedenes des latijns
Alsoe langhe als ic des goeds wijns
Mach drincken dore mine craghe
Ende ic mine derme ende mine maghe
Mach aisieren na tuinen eesche
Beide met broede ende met vleesche
Willic mi ane wandelinghe houden
Tes ic op crucken ga van ouden
Niet eer en hulpt an mi Gastien
Gheselleken spade celdi bedien

Tussen die en al is een h doorgestreept eng
eëxp
un 8eerd.
goeds:
De e is klein boven het woord geschreven;
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Alsoe ic ane v tale hore
Want ghi sprect als een doere
Die al sijn dijnxken wel can Jouen
Hets quaet gapen jeghen enen ouen
Nochtan heefti den mont ontaen
Maer woudi des noch aue staen
Soe waerdi wijselijc bedacht
Ende anteret v ambacht
Ghelijc dat ic ende anderen goede cnapen doen
Cousen cleeder ende scoen
Soudi cortelike wennen
Maer neghi niet ghi wilt rennen
Van lande te lande in dorp in steden
Daer ghi onorborlijc v leden
Verslit dat ghi noch selt claghen
Want als ghi comt touden daghen
Ende ghi naect ten XL jaren
De wandelinghe sal v te waren
Eer dat comt de lesten dach
Roepen doen o wi o roach
Haddic thuus ouer tuinen eers
Gheseten sone waer ic niet soe dweers
Mijn leuen noch dus sere verkeert
Och lieue gheselle dit vers soe leert
Want sekerlijc wijldijt vroeden
Soe moetti v van Bonden hoeden
Maer neech ic hoort wel an uwen tale
Gheselle ghi cont spreken wale
Mi wondert dat ghi niet en Bijt
Een hoghe pape hoghe ghewijt
Want wel duncti mi gheleert
Maer baddi v herte ghekeert
Vander loeser dobbelden vrouwen
Die ghi soe sere mint met trouwen
Te baten waert v seluen comen
Och nenic wat mi mocht vromen
Sonder hemelrike allene
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Tussen tale en hore is horen doorgestreept en%
eexp
un %eerd.
ouen: Boven de o bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
letter.
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doen: Staat geschreven aan het einde van de voorgaande regel, in een halfkader; na cnapen staan
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40

Sone soudic niet de roerde rene
Aldus ghedoen vte mijnre herten
Gheselle ghedinct v niet der smerten
Enter groter onvromen
Die meneghe es van vrouwen comen
Adam ende samsoen
Dauid ende salomoen
Dese worden bedroghen van wiuen
Wie sal dan onbedroghen bliuen
Niemen als aristoteles sprect
Inden latijn ende ons vertrect
Int boec secreta secrorum
Hi leert ons allen ende niet somen
Dat alder goetlijcste venijn
Dat te deser werelt nv mach sijn
Dats de wandelinghe van wiuen
Dan conde v gheen clerc bescriuen
Hoe Boet dat es inden beghensel
Met hen te sine maer int intsel
Smaect de morseel naden loeke
Gheselle soe goetliken roeke
En conde al de werelt niet ghegheuen
Als ic haer mach comen beneuen
Te tussen haer mondekijn roet
Al waric ghewont toter doot
Ic worde ghenesen op die stat
Haer wandelinghe en werdic niet sat
Si heeft soe loeten reinen lijf
Gheselle ghi blijft een keitijf
En waer v borseken niet ghemint
V wandelinghe waer saen ghescint
Dat wel cortelijc sal sijn
Wat tan gheselle jeghen tfenijn
Es si triacle . bi te sine sifts wijs
Want selc spel ende selc jolijs
Als si ende ic te Bader driuen
En conde v gheen clerc bescriuen
Die woent tusschen hier ende aken

147ra14
147ra31
147ra36

Tussen secreta en secrorum is secre doorgestreept.
keitijf:
l De k is verbeterd uit een e.
Tussen Es en si is een d doorgekruist.
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Dats in wandelinghen ende in spraken
Ende in groter vrier coenheden
Ende in allen goetliken Beden
Ic bidde den here wanden hoghen ghesaten
Dat hijt nemmermeer en late
Dorper weten no keitiuen
Wat si ende ic te Bader driuen
Als wi beide naect ende werme
Ligghen in mallex anders arme
Openbaer met goeder minnen
Solaes dat wi dan hebben binnen
Ende seiden v niet die nv leuen
God moet ons allen hemelrike gheuen

180

8

184

188

192

Amen C XCII verse

DE NUWE OP VAERT

[150]

VAN ONSER VROUWEN
CL

1

oen god ons here met beswike

2

16

aloude bi hebben inden trove
Hi Bende haer ghewaerlike
Enen bode vte sinen rike
Met

28

147rb8-9
147rb11-12

Tussen deze regels
8 bevinden zich in het handschrift twee witregels.
S
In het handschrift bevinden zich tussen deze regels
g drie witregels.
S

24

4

enen rise groene ende scone

Die jnghel sprac maria v sone
Ontbiedt v dat ghi v ter doot
Ghereiden gaet want v Groene
Sal hi v Betten op v hoet
Die jngele hebben blisscap groet
Om uwe comste vri edel wijf
Want god ave v ontfinc sijn lijf
Maria sprac ter seluer stede
Gods bode ic bidde v ene bede
Dat ghi bidt den sone mijn
Waer dapostelen tenegher stede
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D Siere moeder eten erdschen slike
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Rusten dore sine moghenthede
Dat si te tuinen inde sijn
Ende oe biddic den scepper dijn
Als ic scheiden sal van hier
Dat ic dan vore mijn anschijn
Niet en sie dat dat helsche dier
Maria edel maghet fier
Sprac die ingel ic wil gaen
V bodscap die roert wel ghedaen
Die jngel sciet van daer ter stat
Sijn bodscap hi niet en vergat
Hi sprac toten boeghen vader
Here maria dat suuer vat
V lieue moeder bidt v dat
Dat die apostelen alle Bader
Bi haer comen want ghestader
Sal si veesen dan marie
Oec bidt si dat si den verrader
Vander hellen niet en sie
Vader here dit badt si mie
Dat ghi hare te weten laet
Want si te sternen es ghestaet
Oetmoedelike sprac ons here
Gaet groet mi mijnre moeder sere
Daer ic mijn vleesch ane hebbe ghenomen
Ende segt haer dat ic dore haer ere
Minen jonghers gheue ende leere
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Dat si bi haer selen comen

20

24

De viant eter helschen stromen
Dien sal si emmer moeten Bien
Maer si en derf haer niet ontvromen
Haer en sal gheen vaer ghescien
Die jngel sciet van daer mettien
Tote marien int dertsche dal
Ende wide dat hem ons here beual
Hi sprac maria edel maghet
Nv sijt vrome ende onversaghet

48

52

147rb31
Tussen scepper
dijn ismijn
mijn door
doorgestreept.
pp en dijn
147va1
hoe^hen; De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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V ontbiedt mijn here v kint
Den jongheren sal soe sijn ghewaecht
Hoe verre datse sijn ghedaecht
Dat si hier celen sijn omtrent
Maer den viant ende sijn torment
Vrouwe dat moetti sien voer waer
Maer maria niet en twint
En seldi van hem hebben vaer
Mettien sprac die maghet claer
Ter goeder tijt moet dat sijn
Mijns heren wille dats de mijn
Doen dit de jonghers gods vernamen
Haestelike datse quamen
Tote maria daer se was
Si gingen bi haer Bitten tsamen
Met herde weenlike lichamen
Deen die claghede ende dander las
Men leset dat sente thoemaes
Van daer soe verre ende soe wide
Doen maria liet dertsche ghedwas
Dat hi niet en quam te tide
Maer hi sach ter rechter siden
Neuen jhesum inden troene
Waer sat een vrouwe met ere Groene
Des was hi te blider vele
Hi hoerder vander jngel spele
Inden hemel dat hem dochte
Ende hi riep met hider kelen
Mi dunct dat ic van rouwen quelen
Om dat ic vermerren mochte
Hi sach op waer indie lochte
Waer vore hem viel een gordelkijn
Dat hi vore de jonghers brochte
Des was verblidt die herre sijn
Hi sprac dit es dlicteken mijn
Eest dat si mi scelden geen
Ic saelt hem toenen herde seen
Sente thomaes ginc tot hi quam
Daer hi de jonghers gods vernam
Sere bevaen met groten rouwen
rouwen: De o is klein boven het woordeschreven.
g
rouwen: De o is klein boven het woordeschreven.
g
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Peter sprac ofti waer gram
Thomaes onghehoersam
Sidi altnes bi miere trouwen
Ter erden dede wi onser vrouwen
Thomaes antworde saen mettien
Hoe macht sijn dat heuet mi nuwe
Want ic hebse selue ghesien
Si spraken alle het sal ghescien
Dat hijs niet gheloeuen en sal
Hine tastet metten vingere al
Doen men thomaes dus versprac
Ende men hem onderdoghen stac
Dat hem te voren was ghesciet
Haddi int herte onghemac
Sijn gordelkijn hi vte trac
Ende sprac kindi dit iet
Ende als dat sente peter siet
Knieldi neder ende was blide
Hi sprac thoemaes ghi en lieghet niet
Ic bant haer selue om de side
Si baden alle ten seluen tide
Thomase dat hijt hem vergaue
Ende mettien gingen si ten graue
Doen si tgraf saghen binnen
Sijn consten vinden no bekinnen
Van marien clein no groet
God hadse van gherechter minnen
Bi hem ghecroent tsier coninghinnen
Sine vonden niet dan hemels broet
Nv ende hebbic niet vorder bloet
Hoe hem doen sciet die gods partie
Maer al dus nam si de doot
Ende sciet van hier die maget marie
God moet ons onnen dat elc lie
Sijn Bonden . ende Boe verclaren
Dat wi reine ten hemel varen
Amen C xxx

148ra6
148ra13-14

verse

hebbic: De i leunteheel
teen
g
% de b aan.
Tussen deze regels
g
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
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VANDEN CNAPE VAN DORDRECHT

[151]

ENE SOTTE BOERDE

16

c LI

12

lle swighet ende hoort
Wat te dordrecht in de poort
In Gorten tide nv ghevel
Dat soe weet de meneghe wel
Te dordrecht Wert men gheware
Van enen man met langhen hare
Sere costelijc hi was
Eer men die jerste messe las
Was hi altoes inden wijn
De beste spise moestem sijn
Die men vant . altoes ghecocht
Ende in die tauerne brocht
Dese knape was soe milde
Wie dat met hem drincken wilde
Was hi groet ofte cleene
Dese knape betalet altoes allene
Des baeliuus knapen die dit Bien
Wel vii daghen datse spien
Wat ambacht dat hi plach
Die selken cost dreef alden dach
Sine saghen hem doen gheen ambacht
Vore den baeliu hebben Bijt bracht
Dat soe costelijc es een man
Ende men niet gheweten en can
Buten der porten ofte daer binnen
Waer mede dat bijt Boet can winnen
Alse die baeliu dat verstoet
Den knape sochti metter spoet
Op de strate hine want
Die baeliu sloech an hem die bant
Hi sprac knape ghi moet mi tellen
Ic sie v onder die ghesellen
Alden dach wijn drincken
Den meneghen doedi scincken
In die tauerne sijn ghelach

148ra16-17

Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift drie witregels.
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Wanen v dit al comen mach
Dat ghi dus gaet drincken eten
Dat willic emmer van v weten
16
Die knape sprac lieue here
Ic sal v tellen mine nere
Maer bedect moet bliuen
Ic baenke om Belt der mannen wiuen
Die baeliu hilten anden caproen
20
Ende sprac mach men alsoe doen
Ic en cans v niet gheloeuen
Ic en Bies teeken metten oghen
Die knape sprac volghef mien
24
Her baeliu ghi selet sien
Mi comen hueren hier ter plaetse
In hoorde noit soe goeden caetse
Sprat die baeliu al nv gaet
28
Nemmermeer alse van mien
Magic enech teeken sien
De knape vanden baeliu stiet
De baeliu hier na tort sief
32
Waer een out wijf quam ghegaen
Aldaer de knape was ghestaen
Daer maecte zi haren ganc
36 In beiden siden was si mant
Den knape sprac si al dus an
Wel sijs haer ghehulpen can
Ouer een droeghens sijs daer
39
41
Die knape die tert hier naer
Toten baeliu daer hi stont
Hi sprac her baeliu xx pont
44
Salic winnen eer court morghen
Moghdi veesen wel van mien
Hier hebbics ghenoech ghesien
148va
Seker ghi sijt een Boet gheselle
Ghi winnet met besweetten veile
Drie daghe wel hier na leden
4
Dat die baeliu had doen ghereden
Enen maeltijt met sinen maghen
Ouer tafel began hi ghewaghen
Vanden scoenen jonghelijnc

148rb40

Deehele
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148vó

Ende waer mede hi omme ginc
Ende hoe hi hem soude maken cont
Dat hi soude hebben xx pont
Winnen op enen nacht
Si spraken dats een goer ambacht
Alse desen maeltijt was ghedaen
Des baelius wijfs op ghestaen
Ende ginc in hare camere sciere
Daer si vant haer cameriere
Si sprac ende hebdi niet ghehoort
Vanden knape in die port
Om geit can doen die bederoe
Ic moeten hebben oftic sterue
Soecten tot dat ghine hebt vonden
Gheloeft hem ghenoech der ponden
Dat hi come in deser nacht
An mi werken sijn ambacht
Die cameriere liep ende ran
Toter tijt datse vant de man
Si droeghen ouer een ter stont
Dat hi soude winnen xx pont
Altoes waest de baelius sede
Dat hi selue wachten dede
Aalle nachte met Banen knapen
Entie werc man ginc slapen
Sijn werc dede hi alsoe wel
Dat hem die scoene vrouwe snel
Groeten prijs heuet ghegheuen
Bouen haren man int leuen
Ende alst biden daghe quam
Die vrouwe de tale jerst nam
Ende sprac knape nv op staet
Hets tijt van hier nv gaet
Men sal v betalen morghen
In mach emmer niet borghen
Sprac die knape ic moet ontfaen
Mijn geit eer ic op sal staen
In hebbe niegherinc ghewrocht
Mijn geit en was mi ghecnocht

148va9
148va45

maken: De a is klein boven het woordeschreven.
g
ghewrocht.
De e is klein boven het woord geschreven.
S
g

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

789

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

790

4

8

12

16

20

24

28

32

36

148vb2
148vb6
148vb38

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

S smorghens in mijn hemdekijn
Die vrouwe sprac de here mijn
Het es dach hi sal comen
Ons beiden werdet dlijf ghenomen
Met dat si al dus laghen
Begant berde scoene te daghen
Die baeliu die wil gaen slapen
Orlof gaf hi sine knapen
In sijn Gamer ginc af doen
Cleedre cousen ende scoen
Doen keerdi hem te bedde waert
Sciere versach hi des knapen baert
De baeliu die roert sere ontdaen
Entie knape recht hem op saen
Ende sprac als een deghen vrome
Her baeliu Bijt wille come
Die baeliu verkendem scier
Ende sprac wat doedi hier
Die knape andworde saen
Mijn ambacht hebbic hier ghedaen
Die baeliu sprac doet an v cleder
Ende gaet wech ghi hebt mi leeder
Ghedaen dan mi noit man Bede
De knape ter antwerden Bede
Alse die stout was ter talen
Her baeliu doet mi mijn geit halen
Daer ic omme Nebbe ghezweet
Ouer lanc waric ghecleedt
Ende ware wech van biere
Haddic in tuinen pauteniere
Die baeliu sprac doet mi verstaen
Hoe vele seldire af ontfaen
De knape sprac mijn ghelof
Was eer ic quam int hof
Eer ic noit dit werc bestont
Was mijn belof xx pont
De baeliu sprac doet mi ghene scand[e]

116

120
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132

136

140

144

148

is no doorgestreept.
Tussen S en smorghens
S smorghens:
g
g
M geschreven,
ter correctie van een foute
Met: In de marge
p
g
g is met rode inlet een kleine kapitaal
lombarde H.
scand[e]: Het einde van het woord is overplakt met een restauratiestrook. De laatste letter is slechts
met UV-licht waarneembaar.
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Des biddis v in desen lande
xx pont salie v gheuen
Maer noit en gauic in mijn leuen
Gelt dat mi dede Boe wee
Vus wercs en Willis nemmermee
Die knape ontfinc sijn Belt
Alse bijt hadde in Biere ghewelt
Docht hem sijn goede auontuere
Wat si vort binnen der duere
De baeliu ende sijn wijf bedreuen
Des en hebbic niet bescreuen
Daer omme . ic hier de redene late
God gheue ons ter zielen bate

152
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Amen C LXIIII verse
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VAN III GHESELLEN DIE DEN

[152]

BAKE STALEN

C LII

12

16

20

24

149ra7-8
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149ra25

hi goede liede hoort na mie
Selke boerde en hoerdi nie
Als ic v hier sal vertellen
Wilen waren In ghesellen
Scakers dieue ende modenaren
Waren si wel xx jaren
Ende teenre tijt gheloues mi
Namen si al Bonder si
Enen man wel C scilde
Die ene sprac Nine wilde
Hem met dier dinc nemmeer generen
Hi Wouts aue staen ende ontberen
Want die selc waren in haer doen
Storuen gherne in haer scoen
Ofte oorden hancdief si stupen
Men sietse vander galgen dropen
Des woudi sijn broet winnen gaen

G

Tussen deze twee verzen bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
^ bevinden zich in het handschrift vier witregels.
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28

Vanden ii sciet hi saen
Met enen dorper dienst hi vant
Die knape conste wel int lant
Erien dicke Goren saien
Derschen wannen sniden maffen
Alsoe wel diendi dare
Dat hem die dorper tenden fare
Sine dochter gaf tenen wiue
Ende al sijn goer na sinen liue
Tenen tide dese knape
Ghemiste van enen scape
Dat hi liep soeken tot hijt vant
Doen sach hi comen int Want
Sine II ghesellen bloet
In netten om der lieden broet
De knape liep te sinen wiue
Ende sprac hier comen II keitiue
Minne dien seldi teten Betten
Siet waer si comen int netten
Mettien die knape eter duere
Ginc ende doet hem indie scuere
Saen die ii ter dore in spronghen
Watse lasen ofte songhen
Dat hebbic ter male vergheten
Maer te voren si wel weten
Dat haer gheselle es de weert
Si liepen sitten biden heem
De ghone sach op . waer hint enen bake
Hi began te wriuen sijn kake
Ende sprac gheselle bi Sente baue
Eer morghen vroech sal hi aue
Die vrouwe dies gheware waert
Si waende dat sinen baert
Vander taken sal doen sceren
Ia sprac si met groter eren
Hi es soe swert ende soe ru
Daer toe geuit ii penningen nv
Na den eten die ii van danen gaen
Groeten raet datse slaen
Datse selen stelen finder nacht
Den bake hoe wel dat men wacht
Die man quam sinen wiue vraghen
Hoe haer de u behaghen
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Si sprac deep sach sere op waert
Altoes wreef hi sinen baert
Ende sprac men moesten aue doen
Ic gaf den seluen gaertsoen
II penninghe ter hulpen ter saken
Ay minne si meinep onsen bake
Te nacht selen sine halen
Ter vaert laettem ons neder dalen
Ten voeten wanden bedde wine legghen
Diepe int stroe wijt nierren en segghen
Die II dieue hem bespraken
Datse tsnachts int huus braken
Die een omden bake quam
Hine wanten niet des was hi gram
Die neder bleef sprac hebdine sech
Die ander sprac die bake es wech
Ia sprac hi es dat waer
Die dief liep Bonder vaer
Daer die vrouwe lach in slape
Bi haren man den goeden knape
Dwijf hi eten slape trac
Die dief die an haer sprac
Segt mi seitti lieue minne
Brochti den bake hier inne
Waer hebdine ghedaen
Dwijf den dief antworde saen
Vakrecht binnen haren mont
Ghi brochten ghisternauont
Topsen voeten hier int stroe
Die dief sprac dat si alsoe
Dwijf te slapen werf ghereet
Die dief den bake ten halse smeet
Siere eerde biere mede liep
Die knape langer niet en sliep
Vten slape hi ontbrac
Sijn wijf dit an hem sprac
Daer ghi den bake hadt gheleit
Moest v te nacht Bij verseit
V vroetscap en es niet weert een ey
Die knape sprac mijn bake es wey

149va15histernauont:
De o is verbeterd uit een e.
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Si hebben weck hare straten
Die II die gisteren aten
Maer indie helle moeten si quelen
In salve hem weder stelen
32 De knape cleedem na hi ran
Sciere achter haeldi den man
Die daer sinen bake droech
Van laste maecti groet ghesoech
Dander dief stilde die honde
36
Die knape sprac met stilden monde
Alse ofti sine gheselle ware
Die bake veeecht v alte sware
40
Gheeft mi den bake geselle mijn
Ic salve draghen een lettelkijn
Nemten hier die dief Bede
Want hi brect mi al mine lede
44
Den knape begans wel te behaghen
Den bake ginc hi thuus draghen
149vó
Die dief die den bake ontloet
Liep vore in sijn ontmoet
Vant hi sciere den anderen dief
4
De dief sprac god gheue v grief
Waer hebdi den bake ghedaen
De dief die antworde saen
Wat . en gauic v den bake niet
8
Ghi daet dat v groet verdriet
Gheue entie goede sente jan
Ic weet wel dat die goede man
Sinen bake onuerholen
12
Van uwen halse heuet ghestolen
I c gheloefs wel . dander sprac
Hi heuet ghestolen menech pac
Maer ontbeit mijn ic halen weder
16
Die dief stac met haesten neder
De broec van sinen liue
Alsoe pleghen de doorp wiue
Op thoeft te draghen enen doec
20
Alsoe wimpeldi sijn broec
Ouer droeghe ende ouer diep
Tes knapen huse waert hi liep

28

149vb18

doorp:
P De tweede o is verbeterd uit een r.
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149vó33
150ra2

Ende bleef staende vore den dam
Die knape metten bake quam
Sijn wijf waendi daer wel Bien
Hi sprac minne hulpt mien
Stillekijn sprac die dief
Gheeft mi den bake suete lief
Die II dieue moet men raden
Die knape ginc den bake laden
Den dief . van sinen liue
Wel waendi laden sinen wiue
Die die dief Biere verde liep
Die knape ginc int huus ende riep
Met ere luder sprake
Ende hebbic emmer tuinen bake
Dwijf lach bouen ende riep weder
Lief hebben wi den bake weder
Die man sprac Bidi daer bouen
Nv en wasic noit Boe verscouen
Den bake waendic v hebben beuolen
Maer si hebbenne mi ghestolen
Vanden halse die ii keitiue
Nochtan laticken hem niet bliuen
Die man liep na saen hire vant
In ene scuere die int lant
Woeste ende die allene stoet
Ay hoort wat die knape doet
Bouen de want onder tat
Tenen gate sijn eers hi in stat
Te male bloet Bonder broec
Deen dief saecht hi sprac loet
Gheselle mijn moeder vore haer Boot
Si was eter maten groot
Te male in haer anschijn gheswollen
Heser kinnebacken sijn groet als bollen
Thaer haer ouer doeghen stont
Den nese hint lanc onder den mont
Sie gheselle waer si staet
Vlien . es ons de besten reset
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16

Die ii dieue liepen dan
Sinen bake greep de man
Ende liep mede tsinen huus
Die II dieue sere confuus
Ter scueren weder si in traken
Maer doen si ghemesten shaken
Wisten si wei ter waerhede
Dat de man om sinen bake dede
Si selen weder stelen ganghen
Al souden Biere omme hanghen
Si keerden weder finder nachten
Ende braken inden dore backten
Een groet gat onder die sille
Die knape saecht die emmer wille
Sinen bake houden te rechte
Daer sack hi waer een der knechte
Tenen gate sinen aerm in stac
De knape sijn sweert vte trac
Den dief hi den aerm af sloech
Maer Nine maecte gheen ghesoech
Maer hi Beide gheselle Gomt naer
Die bake es mi alte swaer
In machen niet vorder deepen
Maer ic hebben wel begrepen
Stect oec v kant hier binnen
Den bake selen wi wel ghewinnen
Die dief dede sanders raet
Die knape anderweruen slaet
Den dief af sijn aerme
Lude riep hi wacharme
Minen aerme hebbic verloren
Die ander sprac nv te voren
Verloesic hier oec den tuinen
Penninghen hellinghe poteuinen
Moeten wi bidden gaen int lant
Worde oec ons weerc becant
Ane de galghe moesten wi waien
Swighen best . lopen wi draien
Die II dieue liepen olien
An dit bispel mach men sien
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12

16

Alse een doet bederue quaet
Sie dat hijs te tide aue staet
Eer hem scade of verdriet
Oppenbaer daer af ghesciet
Dies en doet . hers sijn scade
God huede ons van allen quaden

220

224

Amen II` XXIIII verse

VANDER TAUERNE

[153]

C LIII

20

24

28

32

36

150va

4

150rb16-17
150rb18-19

O gheluc vorspoet ende ere
Comt van goeder gheselscap gherne
Maer dicwile valt hi in zere
Die vele wandelt in tauerne
Ende hier omme radics tonberne
Hem allen die mijn vriendeken sijn
Want ic en segt in ghenen scerne
Tauerne es argher dan venijn
Mi wondert bouen allen Baken
Na dat nv ter werelt steet
Dat iement hem Boe sot laet maken
Dat hi in de tauerne geet
Want anders niet dan bloet ende sweet
Hoort men daer jammerlike zweren
Ende meneghe ontamelike eedt
Het mocht eiken goeden man deren
Die meneghe seit laet ons gaen drincken
In die tauerne een Boet ghelach
Ach leider hoe lettel wilt hi dincken
Wat van tauerne comen mach
Anders niet dan hantgheslach
Comt van tauerne ende jammer groet
Want om een wort daer niet an lach
Wert meneghen nv ghesteken door
A 1 waert dat men den wijn om niet

Tussen deze regels
zich in het handschrift vier witregels.
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Gaue ende mens niet en vercochte
Nochtan soude men tgroet verdriet
Scuwen datter af comen mochte
Maer hodeleers vechters die heser ghedochte
Setten op dobbelspel ende baten
Ende niet en Boeken dan gherochte
Desen sal men die tauerne laten
Een mensche die mercte ende besaghe
Hoe dat dese vechters ende hodelaren
Als si gan drincken in ghelaghe
Ende si goeds moets willen teren
Die mercte hoe si hem dan gheneren
Als si gaen dobbelen ende int soutvat maken
Een Boet knape mochtem wel eerveren
Moesti in dat ghelach gheraken
Hulpe god hoe dese hodeleers merken
Druncken Tiede daer si na staen
Enen voghelare die na leewerken
Leghet en heuet niet soe saen ghevaen
Ene leewerke noch alsoe saen
Alsi dien steken eten plumen
Sijn tessche vol Belts heuet scire ghedaen
Al soude hi des anders dages brusel rumen
Ach leider hoe es hi dan ghescint
Die aerme dwaes di thuus waert Beet
Daer hi wijf ende kinder vint
Ende hi cruus no munte en weet
Meneghe ontameliken eedt

44

Sweert hi ende doet hem allen onvrede
Maer des anders dages eest hem leet
Siet dits de tauerne Bede
Maes als hi hem dan bedinct
Hoe hi sijn geldeken heuet verloren
Een rou liedeken hi sinct
Hem rout dat hi es gheboren
Menech ghepeis court hem te voren
Dat de viant al toe brinct
Des roert die ziele dic verloren
Wie gherne in tauerne drinct

150va27
150va41

scire: De r is klein boven het woordeschreven.
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Ach een lettel wilt mi verstaen
150vb Alst soe met delen kinderen steet
Dat haer gelt sere heuet ghedaen
Soe dat op die heffenen Beet
4
Gaen si te samen wel ghereet
In die tauerne roeren scieten
Den meneghen doen si anxt ende leef
Des den goeden mach verdrieten
8
Es hem dan te na gheseten
Iement ofte sprect een spellijc woort
Die man moet emmer sijn ghesmeten
Ofte si worpent al ouerboort
12
Ia lodder segghen si Sidi versmort
Moeten wi van v verdraghen
Soudi vermanen onser moeder Boort
Biden tanden ghi roert gheslaghen
16
Alse dan ghemackelike knapen
Merken dat mense dus wilt riden
Segghen si ghi heren wat vuildi maken
Wine willen jeghen v niet striden
20
Van deser laken wi ons vertuiden
Es v messeit ofte jet mesdaen
Men saelt v beteren latet liden
Op de ghesellen willen wijs gaen
24
A ldus hebben eerlam lieden
Lieuer dat si vordeel gheuen
Sonder verdiente dan daer ghesciede
Ongheval ofte enech sneuen
28

32

36

40

Siet hier op eest datse leuen
Op dit vordeel entese baten
Ende hier omme soude men begheuen
Die tauerne ende achter laten
Woudem oec een gheselle setten
Hier jeghen ende sijn onrecht weren
Stappans souden si al Bonder letten
Hem alle Bader willen deren
Hier omme heelti qualec gheneren
Die niet en can sijn achter deel
Verdraghen ende laten hem gheberen
Want si trecken al een zeel
Worde oec een Boet knape ghesteken
Doof die mids den drancke waer eten kere
Someghe liede souden spreken
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Seker hi verhaler sere
Nochtan dat Nt weruen mere
Den aermen dwaes ware mesdaen
Des moet ontfermen onse here
Het moeste al ouer hem vte geen
Nv hier af willic nemmeer dichten
Maer ic bidde onsen keuen here
Dat hi mijn herre moet verlichten
Ende bescermen van allen sere
Alsoe dat ic nemmermere
In ongheual come van tauerne
Want wise scuut het es sijn ere
Ian dingelsche micter vort tonberne
Nv god onne hem ende elken man
Die scamel es dat hise laete
Want nierren goeders deer in en can
Daer in ghehalen gheluc oft bate
Des leer ons bidden hem die de mate
Draghet van gherechtecheden
Dus hi ons bringhe in sine ghesate
Dat ewelijc duert sonder verscheiden
Amen C XXVIII
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verse

TWEE GHESELLEN DIE WOUDEN

[154]

VAREN OUER ZEE ENDE VRAGHDENT
HAREN LIEUE WELC SI DOEN WOUDEN
C LIIII

2

4

28

151ra8
151ra19-20

enech berechten ende vraghen
ghesciet
hem ii die minne draghen
M
Daer si met rasten si bi een
Die subtijlheit en es niet cleen
Die comen mach van goeder minnen
Want si versubtijlt alle sinne
Ende gheuen meneghen hoghen moet
Op enen rijt ic verstoet

Tussen come en van is in doorgestreept en eë un eerd.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre els.
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32

36

Dat II ghesellen hoghe gheboren
Te minnen hadde vte vercoren
Twee goede roerde reine wijf
Si dorsten waghen wel haer lijf
In erenste in spele als men mi seide
Ende dese ti vrouwen waren beide
Van allen arghe soe beboet
Dat reinecheit in haren moet

40

151ró

4

8

12

16

Vore alle saken was verheuen
Dus leiddense een ghenuechlijc leuen
Onder hem Hi' alsonder fel
Op enen tijt het soe ghevel
Dat dese ghesellen beide te samen
Onder een gheselscap quamen
Daer hem te voren was gheleit
Op doghet Bonder dorperheit
Ofte si wouden varen mede
Int heileghe lant om salichede
Ende om te meeren haren lof
Soe langhe spraken si hier of
Dat dese ghesellen ouer een
Hier af spraken onder hem tween
Dat si ter goeder tijt wel souden
Segghen hoe . ende wat si wouden
Maer minne hadse soe beladen
Datse hem tierst wouden beraden
Met der ghenre die hem therte in hopen
Hielt altnes in vrouden open

20

24

28

151ra36

Dus heidense enen Gorten tijt
Tes si spraken Beker sijt
Elc sijnre vrouwen in nauwen rade
Gherne bliuet goet ende ghestade
Wat men in doghden risen doet
Elc vraghde anderen hoe dat stoet
Vriendelike van allen saken
Met rechter liefeliker spraken
Heuer die ene al dus gheseit
Ter gheenre die hem op therte left
L ieue vrouwe docht v goet
Ic volgbede gherne tuinen moet

Tussen In en erenste is ern doorgestreept eng
eéx
p un
g eerd.
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Om te varen ouer zee
Noch hebbic ghesellen mee
Die gherne souden varen mede
Maer wet dat ic des niet en Bede
36
Om dat god je werden liet
Hen ware v lief ende ghijt ghebiet
Si sprac dat ware ons beiden haert
Maer sent v herte doghden gaert
Soe eest mi lief ende v bereet
40
Maer wet voer waer hets mi leet
Sprac si doen met naten oghen
Maer mocht v lof in doghden hoghen
44 Ic liet mi gherne costen mede
Ghi selt sijn in mijn ghebede
In alder tijt soe waer ghi sijt
151va
Saelt sijn god onne ons den tijt
3
Dat ghi moerel weder keren
Behoudelec vus lijfs ende eren
4
Ic hope v sal noch goet ghescien
Die ander gheselle sprac mettien
Lieue vrouwe nv hebbic ghere
8
Met te varen ouer mere
Nv soe wilt hier toe gheraden
Ghi moghet letten ende scaden
Bouen alle die nv leuen
12 Soe hoeghe sidi in mi verheuen
In weldoen ende in welmeenen
32

Benic v eighen Bonder leenen

16

20

151rb36
151va2
151va13
151va14

Nv raedter toe ofte ghijt ghebiedt
Die vrouwe sprac ghine valer niet
Op dat ict v benemen can
Men wint meneghen goeden man
Die ouer zee noit en street
Maer vuildi om weldoen sijn bereet
Soe blijft bi uwen gherechten here
Condi verdienen lof ende ere
Bi hem ghi sijt mi goet ghenoech

werden: Boven de n bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
lusletter.
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151vb

4

Die ander sprac dats ongheuoech
Ghespelinne dat ghi hem ontraedt
Sijn weldoen daer hem theme op staet
Blijft hi hier men saelt v tien
Si sprac god laet wael ghedien
Es vromicheit in sinen moet
Hi auontuere sijn lijf sijn Boet
Bi sinen here in erenste in spele
Dat soe hebbic lieuer vele
Ic macher doch af segghen horen
Maer bleue hi ouer zee verloren
Dat ware ene onuerwenlijc . rouwe
Doen sprac al dus die ander vrouwe
Dat steet in die auontuere al
Wie weet waer hi steruen sal
Ofte op wat steden ende hoe
Maer ans hem god ende comet daer toe
Hi mochte ouer zee beiaghen
Hi mochts te beter sijn alle sijn daghen
Ende bleue hi oec daer menne kinde
Al dade hi ouer zee sinen jnde
Met moede vore des gods viande
Soe bleue sijn ziele Bode te pande
Ende na sijn lijf een loffelijc lof
Die ander sprac daer en Gomt niet of
Datter vele prijs ane laghe
Ende ics nemmermeer en saghe
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Wat quamer mi af te baten

16

God moeten mi te liue laten
Ic wilne spreken ende Bien
Het mochte soe binnen lants ghescien
Datter sinen here noel an laghe
Het soudem rouwen alle sijn daghe
En ware hi bi hem niet te tide
Hi mach hem hier in storme in stiden
Bat beraden ende mee
Dan of hi strede ouer zee
Hier mach hi oec sinen vrienden raden
Hulpen ende staen in sladen

151va31
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Ende verneme boet met hem es
Die ander vrouwe sprac gheloeuet mi des
Ende sifts seker sonder sceren
Ic Boude tsmijns alsoe node ontberen
Alse ghi den uwen Bout vor waer
I a seit si ende vaert hi daer
Dat court al tone bi uwen scouden
Haddi ghewilt ghi hadtem wel behouden
Neen blijft hier het dunct mi Boet
Maer in dien dat sijns selues moet
In doeghden es alsoe belast
Soe sta ic hem in hulpen vast
Vanden dienste dien ic eermach
Saelt sijn god gheonne ons den dach
Dat hi moete weder keren
Behouden sijns lijfs ende sijnre eren
Soe eest ene ongheliken daet
Al duncket v nv al dus quaet
Het mochte v namaels wel berouwen
Ende ic sal tsmijns in goeden trouwen
Ofte god wilt wale verbeiden
Sonder enech af scheiden
Ende en sal sijns vergeten niet
Ia wat scaet v dat ghi sciet
Enen bouc op auontuere
Blijft hi doot of roert hem tsuere
Het scijnt datter v niet ane en leit
Ghespelinne dats sere messeit

Eest alsoe dat ghi mi tijt
Maer wanconste ende nijt
Heuet langhe gheweest onwaert
Die worde vielen daer Boe haert
Dat verhoerde een out man
Die haestelijc toe quam
Daer si dus onderlinghe streden
Hi sprac te vele gheseit ter reden
En voeghet ghenen vrouwen wale
Mettien lieten si die tale
Ende sweghen beide Bader stille

Tussen Ende en verneme is ver m[e]] doorgestreept.
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805

Nv welc harer hadde den besten wille

164

Nota

12

C LXIIII

verse

[155]

VAN ENEN SCUTTER
C iv

1

dat ic quam
I Daerereichaghen
enen scutter vernam
N

16

Die de voghel brochte in groter noet
Wat hi gheraechte bleef al doot
Mesti . soe verloes hi cleine
Want daer hi met scoet waren steine
Dus haddijs wale sijn gheuoech
20
Om cleinen cost haddire ghenoech
Maer . dat soe der ic wel melden
Had hi stenen moeten gelden
24
Het hadde hem te meer verdroten
Dat hise om niet hadde wech gescoten
Dus ginc hire vele ontliuen
Die op die stede wouden bliuen
28
Dat moeste sijn lijf verzumen
Ochte het moeste die stede rvmen
Een marcolf werf sijns gheware
Hi riep Jude ende oppenbare
32 Huedt v voghele vore den man
Die metten steenen scieten can
De steene costen hem soe lichte
Wi ontgeldent arme wichte
36 Doen die voghelen alle horden
Dat mense aldus woude morden
Wordense malsch ende gheluut
Ende sijn behendecheit quam wt
152rb
Doen en mochti metten boghe niet scaffen
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Noch daer voghelen meer veraffen
In sinen sin roert hi verert
Ende int scieten soe verroert
Ende stoet hem seluen op den dume
Dat hijs mochte ghenesen cume
Dus gingic vort ende lieten gaen
Ende want op enen borre staen
Een edel wijf van hogher aert
Ende ic Beide haer metter vaert
Wat ic in drome hadde ghesien
0 wi . 0 . wi sprat si mettien
Wat wint men daer stutters al
Als ic met redene proeuen sal
Die scoene sprect Bonder menen
Die stiet leider metten steenen
Scoene worden en tosten niet
Dies hem den meneghen cleine ontsiet
Menech sprect ende bringhet vort
Scoene beroemeghe onstaende woort
Soudijdt volbringhen in eneger sake
Ic wane hi der worden niet en sprake
Wat ghi sprect en vor wien
Ende wijt hoert hoedt v van dien
Dat raedt aristoteles
Die meester alder wijsheit es
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[156]

DITS VANDEN ANXT
C LUI

32

152rb27-28
152rb29-30

ie leuet in anxte hi leuet in eren
Want anxt doet al mesdaet keren
Wie anxt vore gods toren haet
Huedt hem sondeliker daet
Vele bat dan een ander man
Die nie anxt no vrucht ghewan

D

Tussen deze regels
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152va19

Bi anxte behout menech wijf
Haer rechte tsucht moet ende lijf
Dat si haer seluen vervrouden mach
Dat si des anxt ie gheplach
Diese alsoe van scanden sceeidt
Ende bewaert haer wijfelijcheit
Dat wijf mach wel sachte leuen
Die allen anxt heeft af ghedreuen
Alle onwijfeliken seden
Die si doer anxt heuet vermeden
Es dan haer anxt volcomen
Dien si heet tot haer ghenomen
Dat si in anxte si telken spele
Die anxt verweerft haer eren vele
Es dan dien anxt niet wel te louen
Die wijfelijc ere dus brinct te bonen
Ende set in dus boegher weerde
Ende hulpet in enen rechter gheverde
Ridders knechten in striden in storme
Mids anxt court hem een manlijc vorme
Datse hem hoeden vore selc gherochte
Desse hem namaels seamen mochten
Die anxt doet hem verwerven
Eren vele ende daer in sternen
Selc die vliet doer anxt van mans handen
Die si heuet wilt eerstanden
Ware si scamel van natueren
Die anxt soude haer al haer leuen Bueren
Dat ment haer verwiten soude
Dicker dan Bijt hooren wonde
Anxt van scempte es dat ic meine
Die meneghe herte maket reine
Ende meneghen doet gheloeften houden
Ende van onuer tuughden scouden
Ende ghewarech te sine van worden
Bi anxt hout menech sijn orden
Die si billijc anders minghen
Als anxt no scempte niet en dwinghen
Dus salmen anxt ende sceempte prisen

Tussen menech en wijf
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36

Want si den lieden te besten wisen
Nota
XLVI

verse

DIT SIJN VOGHEL SPROEXKENE

40

[157]

C LVII
11 Den

aer

1

152vó 9[ Here gheeft eren riken gaue
Soe stadi in eren alle daghe
i Den gier
4

9[ Here ghi moghet soe vele gheuen
Dat v namaels quame oneuen
i Den hauic

8

2

3

Here vuildi in eren leuen
Soe moeste ghi ondoghet begheuen
i Den rauen

4

I Die ere salmen achter laten

Ende salse ane die spise Baten
12

f Sporeware

5

i Vwen vianden Bijt wreet
V coninclijc wort houdt ende v eedt
i Die craie

152va37

152va38-39

6

Na Nota heeft de koptast de aanvankelijk
(en foutieve) opgave
pgave van het aanta
aantalversre 1 geschreven
g
reel daaronder heeft hij
hijdejuiste
juiste
opgave Seschreg els (Lxvi verse) met vocht uitgeveegd. 0p de regel
pg
ven.
Tussen deze regels
g bevindt zich in het handschrift een witregel.
g

FOLIO

16

91

152VÁ-153RÁ, TEKST 156-157.14

Ghebrect des bi when iet
Here des en seldi roeken niet
f

11

20

Den valke

7

Here her coninc dats mijn raet
Valschen lieden die Bijt quaet
f

f

809

De Gauwe

8

Salmen die valsche al verdriuen
Soe souder hier weinech bliuen

2491 De papegai

9

9[ Besceidenheiden hulpet vort
Soe gheeft men v een heren wort
(1 Dextere

28
153ra

11 Die besceidenheit lief heeft
Hets wonder dat hi langhe leeft
$ Die lijstere

4

10

11

i Here wildi te prisen sijn van Beden
Soe hout v lant in goeden vreden
i

De roetaert

12

y[ Here blijft v lant in vreden staen
Soe sal v v rente ontgaen
8

11 De meerle

13

11 Here wildi lijf ende ere bewaren
Soe laet houerde van v varen
(11 De kockoc
152vó27-28

14

Tussen deze regels
ontbreekt in het handschrift een witregel,
wel
S
g^ zoals die elders bij7 deze spreuken
p
steeds aanwezig
van de kolomklaarblijkelijk
klaarblijkelijk nietonbeschreg is. De kop iist wilde de laatste regel
g
ven laten.

810
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I Oetmoedecheit salmen miden
Want houerde Beet yore tallen tiden
$ Die tortelduue

16

15

If Here seldi coninghen gheliken
Soe recht den aermen als den riken
I[ Die vle

16

9[ Die aerme here altnes scant
Want de rike smeert de hant
20

1 De spreeuwe

17

f Here houdt v wort in allen stonden
Soe roerdi finder wijsheit vonden
1

24

De hoppe

18

f Here wildi uwen wille volbringhen

Sone segt nierren v meininghen
91 Die nachtegale

28

I Here keert te doeghden uwen moet
Dat sal v bringhen ere ende Boet

153ró

I Die meeuwe
II

I[

20

Here wildi doghet ende ere ane Bien
Soe sal v al v scat ontvlien
1 De leewerke

4

21

Here netmoet ende goede Tere
Houdt den prince in sijn ere
(1[ De zwaluwe

153ra12

19

Tussen salmen en miden is minnen doorgestreept eng
eëxp
un geerd.

22

FOLIO 153RA-153VA, TEKST I57.14-158

8

811

f Men sal netmoet begheuen
Dat doet altoes in eren leuen
23

11 De zwane

12

1 Here ondoghet seldi scuwen
Soe mach men v al goets betrouwen
24

(1 Den paeu
1 Hout vaste metter rechter hant
Soe blijft v slinc hant niet ghescant
f Profeta

16

25

f Here her coninc here
Volghet altoes der wiser leere
26

I[ Profeta
20

91 Der Loeser leere der valscher raet
Die es tallen dinghen quaet
Nota

VANDER ZIELEN ENDE VANDEN LICHAME
24

[158]

EEN ABEL DINC ENDE EEN EDEL LEERS
C LVIII

ens nachts inden winter tide
Als auer alle de werelt wide
Alle dinc es van rasten blide
Quam mi te voren van enen stride
In tuinen slape Baer ic lach
In visioene dat ic sach
Een ziele die groet hantgheslach
Maecte ende riep dic 0 . wi . 0 . wach

E

28
153va

4

153rb24-25

Tussen deze regels
gwitregels.
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
winter: De i is klein boven het woordeschreven.
g
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Biden vate wasse ghestaen
Des lichamen daer si vte was ghegaen
Met groten sonden wasse beuaen
Ende seide dat bijt al hadde ghedaen
Si sprac alsoet haer gheboet
Haer pine haer anxt haer noet
0 . yule vleesch ligdi nv doot
Die veilen hadde de weelde groet
Di daden ere vele liede
Doer dine hulde doer dine miede
Waer es nv dine meiseniede
Nv en volghen v niet vele liede
Dijn steert es v af te broken
Dune best niet in dinen roeken
In dijn paleis wide ontploken
Maer in een cleine vat besloten
Wat doen di nv dine grote leene
Dijn hoghe borghe dijn hoghe stene
Dijn huus van vii voeten Ilene
Es der wormen al ghemene
Ic die een edel creatuere
Was ghemaect na gods figuere
Ende inden doepsel worden puere
Ben besmet in Gorter vre
Dore v benic voer Bode ommare
Wachaermen oft ic nie worden en ware
Doer di moetic doeghen zware
Pine finder duuelen scare

36

40

44

153va36

Hets goet recht ic liet mi dwinghen
Dune Bets mi ghene doghet beghinnen
Du trox mi tallen quaden dinghen
Dat sal mi in pinen bringhen
Daer ic ewelijc in moet blaken
Alle die noit met tonghen spraken
En consten aerme niet gheraken
Die menste pine die ic moet smaken
Nochtan soe torment mi mere
Die pine die ic doghe vanden zere
Dat ic danschijn van onsen here
En mach scouwen nemmermere

Tussen Du en trox is to doorgestreept e ng
eéxp
un Seerd.
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153vb

4

8

12

16

20

24

28

32

36

153vó18
153vó32

Waer sijn nv v diere steene
V gout v siluer al ghemene
Daer ghi Bode omme vergaet allene
Nv doech v v rijcheit Ilene
Dv heues nv niet dine euerzwine
Dijn herten dijn hinden ende dijn confine
Dijn grote kelderen metten wine
Di n scoene nappe seluerine
Nv moetti selue spise werden
Der vuldec wormen finder erden
Dits haer inde die begherden
Die vette morsele ende verterden
Hoe es v bequame dese woeninghe
Si es wel doncker ende wel dinne
Dune hoors no siet sonderlinghe
Ende di versmaden alle dinghe
Valut scat huus ende scuere
V hoghe vesten ende muere
Ende al dat v noit roert te were
Es v ghenomen in Gorter vre
Dine vrienden hebben v ghelaten
Die met v gingen ende saten
Si selen om v peinsen te maten
Moghen Bijt tgoet hebben te baten
Ende tgoet dat uwen wiue es bleuen
Heuet van haer den rou verdreuen
Ende v kindere souden cume gheuen
Viere penninghen om v leuen
Sine setten niet te pande
Twee ghemate van haren lande
Ende si v mochten vten bande
Rouen van sduuels hande
Onsalech vleesch nv roetti wel
Dattu bedriechlijcheit es ende fel
Dese werelt ende haer spel
Haer glorie es wint ende niet el
Dv hebs niet van dinen sindale
Ende dijn cleedere ghescepen wale
Om dijn ghewaden altemale

muere: Na muere is een n uitgeveegd.
hande: De h is door een horizontaal streepje
p1 verbonden met de a.
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40

En gauic niet ene noetscale
Du Jigs ghewonden in enen geere
Van al dinen goeden heuestu nemmere
Dat mach di rouwen vele sere
Dat ghire noit af wordt here
Ende ghire de helle om moet beiaghen
Dat mach v qualec behaghen
Die pine moetic allene draghen
Maer du moets mede in Gorten daghen
Als ons die leren doen verstaen
Ten jonxsten daghe alst sal sijn ghedaen
Dat vormesse dan saltu gaen
Met mi ende dinen Toen ontfaen
Tot dan moetti in derde droghen
De worme selen eten dijn oghen
Dune caens hier toe niet ghetoghen
Ic moet gaen mine pine loghen
Alse die ziele hadde ghedaen
Haer reden ende Boude wech gaen
Doen begonste de lichame saen
Thoeft op te heffen ende hietse staen
Hi gaf een suchten ende wide doe
Bestu mijn geest di mi sprect toe
Die ziele antworde iaic seit Boe
Hoe machtu dit ghesegghen hoe
Ic hebbe ghehoort dijn ghescal
Du wits mi al ons ongheval
Som eest waer ende oec niet al
Als ic bi redene proeuen sal
Ic lie wel dat waer zi
Dic hebbic doen dolen di
Maer dat ghijt al Bout witen mi
Dat ware onrecht seggic di
Met mi haddic ii ghesellen
De werelt enten viant fellen
Die pinden hem hoe si ons bedwellen

44
154ra

4
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16

20

24

28

153vb45
154ra6
154ra8-9

154ra9

88

92

96

100

104

108

112

116

120

beiaghen:
De inkt tussen de twee pootjes
^
p 1 van de h is dichtgelopen.
saltu: Het eersteoot
e
van
de
u
valt
bijna
p 1
1 samen met de t.
Tot: Aanvankelijk
poging
o ove
overtollige
tolli%
1 stond er een lombarde D, die verbeterd werd tot T. Een p%
S om
verf weg te vegen is mislukt, zodat een knoeierzg resultaat is bereikt. Alsevol is de
d hoofdletter
in regel 9 onder een verfvlek verdwenen.
De: De D wordt grotendeels bedekt door een rode vlek, maar is nog wel zichtbaar.
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815

Mochten entaer neder vellen
Alse du Beits hier te voren
Goet ende edel waer di gheboren
God maecte di yore mi te voren
Dattu souts heten ende ic horen
Vroetscap ende sin was di ghegheuen
Du waers mijn vrouwe ende ic was bleuen
Dine dierne in dit leuen
Soudi ons hoeden Bonder sneuen
Du Bouts mi hebben nv ende echt
Bedwonghen in dine plecht
Maer ic roert here ende du knecht
Dat was al jeghen recht
Sonder di en mochtic niet sijn
Eten broet no drincken wijn
Al dat wi daden dats anschijn
Quam fierst van di die sculden sijn dijn
Dat vleesch bi hem en doet gheen quaet
Van di moet comen jerst die daet
Al eest dat ic gheue raet
Alse mi nierren weder staet
Oftu dan volghes tuinen rade
Ende du hils altoes ghestade
Ende conste niet onderscheiden tquade
Sijn dan niet dine de mesdaden
De viant leit altoes sijn netten
Ic ben altoes bereet ten smetten

124

128

132

136

140

144

148

Dat soutu altoes beletten

Ende dinen raet an mi niet Betten
Wel hebbic di gheproeuet claer
Dine es de mesdaet oppenbaer
In spreke nemmere ouer waer
Dese worme doen mi soe groten vaer
Doen sprac die ziele ic moet stam
Ende gheuen di antwerde saen
Op die redene die ghi ghedaen
Hebts te mi dan moetic gaen
V vle vleesch ic heb ommaer
V worden vallen mi te swaer
Nochtan lie ic oppenbaer
Dat du van somen segghes waer
Ic weet wel die waerheit dies
Ic liet v doen uwen kies

152

156

160

164

816
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28

20

Ende dinen wille des wasic ries
Het dede de viant diet mi in blies
Vleesch alsic di Boude berecken
Began die werelt ane di lecken
Ende di met liste ane haer te trecken
Dus vincse mi met haren strecken
Dvs wasic dierne ende di vrouwe
Du orbores jeghen mi ontrouwe
Daer omme benic in groten rouwe
De werelt maecte ons die mouwe
In dinde es si van crancken loene
Si toent ons van buten scoene
Dore haer verloren wi die Groene
Metten saleghen inden troene
Ic lie wel ic hebbe mesdaen
Maer du meer na tuinen waen
Ic liet an dinen wille gaen
Ende mochtu hebben weder staen
Maer du die mi jammerlijc bedroech
Entie verlet die mi loech
Want du mi ane haer boech
Ende onder dine voete toech
Alse die werelt op v loech
Ende si v gaf al haer ghevoech
Du wanes leuen lanc ghenoech
Maer die doot quam die v sciere sloech
De werelt den bedrieger slacht
Dats die gone die si wacht
Dien si meest helst ende lacht
Ende tierst met der doot behacht
Die di te voren daden ere
Willen di scouwen nemmermere
Doen vert de lichame vten kere
Ende gaf antworde wenende sere
Ic hadde ghebot ouer al
In ontsach gheen ongheual
Gout siluer berch ende dal
Het was al mine groet ende smal
In waende niet dat mi mochte deren

154rb35
154ró38

Tussen mi en ontrouwe is trouwe doorgestreept.
loene, De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
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De doot . fly sie ic wel hets sceren
Al sijs niet langher wilt ontberen
Mach mense in gheenre wijs verweren
24 Beide hebben wi sere mesdaen
Maer soude recht na recht gaen
Du meer dan ic waent verstaen
Ic sal di redene proeuen saen
28
In die scrifture es ghescreuen
Dien meest gratien es ghegheuen
Es meest ghebonden in dit leuen
Hem te houden Bonder sneuen
32
God gaf v sen ende wijshede
Ende verstannsse daer wi ons mede
Berecken soude in elke stede
Scuwen quaethede ende onsede
36
Ofti god bi siere ghenaden
Gaf ende du volghes tuinen rade
In conste niet onderscheiden tquade
En sijn dan di niet de mesdaden
40
Noch sprac de lichame dese wort
Ay ziele nv verstant mi vort
Alse de lichame werf te stoort
Tasti . Biet hi ofte hoort
44
Neen hi niet dat moghdi kinnen
Daer en ware die ziele binnen
Wiltu dinen scepper minnen
154vb
Tfleesch en macht v niet verwinnen
Haddi ghemint onsen here
De werelt en haddu niet dus sere
4
No di no mi bracht ten kere
No bedroghen al dus sere
Daer om dat ic was dijn vat
Wasic ghesteken in dit gat
8
In derde daer de worme scat
Van mi eten oec wet dat
Dat ic hier na verrisen sal
Alse god sal comen doemen al
12
Dan court jerst mijn ongheval
Dan moetic finder hellen dal

154vb
154vó4

In deze kolom zijn
1 veel lussen van lusletters dichtgelopen met inkt.
Tussen mi en bracht is een letter onleesbaaremaakt.
g
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Daer moetic werden dijn ghenoet
16

20

24

28

32

36

40

Met di dan doghen pine groet
0 . doot dats Bonder inde doot
Altoes te veesen finder noet
0 wacht hoe salech es die beeste
Die steruen met liue ende met geeste
Mochtic alsoe dies haddic feeste
Maer neen ic niet dats mi dmeeste
De lichame noch der zielen vraecht
Die alsoe jammerlike claecht
Oftu ter hellen wert gheiaecht
Soe segt mi boet v daer behaecht
Die ter hellen es ghedaen
Mach hi nemmermeer ontgaen
Selen daer bi den armen staen
De rike ende effenen loep ontfaen
De rike mach hi iet om scat
Verdinghen dies hem wert te bat
Du vraghes ende ghine wet wat
Nv hoort ic sal v segghen dat
Die de hellen heuet beweuen
Ewelijc moet hi daer in cleuen
Hem en worde niet om al die leuen
Ter hellen enen dach respijts gegeuen
A1 bade al dat van Bode sinct
Ende vaste ende gaue al dat brinct
De werelt Bone wordi niet verdinct
Ene ziele die de helle dwinct

Dv vrager oft es alsoe swaer
De pine die de rike heuet daer
44
Alse daerme nv hoort naer
Ic saelt v segghen ouer waer
Die valt van hoghen hi valt sere
155ra De rike es sculdich onsen here
Meer dan daerme lof ende ere
En doetijs niet hi aernet sere
4
Alse dit die ziele hadde ghesproken
Quamen II dieuel diese verroken
Swert als pec al met loken

154vó23
155ra

alsoe: Boven de a bevindt zich de aanzet tot een lusletter.
e
In deze kolom zijn
1 de lussen van veel lusletters dichtgelopen met inkt.
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Ende gingense slaen ende stoken
Si waren leelijc ende onghiere
Binnen blaectense van eiere
Hen waren nie soe leelijc diere
Doen namen si die ziele sciere
Met gheloienden yseren haken
Ter hellen waert sise traken
Si sloeghense sere ende craken
Doen begonde haer die pine te naken
Die ander viande henen liepen
Willecome datse riepen
Ter hellen pinen sise sciepen
Ende riepense ten diepen
Elc die toende haer sijn spel
Maer dat was wreet ende fel
Som bondensise met ketene wel
Ende som trockense af haer vel
Si gauen haer meneghen stuuc
Daer was ghescal ende ghehuuc
Si spouwen haer tfier inden buuc
Si haddens wel haer ghebruuc
Wallende pec gotense vele
In haren buuc in hare kele
In can v niet vertellen wele
Al de feeste van haren spele
Daer na alst begonde traghen
Wreedelijc si op haer saghen
Ende Beiden dune dorfs niet daghen
Du moets meer pinen draghen
Sit en es noch gheen pine
Dattu hier sies anchine
Di steet altnes in meerder te sine
Doen suchte die ziele stillekine
Alse ter hellen porte in ginc
Met hider stemmen mense ontfinc
Lude riepse hemelsche coninc
Here du scieps alle dinc
Westouwe hier dijn hapt ghewerke
De viande riepen weder sterke
Dune best in cloester no in kerke

155ra12heloienden:
De i is klein boven het woord geschreven
eschreven,
g
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Wat mach di hulpen dat merken
Want v gheroep ende ghecrey
Mach v hulpen niet een ey
Hets alte spade wetekey
Te roepen miserere mei
Nv es v hope al verloren
Ter quader tijt wordi gheboren
Dit moetense doghen ende horen
Die ter hellen sijn vercoren
Als ic dit al hadde ghesien
Werdic in wake mettien
Ende ic peinsde ic soude de werelt olien
Ende mi vort van soncien tien
Doen te diere seluer tijt
Namic de werelt in despijt
Ende peinsde si en es maer een Jijt
Des ghi alle Beker sift
Mijn bande leidic te samen
Gode badic ende sier namen
Dat hire ons vte moeste planren
Nv segt alle Bader amen

324

328

332

336

340

344

Amen Inc XLIIII verse

VAN TV/TEEN KINDEREN DIE DROEGHEN

[159]

ENE STARCKE MINNE EEN ONTFARMELIJC

24

DINC
C LIX

28

32

155rb21-22
155rb25-26

Ilen een stuc hier te voren
worden II kinder gheboren
Ter stat die babilonien hiet
Alsoe als men ghescreuen Biet
Deen hiet tisbe ende dander piramus
Een muer sciet haer beider huus
Die kinder waren wel gheboren
Haer scoenheit ginc verre te voren
Vore alle die men tier stonde

W

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
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155rb38

155va8

Inden rike vinden Conde
De kindere waren salech vroe
Daer bolpen alle die Bode toe
Apollo makese beide wijs
Maer een gaf hem der minnen prijs
Venus die vrouwe makese scoene
Datse daer af droeghen Groene
Iuno gaf hem Boet ende scat
Ende cupido halpem bat
Hi ded[e]se oefene goede werke
Ende onder minnen euensterke
Nauwe men die kindre wachte
Met herten ende met ghedachte
Maer die kindere minneden stille
Verholenlike met enen wille
Si daden al der minnen raet
Sonder dorperliker daet
Maer dongheual dat comen moet
Dat den minnare onsachte doet
Quam hem beiden alte saen
Men liet den maghen verstaen
Dat tysbe ende piramus
Ghelieue souden sijn al dus
Doen benam men hem dat spreken
Sien wincken ende ander treken
Dat antworde ende dat vraghen
Ende oec boetscapen draghen
Dat Been den anderen niet spreken en mach
Noch van minnen doen ghewach
Wat moghen doen die n ghelieue
Die met minnen no met brieue
Ende moghen onder spreken niet
Des doeghden si beide swaer verdriet
Ghemeerdert es nv haren noet
Si baden beide om die doot
Si peinsden vele ende sweghen stille

821
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Tussen makese en beide ts beide wijs (aaneengeschreven
en gescheiden door een verticale streep)p
88
doorgestreept en eéx
un 8
eerd•
achter de doorgestreepte woorden is een dubbele verticale streep
gp
^p
aangebracht.
minneden: De d is over een n g eschreven^ aanvankelijk
aanvankelij stond er minnen.
daet: De e is over een andere lettereschreven.
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Maer selden hadden si haren wille
Dit herdense meneghen dach
Dat elc anderen niet en sach
Eenwerf was tysbe op ghestaen
Als die der minnen niet en Conde ontgaen
Eens morghens in die dagheraet
Haer selfs en wiste si ghenen raet
Si ginc vort ende weder
Si sach oproert ende neder
Daer si ginc al dus allene
Versach si inden muer een kene
Neuen der cokenen ende leeter vore
Daer sach si bander side dore
Soe langhe ginc si al daer staen
Ende piramus quam daer ghegaen
Bi auontueren met gherake
Nv moghdi horen hare sprake
Daer hem na langde ouer een jaer
Hi Beide tysbe sidi daer
Blide haddense den moet
Daer elc vore die cloue stoet
Waende elc anderen cussen saen
Ghelijc si voren hadden ghedaen
Maer die muer dire tusschen stoet
Benam haer beiden haren spoet
Doen cussten si al Bonder beide
Den muer daer stont an een side
Daer na claghdense haren noet

Ende hare pine euen groet
Waken suchten ende beuen
Ende daer na haer droeue leuen
Doen begonde dus haer tale
Tysbe die ouer scoene smale
Ay piramus ghine mint mi niet
Ic doe lief wat mijns ghesciet
Merket bi v seluen dan
Mach v verhoghen enech man
Welctijt dat ghi mi niet en Biet

eëxp
un geerd.
Tussen cussen en saen is daer doorgestreept eng
is
moet
doorgestreept
en
eëx
un geerd.
Tussen haren en spoet
g p
P
claghdense:
De d is klein boven het woord geschreven.
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Neent alsoe es mi ghesciet
Al waric alsoe riken man
Van hauen als men vinden can
Ende alsoe scoene als absaloen
Ende alsoe wijs als salomoen
Dat en mochte mi hulpen twint
In moeste v scouwen lieue kint
Dus claghden si haren aerbeit
Haren rouwe ende haer grote left
Dat si hadden nacht ende dach
Ende hem ghebreken niet en mach
Nv moghdi tysbe horen spreken
Die metter minnen was ontsteken
0 . leider muer onsalech deel
Waer omme bestu dus ghegheel
Hoe dic hebdi ons benomen
Dat wi te gader souden comen
Ende der minnen gherne plaghen
De minne moeti henen draghen
Doen sprac die scone piramus
Tysbe lief hoe comet dus
Wi en sijn doot no en leuen
Maer mi dunct wi sijn begheuen
Alse eneghe clusenaren
Laet ons Bien hoe wi gheuaren
Wine moghen desen Banc
Niet bedeeken berde lane
Want worde mens iet gheware
Der leider niemare
Die ons langhe heeft begheuen
Worde weder op gheheuen
Ende Boe Boude onse scande
Sere lopen achter lande
Nv hulpter toe gheraden dan
Want wijfs sijn vroeder dan de man
Dicwile van nauwen rade
Ay lief hoe gherne ic dat dade
Wistic wat ons ware Boet
Maer ic Nebbe menegherande moet
Met peinsene in mijn ghedachte
Ontgingic met v bi nachte
Als ghi uwen wille hadt ghedaen
Masscien ghi liet mi dan gaen
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Hier omme benic in twifele groet
In sorghen ende finder noel
Tysbe mestroudi mijnre tale
Ende hebdi mi niet gheproeft soe wale
Dat ic v minne Bonder wanc
Wanen Gomt desen omme Banc
Ende desen twifel daer ghi in Bijt
Al mochtic hebben groet jolijt
Met ere groeter coninghinnen
Nochtan soudicse node minnen
Ende v laten scoene kint
Bi lode ic en lieghe v twint
Piramus in mestgouwe v niet
Maer dic eest alsoe ghesciet
Dat men vrouwen loesheit doet
Maer ic Bette lijf ende Boet
In v ende wil met v gaen
Ende latent ane v trouwe staen
Het leghel een plein slecht ende scoene
Buten der stat van babilone
Tusschen den woude enter riuieren
Daer stonden boeme menegertieren
Inden ouer scoene pleine
Spranc herde meneghe scoene fonteine
Daer gheloofden dese twee
Piramus ende tysbee
Emmer te comen bi nachte
Ende des hadden si ghedachte
Ende alst quam ter middernacht
Stont tysbee op die lach ende wacht
Herde scoene scheen die mane
Si peinsde haren wech te Bane
Die doge liet si open staen
Ende es dus van huus ghegaen
De minne makese soe bout
Tusschen der riuieren ende dwout
Gincse ten borne roert van huus
Ende was daer eer piramus
Si sat neder onder den boem
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Ende nam al omme goem
Ochte si piramus iet saghe
Doen sach si comen vte eenre haghen
Ene vreselike liebaerdinne
Met enen berde grammen zinne
Ghelopen comen daer si sat
Tysbee veruaerde haer om dat
Ende vloe al daer besiden
Ende liet de liebaerdinne liden
Midden ouer ghenen pleine
Si liep op gone fonteine
Drincken ende keerde weder
Doen sach si voer haer ligghen neder
Den scoenen mantel int gras
Dien tysbee ontvallen was
Si setter op haren voet
Ende maecten allen bloet
Ende scorden menech fout
Doen keerdese weder in dat wont
Hier binnen was op ghestaen
Piramus ende quam ghegaen
Die mane scheen claer als den dach
Daer hi vorem neder sach
Verkendi die voetstapen int sant
Ende haestem doen alte bant
Ende quam ghegaen onder den boem
Ende nam al omme en tomme goem
Hi sach den mantel al bebloet
Doen verwandeldem sijn moet
Hi verloes al sine eracht
Ende viel neder in ommacht
Maer als hi te hem seluen quam
Ende sijn ghedachte weder nam
Weder hi woude often woude
Dat hise doen roepen soude
Sijn suete lief tysbee
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Tussen scoenen en mantel is int doorgestreept eng
eexp
un %eerd.
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Versuchti vii werf ende mee
Ay mi seiti scoene wijf
Dore mi hebdi verloren dlijf
taats mi elendech man ghesciet
In mach des vergheten niet
Ghi daet dat ic v gheboet
Suete lief ic hebbe v doot
Daer omme salic mi nv hier
Dooden ic woude tselue dier
Dat v lijf heuet ghenomen
Hier voer mi moeste comen
Ende mi oec mijn lenen name
V doot es mi soe onbequame
Doen trac hi sijn sweert onuervaert
Ende hilt den appel neder waert
Met siere herten viel hi daer jnne
Dat dede al die sterke minne
Ay aerme wat mach men des
Dat minne soe ontbeidech es
Daer men met minnen es beuaen
Wat heuet v piramus mesdaen
Waer omme en haddi niet tgheluc
Noch te beiden een clein stuc
Soe hadde hi behouden dlijf
Ende tysbee . die als een serech wijf
Vander beesten was ghevlouwen
Haer herte was in groten rouwen
Si duchte haer voer ongheual
Ochte si weder keren sal
Doch eerwan der minnen Gracht
Alse haer tysbee heuet bedacht
Dat piramus mach veesen comen
Es haer den twifel al benomen
Weder gincse ten boeme veert
Blodelike ende sere vereert
Te siene ofti comen si
Ende als si hem naecte bi
Sach si tsweert allen bloet
Dat hem ter herten dore woel
Doen bleef si slaende in groten vare
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Ende hadde wonder wat dat ware
Doch ginc si vort daer hi lach
Ende als sine alsoe ligghen sach
borsteken metten sweerde
Viel si neder op die erde
Seen roert si in ommacht
Ende alst haer weder was ghesacht
Stont si op crankelike
Ende sprac te hem ontfarmelike
Ay mi scoene piramus
Suete lief hoe ligdi dus
Wacharme hoe stille zwijchdi
Ic ben tysbe sprect jeghen mi
Doen sloech hi doeghen op hare
Ende sach in haer anschijn Clare
Hi weende haer antworde gheuen
Ende mettien es hi doot bleuen
Doen viel in ommacht dat edel wijf
Plattelinghe neder op sijn lijf
Lanc weest eer si ghenas
Ende als si becomen was
Seide si och leider ongheual
Wat hebdi ons gheweten al
Meer daer dongheual beghint te gene
Daer bliuet gherne hangende ene
Och en waren wi ongheuallech niet
Dit en ware ons niet ghesciet
Si dreef de jammerlijcste claghe
Die noit wijf dreef in enen daghe
Noch sprac tysbe in deser wijs
Toter zielen heers amijs
Ontbeidt lief ontbeidt na mi
Ende leer mijn ziele varen met di
Hebben wi blisscap ofte zeer
Wi bliuen te Bader emmermeer
Doen viel int sweert die joncfrouwe
Dus endic hare beider rouwe
Die zielen voeren ewelike
Te Badere in dat minnen rike
Daer vondense joncfrouwen ende menegen man
Meer dan k ghesegghen can
Hondert scaren ende mee
Saten te samen twee ende twee
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Die ter blisscap sijn ghevaren
Met der minnen maertelaren
Daer moeten si alle comen binnen
Die leuen in gherechter minnen

44

288

Amen ii` t,xxxvcn verse

157ra

EEN LIEDEKEN

[160]

C LX

Het viel op sente peters nacht
C

4

C

^

I I

I

I

I

I

^

1I ^ I

^ 1 ^

^^

^1 ^

12

1 Wech op wech op dat herte mijn
Dat heeft ghetruuert soe langen tijt
Wie willen frichs ende vroelijc sijn
Soe es mijns trueren alles gwijt
Ons court noch huden een salijch dach
Vaer hennen mijn ongheluch
Ende al dat mi beswaren mach
Dat settic achter rugghe

16

1 Wat soude mi alder werelt goet
En soudic Baer van gheen vroude haen
Das mer beswaren mach den moet
Dat wilich al rijt varen Iaen

8

20

24

^

1 Ich haen ghedacht et sij alsoe
Wien alles leit ter herten gaet
Die mach selden veesen vroe
Sijn herte weinech vrouden haet
Dat sprach een rein druc saelech wijf
Ich soude mijn troeren laeten
Goeden moet hout al dijn lijf
Gaet vroudelijch op der straeten
9[

157ra2-3
157ra22

1

I
1 ^ II

Wat soude mi alder werelt goet

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zeven warre els.
8witregels
De eerste e is klein boven het woordeschreven.
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157ró

i Als ich van haer ghescheiden was
Had si das haer besonnen
Wt laet mich weder lasen das
Ocht sift mir wolde gheonnen
Dat ich duich solde veesen gheil
Das waer mich wael te hertschen
Soe en gheschiede mich niet soe groeten heil
Ich wolde gaer vroulijch scerscen

24

28

I Wat soude mi al der werelt goet
4

En soudic daer van gheen vroude haen
Das mer beswaren mach den moet
Dat wilich al tijt varen Iaen

32

Nota

157va

[161]

NOCH EEN LIEDEKEN
C LXI

C
C

4

9[ Mi vroud daer si al mijn begheer

Ende oech mijn troest hebbich zu deer
Met mijnlecheit : jn trouwen gheer
Serst vrou gheleit : want vees voer waer
8

Dat lieuer vrou mi nie : en waert : op ghene vaert
Dat doet dijn lieflijch eer ende weerde

Want dijn ghebeerde : die es soe minlech ende soe goet
In tuinen moet : dijn lijflijch aen sien mir oec dat doet
12

16

157rb1-6
157va
157va7

1 Al en hebbic niet des goet te wil

Ich doe ghelijc in trouwen sal
Als bloemekijn kersoude ghenant : houes suuer ende fijn
Ende wael bekant : si es wit suuer ende rein
In weet meer ghein : bloemen van natueren haer
Ghelijch op ertrijc mir vroud daer

1
2
3-4
5-6
7-8
9
10-11
12-13

14
15
16-18
19-20
21-22
22-24

Deze regels
zin
wit%en
%
1 onder de notenbalk geschreven;
%
^ boven de notenbalk bevinden zich negen
reels.
De regels
van deze kolom lopen
door in de b-kolom.
%
p
Tussen vrou en ^ heleit is ghelic
doorgestreept en%eëxp
un Seerd.
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25
26
27-28
29-30
31
32-33
33-35
35-36
37

i Natuer dat die kersoude haet
Smorghens als die Bonne op gaet
Ontpluct si scoen al Bonder wanc
Ende volcht den troe p der sonnen Banc
Al tijt soe waer si haer bekeert
Daer omme mich meert : dijn vorst ich bidde di
Lijeflijch vrou : want ich met trou : di vol nacht
Ende dach ende emmer sal : ghelt mir dat wael
Soe werdich alder vrouden vol
Nota

157vó

DE BORCHGRAUINNE

[162]

VAN VERGI
C LXII

20

herechte minnare waer ghi sijt
Sijt op v hoede in alder tijt
Ende heelt dat v te helene steet
Maect van uwen lieue niet v leet
Het Boude v namaels deren sere
Ende het ware groet onnere
Hout v wort bi v allene
Ende sijt in v herte rene
Ende en laet v herte niet verstaen
Ende het ware sere mesdaen
Ochte ghi gheswighen niet en cont
Ende ghehouden uwen mont
Hoe saelt een ander dan ghehelen
Hoe nauwe ghijt hem wilt beuelen
Maer hoedt altoes v waerde
Ieghen ghebaerde ende onghebaerde
Want men vint vele lieden
Die hem altoes ghereet bieden
Te dienste hem allen diese kinnen
Om datse van hem willen winnen

157vb1-2
158ra4
158ra17
158ra18

Deze tekst is onderaan de kolomeschreven.
g
uwen: De u is over de aanzet tot een v g eschreven.
Tussen men en vint is vele doorgestreept eng
eexp
un Seerd.
Tussen g hereet en bieden is bedieden doorgestreept engeëxp
un geerd.
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Haer heimelecheit ende weten al
Ende segghen dat nemmermeer en sal
Mensche van haren monde weten
Des si saen hebben vergheten
Want sijt haestelijc vte bringhen
Huedt v altnes van dien dinghen
Die heimelike minne dracht
In v herte die v wel behaecht
Heeltse vrienden ende vianden
Sone wordi niet te scanden
Want alst jement vremders weet
Soe es hire met soe ghemeet
Dat hijt vertelt te vii sladen
Dus bliuet die minne verraden
Ende moet met rouwen scheeden
Ende maect ghevriende in veeden
Daer dic aue court mesval
Als ic v vertellen sal
Dat in borgoenien ghesciede
Daer toe saghent vele Tiede
Vander borchgrauinnen van vergi
Die sere minde enen ridder vri
Die alte vrome was ende coene
Ende houesch in al sinen doene
Tallen spele in sinen tiden
Ende ouerdadech in dat striden
Soe dat die hertoghe der bi
Sere vercoes den riddere vri
Ende nam desen here met heure
Soe Batten minde als ic verneme
De borchgrauinne alte sere
Die ic noemde heden ere
Van vergi was haer name
Die vrouwe was scoene ende bequame
Ende gheloofde in allen sinne
Den ridder vriendelijc haer minne
Van al dien dat si vermochte
Verpleghen ende hi an haer sochte
Maer soe heimelijc si minden
Datse gheen mensche en kinden
Ia dient sijt verstaen lieten
Want si ontsaghen dat mesnieten
Ende hadden vercoren om dat
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Ene scoene heimelike stat
In enen boegaert daer hi plach
Dic te gane inden dach
Alse ofte si hem vermeien gingen
Niemen en wiste van dien dinghen
Dan si onder hem II beiden
Soe sere hoedense hem van scalcheiden
De boegaert dien ic vermane
Daer die ridder in plach te gane
Stont ane die camer der borchgrauinnen
Ende al die ridder quam daer binnen
Soe sach sine wel altnes
Want sine minde sonder loes
Ende hi hare alsoe weder
Iic wane ghi noit so seder
Ende saeght selc ghelieue twee
God die moet hem gheuen wee
Die selke minne sceeden doet
De vrouwe ende die ridder Boet
Sere met goeder herten minde
Bouen allen man diese kinde
Wanneer si vore haer veinster lach
Waest auont ofte inden dach
Ende si dan inden boegaert
Des ridders gheware waert
Ende si was in hare camere allene
Ontede si een doorken clene
Daer si allene ginc voer staen
Ende dede een hondeken vte gaen

Dat heimelijc ende clene was
Spelen in dat scoene gras
Dat hondeken den ridder minde
Want berde wel betten kinde
1 Ende als den den ridder sach thondekijn
Sach hi wel dat die vrouwe sijn
Allene in die camer ware
Dan soe ginc hi vort te hare
Ende in die camere soe bleef hi

Tussen ofte en si is hi doorgestreept.
boegaert: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
hi: Boven de regel
i'n.
% %geschreven,^ met invoe%teken opp de schrij11
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Alden den nacht der vrouwen bi
Ende leefden met groten spele
Des si hadden herde vele
Want ic boude wel ouer dat
Dat beter feeste es tselker stat
Die men Belden hebben mach
Dan die men heuet alden dach
Dus duerde harre tweer minnen
Datse nierren en Conde ghekinnen
Ene langhe wile tusschen hem tween
Entie ridder was allen een
Iolijs behaghel ende vrome mede
Soe waer men ridderscap dede
Ouer al baddi den lof
Soe dat hi int thertoghen hof
Sere gheeert roert . wet vor waer
Vanden meisenieden daer
Ia sonderlinghe die hertoghinne
Die leide ane hem hare minne
Datse hem toende herde dicke
Maer sijn sin dat wanicke
Lach soe vaste teere ander stede
Dat hem en roechte wat hi dede
Hine achte twint dat verstaet
Datse hem toende goet ghelaet
Sine wetende borchgrauinne
Hadde al Bader sine sinne
Ende hi de hare al soe weder
Bouen hoghe ende bouen neder
Die hertoghinne hadden gherne ghenomen
Had sire toe moghen comen
Des riddes minne op dat hi
Niegherinx bestaet en si
Nv gheviel op enen dach
Dat die hertoghinne Bach
Den ridder in die sale gaen
Tot hem esse allene ghegaen
Ende Beide her ridder goet ende ere
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Moet v gheuen god ons here
Want ghi Bijt goet ende scoene
Ende mocht met eren draghen Groene
Van uwer groter vromecheit
Heeft men herde verre gheseit
Dies betaemt v wel dat
Dat ghi mint te selker stat
Daert v eerlijc ende goet ware
Die ridder antworde hare
Te waren vrouwe in hebbe niet
Mi gheset daer toe jet
Iemen te gheuene mine minne
Te waren seide die hertoginne
Dese beide es te lanc
Laet gaen v herre gheuet haer Banc
Des biddic v op alle bede
Ende legtse tere hogher stede
Daer v al doghet ende al ere
Af come des biddic v sere
11 Te waren vrouwe in weet waer bi
Ghi dese redene segt tote mi
In ben graue no coninc
In weet wanen mi dese dine
Comen mochte in eneghen weghe
Dat ic ene vriendinne ghecreghe
Soe edel ofte soe wel ghedane
Als ghi mi gheuet te verstane
Die vrouwe seide laet dese tale
Hier toe seldi comen wale
Ende of ic v gaue mine minne
Beide met herten ende met sinne
Want ghijs mi wel dunct Wert
Segget mi wes ghi beghert
Want ic ander v herde wel
Mi dunct dat ghi maect v spel
Seide de ridder vrouwe wet dat
Dat ic hier ende telker stat
Wil v orient sijn ende dienen mede
Ende altnes op houeschede
Ende alte male ruwer eren
Maer jeghen die ere mijns heren
Die mi ere doet soe vele
Willic in erenste no in spel
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Nemmermeer verradere sijn
Dat wet wel lieue vrouwe mijn
Ende ic sal bliuen in deser maniere
Doen antworde die vrouwe sciere
Ontstekende van groter erheit
Om dat hi hare al dus ontseit
I[ Si seide her quaet wie bid v dies
Niemen vrouwe ic been ries
Dat ic die dint qualijc versta
Maer al sout mi deren na
Ic en dade niet lieue vrouwe
Minen here gheen onghetrouwe
91 Hier met esse verbolghelike
Ghegaen in haer camere rike
Die hertoghinne wel ghedaen
Heuet haer Biet ghemaect saen
Ende bleef ligghende alsoe
Des te nacht quam toe
Sauons ginc slapen die vrouwe
Al hadde si int herte rouwe
Neuen den hertoghe haren man
Te wenen si doen began
De hertoghe ter vrouwen seide
Wat bediedt dese droefheide
Die ghi maect al dus groet
Mi dunct des en es gheen voet
De vrouwe seide ic segt v here
Mi deert vtermaten sere
Dat gheen Boet here en can
Ghekinnen enen valschen man
Ende enen verradere voer enen goeden
Dat hire hem vore mochte hoeden
Ende hem moeten ter oren gaen
De hertoghe seide in can verstaen
Niet wale wat dit bediedt
Ic wane mi des niet es ghesciet
Want verraders sem mijn ere
Hatic ende scuwe sere
Noch en verstaic niet wale
Werwert dat went v tale
De vrouwe seide ic segt v dan
Hi hout hier met v enen man
Ende enen ridder die vrome si
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Die anleide noch heden mi
Van minnen dat mi sere deert
Want het hadde mi onwert
Van lijnre talen ende noch doet
Doen peinsdic in minen moet
Dat ict v here segghen Boude
Want ict gherne saghe ende woude
Dat ghine van v liet gaen
Ghi hebdt hem ere te vele ghedaen
Vondijs noch bat lijn stade
Hi mochtu meer doen te quade
I Die hertoghe seide vrouwe laet bliuen
Ic salve alte male verdriuen
Die hertoghe die dese claghe
Hadde ghehoort lach toten daghe
Gheslapen dat hi niet en can
Want hi minde den jonghen man
Ende linen wiue gheloefdi mede
Als noch es der Botter lede
Ende doen hi was op ghestaen
Ontboet hi den ridder saen
Allene nam hive besiden
Ende sprat hem ave in torten tiden
Tusschen hem tween heimelike
Twaren seide die here rike
Hets stade dat dat ghi soe vrome sijt
Ende soe scoene ende soe jolijt
Ende ghi mede sijt verrader
Trouweloes ende oec quader
Want ghi hebdt vele ontrouwen
Ghetoent an mi ende an mier vrouwen
Dat ghi haer gisteren an leit van minnen
Ghine wout oec niet bekinnen
Dere die ic v hebbe ghedaen
Doen ghi na mijn onnere wout staen
Dies verbiedic v mijn lant
Als minen gherechten viant
Ende dat ghi nemmermeer
In minen lande doet ghekeer
Ic Bade v hanghen als enen dief

j : De t is verbeterd uit een s.
j o l it
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Wien dat leet si ofte lief
Doen die ridder hoorde de waert
Wert hi berde sere beswaert
Ende beefde met allen leden
Van rouwen ende van serecheden
Hem ghedachte siere vriendinnen
Die hi nemmermeer en waende ghewinnen
Daer hi nv af scheden moet
Ende vort hem soe wee doet
Ende sere meert sinen rouwe
Datten sijn here onghetrouwe
Met onrechte heet verrader
Daer hi soe wel met was te Bader
Ende seide here wet dat wale
Dat v die waerheit alte male
Nv niet en es gheseghet
Die hertoghe seide wat dreghet
Die ontscout en diedt v twint
Mijn wijf en es niet soe kint
Datse sonde die waerheit sparen
Anders dan die redene waren
Ic ben wel Beker des besiet
Dat de dinc al dus ghesciet
Want mi mijn niet en seide
Anders dan die waerheide
Hoe mochti sijn soe fray van sinne
Ghine droeghet int therte minne
Alsoe ghi Bijt dat segt mi
In vernam noit verre no bi
Dat ghi jeweren minnet ie
Ende men horet segghen nie
Maer vuildi mi nv ter stat
Sweren ende ghelouen dat
Bi trouwen ende bi Beden
Dat ghi mi Belt die waerhede
Segghen die ic v vraghen sal
Entie waerheit lien al
Ic saels mi wel houden an v
Ende saels di wel verdraghen nv
Der wanconst ende der talen
Die ic hier gheloue wale
Die mijn wijf voer waerheit seide
Die ridder die grote droefheide
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Hadde ende begherde sere
De vrienscap van sinen here
32
Want hi node verloes sijn lant
Daer hi in soe dieren pant
Laten soude sijn vriendinne
Van vergi die borchgrauinne
36
Hier omme soe peinsde hi doe
Entie here sprac hem toe
Ofti sal doen sijn begheren
Hi wil hem in trouwen sweren
40
DIe ridder die dein verstoet
Ochte wiste des hertoghen moet
Ochte waer omme hi vraghen wille
Ende gherne bleue inden lande stille
44
Ghelouet den hertoghe met Beden
Ic wane hem noit soe leede
En ghesciede als dat bijt dede
159vó Die hertoghe seide bi waerhede
Ic hebbe langhe v orient ghesijn
Daer omme en canic int therte mijn
4
Niet comen dat ghi onghetrouwe
Mi Bout doen al seit mijn vrouwe
Maer oec wanhaghet mi
Dat seggic v wel waer bi
8
Om dat ghi v hout soe jolijs
Ghi moet emmer sijn Amijs
Van vrouwen of van joncfrouwen
Dies duchtic sere mijnre vrouwen
12
Dat mijn wijf es dien ghi mint
Want selue dede si mi bekint
Ende tusschen ons [t te verstane
Dat ghi haer seluen spraect ane
16
Segt mi es sijt selue ofte wiet si
Want ghi hebt gesworen mi
En doedijs niet alte bant
Soe verbiedic v mijn lant
20
Als verbannen ende verdreuen
Sonder keren want v leuen

159va31
159va40
159vb6

van: De v is verbeterd uit een d.
ridder: De eerste r is verbeterd uit de aanzet tot een andere letter.
Voor wanhaghet
bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
lusletter.
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Doe ic v nemen wet voer waer
Keerdi emmermeer van daer
Die ridder die dit heuet verstaen
Bleef in groten anxte beuaen
Ende en dorste swighen no spreken bloet
Want beide soe waest sijn doot
Ochte te rumene sijn lant
Ochte sijn minne die onbecant
Was te oppenbaren daer
Die Baken waren hem te swaer
Noede worde hi verdreuen
Ende node wonde hi te kinnen genen
Sijn vriendinne wie si ware
Dus stont hi in groten vare
Want hi wel weet al bloet
Welc hi doet hets sijn doot
Oec weet hi wel te voren
Liethijt dat hi es versvoren
Ende ouer valsch dlant rumen moet
Ende verliesen vriendinne ende goet
Maer goet ende lant haddi twaren
Alte male laten varen
Haddi allene behouden moghen
Sijn vriendinne diene in hoghen
Ende in peise lenen dede
Hi peinsde om die soetechede
Diese hem dicke hadde ghedaen
Alse hise an sinen armen hadde bevaen
Ay moeticse al hier verraden
Soe verliesicse bi miere mesdaden
Oppenbaric onse mesdaet
Mi dunct dat mi alsoe staet
Alse den castelein van coetsi
Die houesch was ende vri
Ende sonder minne en was hi niet
Dus magic singhen wel sijn liet
Dat hi Banc met droefheiden
Doen hi van lieue moeste scheiden
Aalsic peinse om die minne
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Ende om die scoenheit die si jnne
Heuet soe eest wonder dat ic duere
16
Ende om die scoene creatuere
Soe vermanic ten beghinne
Haer suete woort die mi in kinne
Hebben gheset in dauontuere
20
Hets wonder dat ic dan gheduere
Alse dus die ridder Boet
Inden groten anxte stoet
24
Wat hi mochte ane gaen
Wenende herde meneghen traen
Alse dit merken began
De hertoghe die dit Bach an
Ontfarmdijs want hem te male
28
Dochte dat hi sijn sake wale
Niet en der ontecken wel
Die hertoghe die niet en was fel
Seide mi dunct in v ghelaet
32
Dat ghi mi hout ouer quaet
Ende ouer valsch dat ic soude
V dinct ontecken alsoe boude
Mi dunct ghi en betrout mi niet
36
Ay en soudict helen niet
Bi gode here dat kint wel
Eer ict ontecte jement el
Dat mi die Tiede Beiden
40
Aldus in heimelijcheiden
Ic liete mi eer doghen ouer Tuut
Deen na dander steken wt
44 Waendi dat ic valsch soude sijn
Neenic al waert die Buster mijn
Dat ghi mi seit nenic bi gode
160rb
Ic soudt vertrecken herde node
Here seiti ghi segt waer
Maer tfertrecken es mi te swaer
Want seidijt jement die nv leuet
4
Die de werelt binnen heuet
Ic Bout hvsteruen sekerlike
Doen antworde die hertoghe rike
8
Dat ghelouic v bi miere trouwen

160ra34
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FOLIO 160RÁ-160VA, TEKST 162

12

16

20

24

28

32

36

40

44

160va

160rb38

Dat nemmermeer man ofte vrouwen
Van tuinen weghe weten sal
Dat hout voer die waerheit al
Noch in ghelate noch in waert
Die ridder stont sere vervaert
Ende weende eter maten sere
Hier op salict v segghen here
Dat ghi vraghet verstaet mi
Ic minne uwer nichten van vergi
Die ouer scoene borchgrauinne
Ende ic weet wel dat haer mijn minne
Herde ontfanckelijc weder es
Die hertoghe seide berecht mi des
Leuet enech mensche die weet
Hoet tusschen v beiden steet
Die ridder antworde ende seide
Dat wet here voer waerheide
Dat gheen mensche sonderlinghen
En weet van onsen dinghen
Die hertoghe seide hoe mocht sijn dat
Hoe soudi tomen tenegher stat
Onderlinghe tenegher spraken
Here na dien ghi onse saken
Al dus vele wet Boe willic v
Al de waerheit vertrecken nv
Doen liet hi hem daer verstaen
Hoe een hondeken quam ghegaen
Int prieel hemelike
Ende hi dan wiste sekerlike
Dat tien tiden bi hare
Niemen in die camere en ware
Die hertoghe seide es dit waer
Soe biddic v leidt mi daer
Tierst als ghi daer gaet
Te besiene oft aldus staet
Ic swere v bider trouwen mijn
Dat ic daer alsoe heimelec sal sijn
Dats mijn nichte niet weten en sal
Here seiti dit louic al
Ic ghetrouwe v alder doghet

Tussen bi en hare is haer doorgestreept e n8
eëxp
un geerd.
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Die here Beide als ghi wel moghet
4
Vort here seggic v dan
6
Van mi en weet nemmermeer man
Here op dat v vernoit niet
8
Tauont als ghijt doncker sier
Dan salie gaen derwaert
Dan moghdi sien op dat ghijt gaert
Ende mede gaen aldaer ter stede
12
Iaic bi miere kerstenhede
Si viesierden daer ter stat
Onder hem beiden dat
Waer dat si vergaderen souden
16 Alsi daer Wert gaen wouden
Dus sijnsi ghescheden beide
Tote finder demsterheide
Den hertoghe verlangde sere daer naer
20
Want hi wiste gherne voer waer
Weder dat sijn nichte si often si
Sauons quamen si gheloues mi
Ter stat daer si hadden gheseit
24
Ende gingen en wech ghereit
Ten boegaerde onder hem beiden
Met wel groten blijtheiden
Doen Biere beiden binnen waren
28
Quam thondekijn Bonder sparen
Alsoe alst te comen plach
Alse dat die hertoghe sach
Soe es hi en wech ghegaen
32
Ende liet den ridder allene staen
Om dat hi niet en woude
Dat sijn nichte weten soude
Dat hondekijn quam ten here
36
Ende toefdene herde sere
Daer na quam die borchgrauinne
Diene ontfinc met bliden sinne
Daer was ghehelst ende ghecust
40
Des hem beiden wel lust
Ende menech vriendelijc waert

160va5
160va8
160va13
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Sprac Been ten anderen waert
Die hertoghe Bach al toe
Hoet daer mede was ende hoe
Si mallic anderen sere custen
Dies hem beiden wale luste
Die ridder seide mijn vriendinne
Sidi bouen alle die ic kinne
Ghi sijt mijn troest ende joeie
Ghi soe huedt mi van vernoeie
1 Wel lieue lief seide die vrouwe
Ghi sijt mijn feeste sonder rouwe
Want ic weet al sonder waen
Als ic v Nebbe in tuinen aerm bevaen
Ghesont benic dan . ende blide
Sone mochtic dan tien tide
Niet ghecrighen op ertrike
Bliscap al die ghelike
Die hertoghe diere mercte naer
Heuet verstaen wel voer waer
Dat was sijn nichte ende niement el
Die den ridder ontfinc soe wel
Dies liet hi neder vallen stille
Al Bader sinen quaden wille
Ende hielt dat yore waerhede
Dat hem sijn wijf loghene sede
Ende valscheet dede verstaen
Sijn meswanen liet hi gaen
Entie II vriendelijc ghelieue
Gingen liggen te haren grieue
Op een bedde vriendelike
Ende loken die dore liselike
Daer die ridder in quam
Ic weet wel dat elc anderen nam
Vriendelijc in die aerme sijn
Want in hem beiden was minne fijn
Haer feeste en dochte niet vertoghen
Dien nacht waren si in hoghen
Ende en sliepen Hemmer twint
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Ic weet wel dat eer gheint
Den nacht was eert hem was lief
Anderen daden si gherief
Si wouden wel dat een jaer
Den nacht hadde moghen dueren daer
Dat mach elc merken wel
40
Si hadden joeie ende spel
Tote den nacht leden was
Entie Bach comer was
44
Doen moesten die ghelieue scheeden
Die dien nacht onder hem beeden
Hadden ghehadt vrouden vele
161ra
Met helser met cussen ende met spele
Met hooschen woorden onder hem beiden
4
Diese vriendelijc tsamen seider
Ten sceede ne lietense meneghen traen
Ende menech suchten vte gaen
Dus es de ridder weck ghegaen
8 Entie vrouwe die loet saen
Een lettelkijn die dore naer
Maer si bleef staende daer
Na hem sierde tote dien
12
Dat sine remmeer en mochte sien
1 Ende sant oec dit liedekijn
Altoes moeten mijn oghen sien
Waer si mijn lief vereeschen mogen
Want hi heeft al die herte mijn
16
Des moeti hebben met die oghen
Doen die hertoghe besloten Bach
Die dore quam . hi al dat hi mach
20
Ten ridder haestelijc ghegaen
Ende rammen om den hals saen
Ende claghde dat sijn jolijt
Duerde alsoe torten tijt
24
Ende soe tort waren die nachte
In dit ghepeins in dit ghedachte
Was oec die vrouwe daer hi af stiet
Dier hi al sijn herte liet
28
Die hertoghe wide bi onsen here
Ic minneveter maten sere
36

160vb37
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Ende wil v van miere vrouwen
Emmermeer vort ghetrouwen
Want ic v ghetrouwe einde
Van dat ic niet en kinde
Die ridder seide god loene v here
Ic bidde v eter maten sere
Dat ghijt heelt voerwaert meer
Want quamer toe enech keer
Dat jement wiste ofte vte quame
Ic weet wel dat icker seker anname
Die doot sonder eneghe beide
Die hertoghe antworde ende seide
Sijt seker dat van tuinen weghen
Ewelijc sal sijn ghesweghen
Vore eiken mensche die leuet
Die hertoghe orlof ghenomen heuet
Ende es van hem ghesceiden daer
Alst etentijt was daer naer
Entie ridder quam te houe
Daer hi was van groten lone
Ende gheprijst herde sere
Die hertoghe dedem meerder ere
Dan hi hadde ghedaen te voren
Des hadde die hertoginne toren
Want si sere den ridder haet
Om dat hise hadde versmaet
Ende maecte haer siec ende swaer
Ende stom op wander tafelen daer
Ende es in haer camere ghegaen
Ende ginc neder ligghen saen
Op haer beedde of si siec ware
Si woude wel dat te hare
Die doot quame daer si leghet
Doch heeft een knecht gheseghet
Den hertoghe sonder beiden
Datse bevaen ware met siecheiden
Ende op haer bedde laghe die hertoginne
Die hertoghe die grote minne
Droech te Biere vrouwen waert
Wert te hant sere vervaert

ligghen:
Boven de tweedeg bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
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Ende es haestelijc op ghestaen
Ende indie camere ghegaen
Ter vrouwen ende vraghde hare
Wat node dat haer ware
Die vrouwe die haren teren roach
28
Ende lettel goet den man ontsach
Seide al dus te waren here
Mi deert vter maten sere
Dat ghi mi prijst soe lettel goet
32
Ende soe lettel eren doet
Dat ghi den Bonen houdt ouer orient
Die an mi wel heuet verdient
Dat men hem name dlijf
36
Hi es quader dan een keitijf
Donnere die hi mi messeide
Ende die hi mi te voren leide
Was alsoe wel uwe als mijn
40
Maer in maechs niet ghewroken lijn
Ghi hebten lieuer dan te voren
Om te meerdere tuinen toren
Soe doedi hem meerdeer ere
44
Laet varen vrouwe seide die here
Wet wel dat ic niet veesen en sal
Vrrader want ic bouen al
Van mier herten verraders hate
161va Ende bi mi niet Bueren en late
Wat hulpt die sake die ghi mi
Seidt dat wetic wel dat si
4
Al loghen ende niet waerheide
Soe wel wetic sijn heimelijcheide
Hine peinsde noit int herte niet
Die valscheet die ghi hem antiet
8
Het ware beter dat mens sweghe
Die here stopt op ende ginc weghe
Entie vrouwe bleef verbolghen
Die hem node Boude volghen
12
Maer eer hi emmermeer van hare
Vercrijcht stille oft oppenbare
Solaes hi sal haer weten doen
24

161va6
161va9

int: Het tweedepootje van de n is verlengd.
g
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Dat hi weet vanden baroen
Si peinsde wel dat si sal
Noch van hem weten al
Mocht sine in haren aerm ghecrighen
Hine Bouts haer niet swighen
Hier na peinsde die vrouwe sere
Ende pijnder na in allen kere
Hare ensien om datse woude
Dat hi haer segghen soude
Te waren men heuet dicke ghesien
Alse de vrouwen spannen na dien
Om te weten enech dint
Dat hem enechsins ontsinct
Soe anhanghel sijn die vrouwen
Ende soe crijghel in goeder trouwen
Sauons als die nacht quam toe
Entie hertoghe quam slapen doe
Blide wel ende in goeder hoghen
Soe es die vrouwe besiden ghetoghen
Alse die haer belghet sere
Maer in sinen aerm namse de here
Ende cussese vriendelike
Doen seide die hertoghe rike
Ligt met peinse ende laet varen
Want valscher man en leeft te waren
Op ertrike dan ghi Bijt een
Ende sotter wijf en leuet gheen
In die werelt dan ic been ene
Men soude vroeder van enen stene

44

161vó

4
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Sniden ofte houwen dan ic si
Want wat dint ghi segt mi
Dat ghelouic alte male
Ende v ghelaet ende uwe tale
Dat doet die minne die ic tuwaert draghe
Ghi segt mi meneghe loese saghe
Ende doet verstaen dat ghi mi mint
Ende ic ben oec soe kipt
Dat ic v gheloeue wale

aerm: De e is klein boven het woordeschreven.
g
Tussen been en ene is een doorgestreept en8
eëxp S
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Van dat ghi mi segt te male
Maer dat dit al loghene si
Dat hebdi ghetoent mi
Om een dein sake maer
Daer ic v heden vraghede naer
Hets waer in wilder weten niet
Dat ghi dus groten valscheit pliet
Dat ghi mi sout helen Baken
Die ghi wijst ofte eneghe spraken
Dat deert mi en segt wale
Dat ghi dese werelt alte male
Niet soe lief en hadt als ghi mi daet
Nv sie ic wel dat ghi mi versmaet
Ende ghi wet doch lieue here
Dat ic v minne berde sere
Ende ic v niet ghehelen en can
Het es recht ghi Bijt mijn man
Waert mi Boet ofte quaet
Ic Boude v segghen tuinen raet
Maer nv seggic V dat ghi
Wel cont helen jeghen mi
Het deert oec miere herten sere
Dat seggic v wel lieue here
NI ettien heeftse een suchten begonnen
Entie veeenen dat haer ronnen
Ouer danschijn die tranen
Die hertoghe die dit Bach ane
Het deerdem sere te waren

36

40

44
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Ende seide goede vrouwe laet varen
In mochte die tranen niet ghedoeghen
Die ghi laet wt uwen oeghen
Noch die grote serechede
Maer wet wel voer waerhede
Dat de sake die ic weet
V te vertellen niet en sleet
Ende nierren sone weet die
Ende soe waert dan dorpernie
Dat icse v liete verstaen
Die vrouwe antworde saen
Here soe en segghes mi niet

vraghede:
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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Maer mi doet int therte verdriet
Dat ghi mi niet en gheloeuet soe vele
Noch in ernste noch in spele
4
Alse tontecken enen raet
Ghi hout mi seker ouer quaet
Ic waende heimeliker met v
Hebben gheweest dan ic ben nv
8
Ghi haet mi dats goet te siene
Mi steet des raeds wel tonsiene
Mettien weenese vele meer
Den hertoghe dien therte seer
12
Hadde om sijns wijfs rouwe
Antworde te waren vrouwe
Ic gheloeue v berde wale
Dat ghi emmer die tale
16
Sout helen die ic v seide
Ende dat ic v die heimelijcheide
Die ic Nebbe in tuinen sin
V niet sculdich te helen en bin
20 Op dat salict v doen verstaen
Maer dat wet al sander waen
Bi miere trouwen es der sake
Dat icker af bore eneghe sprake
24
Ghi sterfter omme wetet wale
Die vrouwe die hoorde die tale
Sprac dit . gheloeuic want ghi wet wel
Dat ic en ben scale no fel
Soe dat ic enech dine bi Bode
28
Ieghen v soude segghen noede
D ie hertoghe haer gheloefde
Daer hi sent sere om droefde
32
Ende begonste haer te vertellen al
Van siere nichten groet ende smal
Die borchgrauinne van vergi
Ende hoe die ridder ende hi
36
Waren sauons indien bogaert
Ende hoe hi ginc besiden waert
Ende hoe dat hondeken quam
Daert den ridder staende vernam
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40

Ende dat ghevaren alte male
Verteldi hare berde wale
Ende biet haer dat sijt helen Boude
Ofte si haer lijf behouden woude
Want bijt haer op die doot onhiet
Op dat sijt vorder Beide iet
Den hertoghe gheloofde sijt
Maer wet datse groten nijt
Hadde in haer herte binnen
Dat die ridder nedere minnen
Soude . ende haer ontseide
Dochte haer grote versmaetheide
Dat hi haer hadde ghedaen
Si peinsde in haer herte saen
Ia om die vrouwe van vergi
Soe heeft hi versmaet mi
Maer op dat ic den sfinxen dach
Met ghesonden leuen mach
Ic sal haer ene Jesse lesen
Si Balder af bescaemt veesen
Dit peinsde se in haren sinne
Maer wael haelt die hertoginne
Te sinxenen dat daer quam bi
Soude houden hof die hertoge vri
Ende hi ontboet alte bande
Al die vrouwen vanden lande
Entie joncfrouwen mede
Want het was altnes sijn sede
Dierste was die borchgrauinne
Die ten ridder droech minne
Si quam te houe bladelike
Want si was scoene ende rake
Maer doe die borchgrauinne quam
Ense de hertoghinne vernam
Soe ontstac si als een vier
Want haer oghen siense hier
Dien si haet alder meest
Nochtan heeft Base meest ghefeest
Ende ghetoent scoen ghelaet
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Dan enegher vrouwen die daer staet
Maer grote pine doet haer verdrach
Datse haer niet segghen en mach
Dat si wei sere begheert
Tonteckene te haer weert
Doen die feeste leden was
Na den eten gheloeuet mi das
Soe heeft die hertoginne vernomen
Die vrouwen die daer waren tomen
Ende leidese in haer tamer binnen
Om dat si daer souden beghinnen
Dansen reien vriendelike
Daer was meneghe vrouwe rike
Scoene behaghel ende valiant
Die hertoghinne die doe vant
Hare stade ende haren tijt
Moeste oppenbaren haren nijt
Dies si hadde int therte vele
Ende seide ofte ware in spele
Vrouwe borchgrauinne sijt blide
Want ghi mint nv ten tide
Een scoen lief ende feitijs
Ende hebdt enen fraien amijs
DIe vrouwe antworde spellike
Dat wet wel vrouwe rike
Dat ic mier minnen nierren en an
Dan minen here minen man
Dien god gheue blisscap ende ere
Want ic en minne niercent mere
Neen vrouwe dese tale
Es gheloeflijc wale
Want ghi hebt gheleert soe wel
V Ambacht al Bonder spel
An dat dein hondekijn
Dat wel can dat ambacht sijn
Die vrouwen Noordent alle wale
Die daer waren in die sale
Maer niet en wistense wat droech
Om dat die borchgrauinne loech
Maer die scoene borchgrauinne
Wert bedrueft in haren sinne
Si roert alle male ontdaen
Ende ginc in ene waerderebbe saen
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Daer in lach ene sieke joncfrouwe
Op een bedde viel die vrouwe
Droeuende ende dagende sere
Ende wide ay god lieue here
Ontferme v mijns doer uwe godheit
Wat eest dat mijn vrouwe seit
Die vermaende vanden honden mijn
Here god wanen mach haer comen sijn
Van iement dan dat hijt heeft
Dien ic minne yore al dat leeft
Hare gheseit ende verraden mi
Nochtan en Bedijs niet en si
Dat hise mint vele meer
Dan mi . dat mi therte seer
Doet nv hebbic wel bekint
Dat hi mi niet en mint
Alse hi mijns gheloefte af gaet
Ay suete god want mi soe staet
Dat icken minne vore al die leuen
Ende hoe mach hi mi begheuen
Ende een ander vore mi Beet
Dat soe meeret mi mijn leet
Hi es die gone die oit was
Mijn deduut ende mijn solas
Ay lieue orient hoe es dit comen
Dat ghi mi al sijt ghenomen
Ende die valscheit ghedaen mi
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Mi ghetrouwer gheweest hadt vele
Beide in ernste ende in spele
Dan triestram jsauden was
Want god kint die waerheit das
Dat ic v minde vele mere
Dan isaude triestram . dede eere
Ia seerdere mindic v mede
Dan ic mijns selfs lichame dede
Ende ghi hebdt mi nv verraden
Dat sal mi mijn leuen scaden
Waerlijc ghi daet sonde
Want ic sal op dese stonde

ghedaen: De g is verbeterd uit een d.
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855

Becoren hier die bitter doot
Ay lieue lief twi makedi bloet
Onsen raet dat wondert mi
Ic betroudu meer dan ghi
Mi hier trouwen hebdt ghetoent
Ic ben verraden ende ghehoent
Want waer god comen sekerlike
Selue vte hemelrike
Ende hadde mi ghelooft sijn vroude
Ende ic v daer mede soude
Verliesen ic hadt weder seit
Ghi waert mijn joie ende mijn blijdtheit
Soe groten rouwe heuet therte mijn
Om dat ic van v waende sijn
Ghemint berde ghetrouwelike
Dat ghi mi dit valschelike
Daet verstaen met menegen worde
Die ic v seluen spreken hoerde
Ay lieue orient in waende niet
Dat ghi mi soudt laten iet
En vertellen onse minne
Si hertoghinne ofte coninghinne
Waer di lief vore mi doot bleuen
Ene ore en haddic niet willen leuen
Dat wet suete lief voer waer
Ic hadde lieuer te steruen daer
Ende sijn gheleit neuen v side
Sone maghic nemmermeer soe blide
Sijn als ic daer af soude veesen
Ay minne eest recht van desen
Dat ment vertelt ende oppenbaert
Ons begherte ende onse vaert
Ghelijc dat nv es ghedaen
Hets waer hi woude mi af gaen
Want ic seidem al oppenbare
Alse ons minne worde mare
Dat ict emmer besteruen soude
Nv es ghedaen mine vroude
Sent ic scheiden moet van heure
Soe biddic gode dat hi neme
Hastelike mijn leuen
Ende sijn ghenade mi wil gheuen
Ende bidden . gode ontfermelike
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Dat hijt den Bonen ewelike
Vergheuen die mi heeft verraden
Ende sta hem ewelijc in sladen
Ende gheue hem ere ende prijs
28 Ende vergheue hem in alder wijs
Mijn doot al heeft hi mi onwaert
Mijn herte altnes siere eren gaert
Ende al heeft hi dit gheseit
Van hem court mi selc soetecheit
32
Dat mi te steroen en es gheen pine
Haer arme nam die vrouwe fine
Ende heuet haer seluen beuaen
Om haer borste ende seide saen
36
Lief ic beuele v onsen here
Suchtende met groten sere
Hier met dwancse haer arme toe
Dat haer therte scoerde doe
40
Ende bleef doot liggende daer
OT dat bedde Bats waer
Haren orient ende amijs
44
Die scoene was ende faitijs
Ende wiste niet van deser dint
In die camere dat hi Bint
163rb Daer die dans was ende die feeste
Maer en was hem niet dat meeste
Hem en behaghes twint niet
4
Want biere sijn lief niet en Biet
Dat hem wonderde sere
Ten hertoghe seide hi here
Deeus here ende waer bi
8Eest dat v nichte niet hier en si
Sine heuet niet hier ghewesen
Die hertoghe sach al omme met desen
Toten ridder seide hi mettien
12
Gaet in ghene waerderebbe Bien
Want icker en siere hier niet
Ofte si daer mach veesen iet
Te hare liepi haestelike
Ende helsese vriendelike
16
Ende toste an haren mont
Dic ende te meneger stopt
Coot vant hi den mont ende bleet
20
Dat si haer seluen niet en gheleec
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Hi Bach wel datse was doot
Doen riep hi met rouwen groet
f 0 . vriendinne dien ic minde sere
24 Nv helpt god wel lieue here
Si es doot wat salie an gaen
Die maget die stopt op saen
Die daer siec lach doen si hoorde
Ende verstopt des ridders worde
28
Si seide here het mach wel veesen
Want men noit hoerde lesen
Van meerren rouwe dan si
32
Heeft ghemaect die vrouwe vri
Om die doot heeft si ghebeden
Sent si hier quam met droefheden
Om dies die hertoginne seide
36
Van harer minnen die waerheide
Dat haer was berde leet
Want in die camere si haer verweet
Van een hopdeken cleene
40
In desen rouwe in dese weene
Heeft si gheweest een wile groet
Ende bat die om die doot
Mi dunct si heeftse becort
44
Alse de ridder verstopt die woort
Dat hi heeft doot die vrouwe hoghe
Om dwoort dat hi den hertoghe
Dat bijt hem al liet verstaen
163va
Doen veert hi met rouwen beugen
Dat hi beefde met allen leden
4
Ende viel in onverduldecheden
Ende seide lacen lieue amie
Dat v mijn oghen saghen pie
Ghi waert scoene ende wel gheraect mede
8
V doghet ende v houeschede
Die es alle male nv leden
In wel groter jammerbeden
Ic ben verradere ende onghetrouwe
12 Ic hebbe v doot wel lieue vrouwe
Het ware recht dat ware ghekeert
Dese mort te mi weert
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rouwen: De o is klein boven het woord geschreven.

857

988

992

996

1000

1004

1008

1012

1016

1020

1024

858

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Die ghedaen heuet dit verraet
Ende dese grote ouerdaet
Ay mi ghine mesdaet mi niet
Al hebdire omme dit verdriet
Maer v trouwe es soe groet
Dat ghi Bijt van rouwen doot
20
Nv eest recht dat ic wreke
Ouer mi seluen haesteleke
Die dese verradenesse dede
24 An ene want hinc daer ter stede
Een scaerp sweert dat daer hinc
Dat trac hi vte ende ginc
Weder daer die vrouwe lach
Die hi droefelijc ane sach
28
Daer hi hare dus stont bi
Met weenenden oghen Beide hi
Ay gheraecte vrouwe fijn
Nv willic v goer rechter sijn
32
Van miere groter valscheden
Ende dontrouwe die ic v dede
Tsweert nam hi in die hant
Dat hi haelde ane die want
36
Ende staect hem int therte vore
Dat het banderside quam dore
Ende viel neder op Naere doot
40
Dit sach die maghet in anxte groet
Wert si ende sere vervaert
Ende liep ten hertoghe waert
Ende deedt hem alsoe verstaen
44
Alst in die camere was vergaen
Ende hoe steerf die vrouwe fijn
Om dat haer vanden hondekijn
163vó
Verweet mijn die hertoginne
Vore die andere diere waren jnne
4
kilst die hertoghe heuet verstaen
Wert hi met rouwen sere beuaen
Entie joncfrouwen alte male
Ende hi ginc vter sale
8
In die waerderebbe es hi comen
Ende heeft die ghelieue vernomen
16
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Doot ligghende alle beide
Een twint hi doe niet en seide
Al waest dat hem sere deert
Hi toech eten ridder tsweert
Sere verbolghen ende ontdaen
Ende es indie camere ghegaen
Daer dans was ende feeste groet
Tsweert soe droech hi al bloet
Ende es in die dans comen
Daer hi sijn wijf heuet vernomen
Ende sloech haer tsweert op thoot bouen
Dat haer die hersene clouen
Ghelijc hi haer gheloofde wale
Doen hijt haer seide te male
Die vrouwe viel neder doot
Daer wert droefheit herde groet
Van hem allen te waren
Die daer ter feesten comen waren
Die hertoghe seide saen
Vore hem allen diet wouden verstaen
Alle de sake van worde te worde
Daert menech mensche toe hoerde
Diet alte rouwelijc daghen
Als si die ghelieue saghen
Alsoe beide ligghen doot
Was daer rouwe herde groet
Dat hof sciet met rouwen daer
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Die hertoghe dede daer naer

4

Die like grauen Bonder letten mee
Onder enen saerc leide hi die twee
Die soe ghelieue waren
Dandere leidi oppenbaren
Eerlijc teere ander stat
Entie hertoghe om dat
Hadde den rouwe soe groet
Datse om sinen wille doot
Waren heefti tcruce ontfaen
Ende voer ouer zee saen
Daer hi te bant wert tempelier
Ende liet al sijn heerscap hier
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Daer leidde hi een heilich leuen
Ende heuet dese werelt begheuen
i Wie dat draghent der minnen doegen
8 Trecke dit exempel vore oghen
Ende hele die minne alte male
Ieghen die liede soe doedi wale
Sonder jeghen sine vriendinne
12
Soe bliuet verholen sine minne
Want der verraders es soe vele
Die gherne benemen der minnen spele
Dies moetse god vermalendien
Ende al gader hare paertien
16
Segt alle . Amen hets wel ghedaen
(1 Dese rime wet sonder waen
Was gheendt sonder saghe
20
In mey xxiiii daghe
Doen men screef ons heren jaer
M CCC wet wet voer waer
Ende xv daer toe mede
Nv Bende ons god sinen vrede
24
Des onne ons die hemelsche vader
Amen segget alle gader
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Amen xi( xxvii verse
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VAN LACARISE DEN KEITIJF
DIE

[163]

een ander SACH BRUDEN SIJN WIJF
C LXIII

32
164ra27-28
164ra29

164ra30-31

E

En auontuere in Gorten wort
Salics v tellen warics ghehort

1
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Ende ghijs mi woudt weten Banc
Hets x jaer ofte alsoe lanc
Dat te lokere op de scelt
Woende een wijf ende hiet machtelt
Haer man hiet lacarijs
Hi was aelwerech ende onwijs
Die vrouwe minde heimelijc ene ghilde
Dien si eens met enen knape stille
Ontboet dat hise quame spreken
Want si was sere ontsteken
Ende met siere minnen beuaen
Den knape dadense vte gaen
Die gilde ginc bider vrouwen Bitten
Die wel sere began te verhitten
Si Bach op hem ende hi op hare
Soe langhe datse worden gheware
Comende ter seluer uren
Lacarise van sinen ghebueren
Sine riepen niet des baddi nijt
Nochtan waest op detentijt
Lacarijs was sot ende onghier
Vermachtelt seiti wat sitti hier
Wael op ende wilt ghereiden deten
Waer omme vuildi mijns vergheten
Doen sprac die vrouwe met erren sinnen
Lacarijs lieue minne
Welc duwel brachte v hier
Ende hoe leelec sijn v de lier
Ghi sijt valu ende bleec
Mi dunct dat hi v gheleec
De man die men gisteren leide in barren
Met rechte magic mi vervaren
Mijn man es Boot al en weetijs niet
Siet vrient hoe die keitijf Biet
Ende hoe onghedaen hi sit
Die gilde Beide bi miere wit
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En holpe niet al dadenren lauen
Morghen salicken gherne grauen
Lacarijs sprac Bits wonder groet
Ic hore ende ghi maect mi doot
Ende ic sie met tuinen oeghen
Vermachtelt sprac wijldijt ghedoghen
Ghi Bijt doot dat veetic wel
Ay lieue vrouwe sone doet niet el
Dan ghi mi dect metten baer cleede
Oftic vander schede
Ende doet die liede tomen te like
Beide aerme ende rike
Nochtan eest scande dat men mi sal
Grauen ende ic soe lettel qual
Vermachtelt sprac Baer leit niet an
Mettien si reiken began
1 Een baer cleet ende gincken decken
Ende lacarijs ginc hem strecken
Onder dbaercleet op den vloer
Doen loech dat haer thouet swoer
Die vrouwe entie gilde mede
Om dat hi strecte sine lede
Die dach was scoene ende oppenbaer
Entie sonne steen al claer
Op dbaer cleet ter seluer uren
Ende lacarijs lacher duere
Vermachtelt hadde die been
Op gheleit ende al in een
Lach die gilde ende sloech
Daer op . ende machtelt loech
Lacarijs sprac bi miere wet
Vrient ghy gonct int bordeel bet
Es v die duwel in v lijf
Ende hoe ghebaerdi op mijn wijf
Ghi doet onwet ende onsede
Leefdic als ic gisteren dede

40

44

48

52

56

60

64

68

72

164va6ilde:
Door de latere hand geschreven
opp rasuur.
g
g
164va14ilde:
Door de latere hand geschreven
op
g
g
p rasuur.
164va17
Vrient en bordeel zijn
op
ghy
ui
p rasuur; ing
g ^ g teen
^ door de latere hand geschreven
g
y is de ygewijzigd
oorspronkelijke
i; bi'
i;
is de ggeschreven op
e
p
1 geschreven
g
l gonct
g
p rasuur;^bij
1 int is de t op
p rasuur gschreven. De oorspronkelijke
versregel
kan
met
behulp
van
UV
licht
slechts
ten
e
dele
worden
e
1
g
p
Sreconstrueerd: H[14.]ghi
g sonct in d[ie kerke bet.

FoLlo

24

28

32

36

40

44

164vb

Ghi soudt ontgelden dit rabat
Die gilde sprac na dat
Totten ouden sot mettien
Lacarijs ghine sout niet sien
Luct v oghen al in een
Ende liet stille als een molensteen
Si pleghens . die liggen in baren
Ghi mocht ons lieden vervaren
Doen hem die gilde dus sprac toe
Lacarijs sprac vrientic doe
Des hadde die gilde goeden ghile
Dat die keitijf op die wile
Waende hebben gheweest doot
Als men sijn wijf dreef inden scoet
Die man was dul ende ongheleert
Nv eest tfolc anders bekeert
Men wint nv luttel lieden soe dul
Wiue sijn alder quaetheit vul
Maer ic en segghe niet van hoefschee vrouwen
Dier men al doget mach betrouwen
Want goede vrouwen sijn al eren waert
Wie anders seit . die es een musaert
Een quaet wijf moet pleghen haer natvre
Al waerse besloten in enen muere
Maer ic en weet hoe lacarijs voer
Die daer bleef liggende op den vloer
Ofte hi iet was laten gaen
Ofte

4
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en was hebbic niet verstaen

Dits die vite van lacarise
God bringhe ons ten eweghen paradise
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DITS VANDEN TANDEN

C LXIIII

8

uten bruesele soudic varen
Spelen op morele mijn paert
Hen II vandic die vroelijc waren
Neuen tflotsberghe inden wigaert
Si speelden Baer onder hem tween
Een spel dat wel vremde sceen
Een bogaert dede ere baghine
Ene alte grote medicine
Daer men af sprect in menech lant
Want hi toech haer vte enen tant
In wiste niet wat beesten het waren
Der weert namie tu i nen vaert
Ene baghine sagic haer baren
Ende op hare enen bogaert
Si lach stilder dan een steen
Ende hi wriemelde al in een
Soe dat hi mi moede dochte in schine
Hi gaf haer ene desipline
Doen reide hi te mi rijt wech te bant
Ic trecke haer vte maer enen tant
Ic sprac god moet v bewaren
Van mi en dorfdi niet rijn vervaert
Om mi en dorfdi oec niet sparen
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Want ic ben v orient mergaert

Ende emmer lach hi ende green
Ende sprac al liggic hier tusschen haer been
Ic Nebbe al die meeste pine
Hi ware wel vol van venine
Die aerch hadde in dit samblant
Ic trecke haer vte maer enen tant
Nota XXX verse
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[165]

VANDEN STOCVISCH
C LXV

4
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E stocvisch heeft enen goeden zede
Daer mach een man tornieren mede
Hi sleter mede wel sinen hont
Hi slutter sijn Bore met talder stont
Als hi al dit heeft ghedaen
Soe mach biere sijn wijf met slaen
Dat si der quaetheit met sal vergheten
Daer na mach men den stocvisch eten
Vele bat dant dede eer
Al doen den wiuen die slaghe zeer
Dies roert emmer goeden raet
Den stocvisch en es den wiuen niet quaet
Ic woude dat nemmer scamel man
Boes wijf en Boude haen
En ware dat hi haer tonge besnede
Ende si daer toe hadde den rede
Drie werf in elke weke
Als ic tenen boesen wiue dit spreke
En an si mi des daghes geen Boet
Dies verhoghet . sich tuinen moet
Ende mijn herre beghint te lachen
Dat ic een boes wijf erre can machen

D

4

8

12

16

20

Nota xxii verse

VAN ONSER VROUWEN

[166]

C LXVI

28Maria vrouwe dijn reinecheit
O Die si heden mijn ommecleit
Ieghen alle die viande mijn
Soe moerti in miere hulpen sijn

165ra2-3
165ra20
165ra25-26
165ra27-28

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
S
boesen: De eerste e is klein boven het woordesch.
reven.
S
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
S
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32

0 maria in dinen netmoet

36
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165ró5
165ró13

Bevelic mi ende in dijn behoet
Dat niement an mi hant en doet
In felheit noch in ouermoet
Noch aerch en werde mijn anschijn
Dies willic di beuolen sijn
0 Maria hemelsche lucht
Ic beuele mi der seluer vrucht
Die ghi doghet sonder mans gerucht
Dat al Bader god vermucht
0 reine moeder maget ende wijf
Ic beuele v mijn ziele ende mijn lijf
0 maria doer die minne
Die ghi hem droeght in uwen sinne
Laet mi verenecht sijn met hem
Die leuet sonder enech beghen
Soe dat mi late der duuelen kijf
Ombecommert an ziele ende an lijf
0 Maria Bore den bitteren wee
Die ghi woudt liden onder v twee
Vwen lieuen Bone vore der kersten ee
Brect al onse bande ontwee
Ende ghi doer jammer Biere doot
Soe stondi in groter noet
0 maria reine werde vrouwe
Hulpt mi an een gans berouwen
Int scheiden daer men mi bescouwe
Sal daer huedt mi van allen rouwen
Vore dijns soens gherecht al bloet
Ende bliuet bi mi in alder noet
0 maria dinen Boeten name
Die Bode es alsoe bequame
Dat hi v met ziele ende met lichame
Heuet ghecroent ter rechter hant
Daer bouen in dat hemelsche lant
0 maria di soe beuelic voort
Mijn sinne mijn werken ende mijn woort
Ende aldat mi toe behoert
Ende gheeft mi in allen doghet confort

g od: De is
g verbeterd uit een andere letter.
ziele: De z is verbeterd uit de aanzet tot een s.

FOLIO 165,-165vn, TEKST 166-167

Ghesont of siec in elc lant
Behoedt mi int leste hets di becant
0 maria dinen name woent
Bouen xTI coninge ghecroent
Van Israel die ons verscoent
40
Hebben bi cristum ende gheloent
Ende biden xi' apostelen wroet
Die edele ghetugen Boet
Maria die waren bi di
44
In miere noes wes oec mi bi
In allen weghen waer ic si
Soe huedt mi vanden scalken vri
Dies beuelic mi in v behoet
165va
Ieghen miere vianden ouermoet
0 Maria Bonne ende merghen sterre
Die jnglen Jouen na ende verre
4
Dinen werden name die ons dat roerre
Heuet verdreuen herde verre
Van Adams sonden ende al af Bede
Ende gaf ons peis ende vrede
8 O maria soe ontwerret mi dan
Van allen sonden daer ic en can
Niet menschelijc ghesceden van
Behuedt mi vanden helschen tiran
12
Verloest mi met uwer beden
0 roerde tempel der drieuoldechede

44

36

48

52

56
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64

68

Amen I.XIX verse

VANDER FEESTEN EEN PROPER DINC

16

C LXVII

T

Eenre feesten wasic ghebeden
Daer ic vrouwen vele want
Houesch cuust van sconen Beden

165rb36
165rb39
165va14-15

[167]

leste: De 1 is verbeterd uit een d.
verscoent: De o is verbeterd uit eenn e letter,
etter mogelijk een r.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie warre els.
gwitregels
Tussen deze regelsgwitregels
bevinden zich in het handschrift drie warre els.
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Afb. 31. Brussel, KB, 15.589-623, f.165v (verkleind)

Folio 165vn-165vs, TEKST 167
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165vb2

Sere behaghel ende achemant
Als ic vernam die scone vrouwen
Wasic blide int herte mijn
Hen es gheen soe sconen anscouwen
In die werelt als vrouwen sijn
Radde si namelijc gheweest dare
Daer mijn herte altnes na haect
Ende mi leuen doet in vare
Soe hadde die feeste gheweest volmaect
Maer nensi niet dies wasic vele
Te droeuer in die herte mijn
Ic hoerde na die vedel spele
Ende ic besach die vrouwen fijn
Soe vele sagic ende sochte
Al op die vrouwen harentare
Dat ic sach ene die mi dochte
Der mijnre ghelijc oppenbare
Si dochte mi houesch ende vroet
Ende wel gheraect van haren seden
Ic ginc te hare daer si stoet
Ende groetese met houescheden
Si ontfinc mi vriendelike
Ende groete mi weder sciere
Dat lone haer god van hemelrike
Ic vantse houesch ende goedertieren
kils ic bi hare was ghestaen
Die mi soe vriendelijc ontfinc
Quamen die dieners vort ghegaen
Ende hieten dat men dwoeghe varinc
Hare houescheit dede si ane mi
Dat lone haer god onse vader
Si nam mijn hant ende Beide gawi
Dwaen ic ende ghi te Bader
Ic dede al dat si mi hiet
Die vriendelike die mi nam ware
Al en wasics werdich niet
Si dede mi Bitten neven hare
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haren: De r is verbeterd uit een andere letter.
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Dus ghevielt mi bat dan wale
Met hare atic ende dranc
Mids hare vriendeliker tale
Soe en dochte mi den fijt niet lane
Houescheit als si wel conste
Sneef si die moersele voer mi
Het sceen datse mi wel onste
God gheue haer goet waer si si
Die houesche dienst vander joncfrouwen
Die te mi weert was ghereit
Bequam mi wel in goeder trouwen
Wi aten beide dat si sneef
Gheviet noch dat ic sate
Bi eenre joncfrouwe als ic dede
Ende ic met haer droncke ende ate
In ate els niet dan si mi snede
Want die moersele sijn soe Boete
Die joncfrouwen te snidene plien
God onne mi dat ic moete
In hemelrijc die joncfrouwe sien
Die dus houeschlijc vor mi sneef
Ende haer soe vriendelijc dede te mi
Si en es weder fel no wreef
Ic ben haer orient soe waer si si
Te diere feesten was ghenoech
Van dieren gherechten ende vele
Elc mochter hoeren sijn ghevoech
Van sanghe ende van vedel spele
Alse die tafelen op ghedaen
Waren ende Baer Beten was
Nam si mi bider hant saen
Ende dede mi neuen haer Bitten int gras
Die houesche wel gheracte worde
Ende die vriendelike tale
Die ic haer te mi werf spreken hoerde
En mochtic niet vertrecken wale
Ic wide lieue joncfrouwe goet
Gherne soe soudic v vraghen
In dien dat ic uwen euelenmoet

Tussen haer en droncke is ate doorgestreept en
" p
eex
un%eerd.
%
Tussen In en hemelrijc
hemelrijc is heimelijc
doorgestreept
en
eëxp
un %eerd.
1
$

Folio 165vB-166RB, TEKST 167
Daer an niet en waende beiaghen
16
Si seide neghi dat ghi wilt vraegt
Ic en saels mi belghen niet
Soe seggic vrouwe dat ghi draegt
Minne die v doet verdriet
20 Want Bonder minne en mochti
Niet ghedoen die houeschede
Die ghi ghetoghet hebdt an mi
Hier ende ghinder te meneger stede
24
Si seide moats minne draghen
Nv hebdi bi Bode wel ghedaen
Dat ghi mi Baer hebdt ghewagen
Wat minne es doet mi verstaen
28
Dicke hebbic hoeren spreken
Vander minnen harentare
In conste noit bi ghenen treken
Gheweten wat dat minne ware
32
Nv doet wel ende houeschede
Want en staets niet tonberne
Ende segt mi der minnen bede
Want ic sout weten gherne
36 Ic seide lieue vrouwe mijn
In wiste v wat segghen hoe
Ouer waer willix seker sijn
Dat ghijt bat wet dan ic doe
40
Si seide godweet wistict wel
In vraegder omme no en bade
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Ic wilt weten ende niet ei
44

166ró
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Berecht mi in nauwen rade
Ende of ghi tuinen wille
Niet doen en wilt doet doer hare
Die ghi mint int therte stille
Ende die v leuen doet in vare
Stappans wasic ghescoffiert sere
Als men mi van hare ghewoech
Die mi leuen doet met sere
Allachende sprakic ende loech
Doer miere joncfrouwe ende doer v
Die mi dunct gheliken hare
Soe willic v vorvoets nv
Segghen wat minne es hoerter nare
Nochtan eest mi te sware vele
Ende elken man die nv leuet
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166va

Al baeddijs in uwen spele
Ic biddu dat ghijs begheuet
Her clerc dies en doe ic niet
Ic en gheerde noit dinc ene
Te wetene die men ter werelt pliet
Soe sere als ic doe dese allene
Ic saelt dan met bliden sinne
Doen soe ic best ghevroede daer toe
Nochtan wettijt als ic kinne
Vele bat dan ic doe
Vrouwe die dinc die ghi vraeght
Es soe vter maten groet
Dat mi te sprekene daer af wanhaeght
Men vint niegherinc haer ghenoet
En wart mensche noit van sinne
Soe subtijl no soe vroet
Soe hi meer pijnde om die minne
Soe hi meer in dolen stoet
Hets een dinc daer die mensche in
Al Bader van ghepeinse brect
Ende daer bi des smenschen sin
Onuersien varinghe in ontstect
In Gorten worden willic segghen
Als ic ghevroede wat minne si
Ende hare minne soe neder legghen
Oft ic messe soe betert mi
Ic segghe dat minne allene
Na dien dat ic can ghevroeden
Beter dine en es neghene
Dan die eninghe van twee moeden
A is twee herten ende twee moede
Die verre verscheden waren
Eens sijn worden . joncfrouwe goede
Dats minne ende el niet te waren
Exempel soe willic v toghen
Ic achte ic ende ghi wi sijn
Die den anderen minnen moghen
V wille die moet sijn die mijn

166rb30
166rb31
166rb41

Voor brect is g he doorgestreept en%
eexp un%eerd. Achterghe is een verticale streepp%p
geplaatst.
Tussen bi en des is willen doorgestreept en%
eëxp
un %eerd.
ende: Boven de regel geschreven; op de regel is van doorgestreept en eëx un eerd.
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Ghi moet oec willen dat ic wille
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Al dat ic hebbe moet v sijn
Beide Jude ende stille
Ende dat ghi hebdt moet veesen mijn
Mils dese twee herten sijn worden een
Die sere verre te voren waren
Dats minne ende el negheen
Dat dar ic wel openbaren
L ieue her clerc hoe mach dat sign
Dat die minners dus sere claghen
Ouer die minne die es soe fijn
Ic wane sise niet en moghen draghen
Godweet joncfrouwe ghi segt waer
Met heter minnen si en es daer niet
Minners sijn valsch Bits oppenbaer
Daer omme doghen si verdriet
Waren si onderlinghe ghetrouwe
Soe ware die minne solaes groet
Maer neen si niet dies doghen si rouwe
Ende jammerlaken groten noet
Mjnne es een edel waer
Der herten daer si woenen jnne
Si maect den mensche van doghen claer
Ende verlicht sijn donckere sinne
Niemen en es meester der minnen
Noch en mach van minnen weten
Hine hebbe berst van binnen
Der minnen tracht een deel ghemeten
Die die ghene veilen ganghen
Ende die hem der minnen onderwonden
Entie van hare dicke ontfinghen
Toter doot diepe wonden
Alse partonopeus ende Amedas
Phiramus ende oec Oorijs
Auollas ende porphiras
Enas triestram ende oec parijs
Ende die ridder metter mouwen
Machmen wel noemen mede
Dese waren sere te biouwen
Van minnen te menegher stede

rouwe: De o is klein boven het woordeschreven.
S
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Eer si der minnen eracht bekinden
Ende algader haer natuere
Eer si ghecreghen dat si minden
Godweet het Wert hem te suere
Nochtan sijnre vele beseten
Vander minnen int therte binnen
Die nochtan wel luttel weten
Die vrienscap die behoert ter minnen
In welker wijs in welker manieren
Sidie minne selen beiaghen
Ende hoe si selen Kantieren
Ende vrodelijc int therte draghen
Her clerc ghi hebdt mi na uwe wort
Wel wat minne es doen bekinnen
Nv leert mi die wijsheit vort
Waer bi men minne mach ghewinnen
I oncfrouwe dat willic v leren
Herde gherne doer uwe bede
Die hem ter minnen wille keren
Hi moet sijn vroet in elke stede
Hi moet oec in vier manieren
Werken na tuinen raet es hi vroet
Sijn herte suueren en sieren
Sal hi ter minnen hebben spoet
Dierste poeet hoert na mi
Dats dat hi houesche tale
Ouer al spreke waer hi si
Want si voeghet elken wale
Ende namelike die minnen wille
Hem en voeghet niet gheseit
Noch ghesonghen lude of stille
Enegherande dorperheit
Dander es seggic oppenbaer
Dat si sijn van sconen spele
Waer si wandelen harentaer
Dies te maten ende niet te vele
Want eiken mensche voeghet wel
Ende eiken minnere die es vroet
Dat hi ghemate si in sijn spel

behoert: De b is uit een h verbeterd.
Tussen selen en beiaghen
is draghen
doorgestreept engeëxp
un geerd.
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Want mate es tallen spele Boet
Terde poent ic wel weet
Es dat hi wel hele dat
Dat van minnen te helen steet
Soe waer hi si in elke stat
Wie soe wil hi wachtem dies
Die al seghet dat hi weet
Hi en es niet vroet maer hi es ries
Ende dicke comter hem af leet
Dat vierde noemic in desen brieue
Dats dat men met houesche bede
Om minne bidt elc sinen lieue
Als men tijt heeft ende stede
Vriendelike met sueten sinne
Ende met netmoet in allen dinghen
Sal men bidden om die minne
Want minne en mach hem niet ontdwingen
Her clerc ghi hebt na mijn vraghen
Dese eiere manieren wel gheseit
Hoe men die minne sal beiaghen
Dat mi oec dunct die waerheit
Nv biddic v vort niet sinne
Dat ghi vort laet weten mi
Hoe men bekinnen sal die minne
In eiken minnere waer hi si
Ioncfrouwe in wils niet vergheten
Vier ander poenten ic noch can
Daer elc minnere bi mach weten
Of men hem goeder minnen an
Dat jerste poent willic v toghen
Daer ghi minne an moghet verstaen
Dats an dopslaen van tween oghen
Ende dan varinc ter erden gaen
Daer dit ghevalt ende ghesciet
Dar ic wel segghen oppenbaer
Daer es men sonder minne niet
Ofte grote valscheit plechmen daer
Dander poent daer ghi bi
Minne moghet werden gheware
Dats als ghi court daer v lief si

240

ungeerd.
geschreven;^op
hi es: Boven de regel
p de regel
8 is een doorgestreept eng eëxp
88

244

248

252

256

260

264

268

272

276

876

32

36

40

44

167rb

4

8

12

16

20

167rb18

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

Ende het sere roert van v in vare
Werdet bleec ende varweloes
Daer ghi af waent sijn ghemint
Dat betekent minne altnes
Des en twifelt v niet en twint
Terde poent sijt ghewes
Dats dat elc merke ende kinne
Daer hi mint of men daer es
Blide jeghen hem met sinne
Want die minne bi waerheden
En wilt niet sijn ghehantiert
Bi enegherande vrecheden
Daer mens pliet si saen faeliert
Dat vierde poent waer goet ghenoemt
Dats dat men wel ontfaet
Dat van vrienden haluen court
Ende dat vrienden oec bestaet
Want men heuet dicke gheseit
Die mint den boem hi mint algader
Die wortel die in die erde left
Soe doet hi oec telghere ende blader
Her clerc ghi hebt mi in vwe tale
Vier poenten gheseit van minnen
Daer men bi als mi dunct wale
Gherechte minne mach bekinnen
Nv soe biddic v vort met sinne
Dat ghi mi hier af doet ghewach
Als men beiaghet heeft goede minne
Hoe mense dan verliesen mach
I oncfrouwe vuildi mi nv hoeren
Dor uwen wille willict v doen verstaen
Vier ander poenten die te storen
Gherechte minne sonder waen
Dierste poent vanden vieren
Dat den vrouwen meest an Beet
Dat sijn onghestadeghe manieren
Daer si dicke toe sijn ghereet
vele joncfrouwen sijn die Alien
Dat si eiken goet ghelaet
Hem alien toghen dien si sien

Tussen an en g eet is^gaet doorgestreept eng eëxp
un geerd.

280

284

288

292

296

300

304

308

312

316

24

28

32

36

40

44

167va

4

8

12

16

FOLIO 167RA-167vA, TEKST 167

877

Godweet daer si an doen quaet
Hier bi verliesen si haren name
Dat seggic v al oppenbare
Ende werden leet ende ombequame
Onder die lieden harentare
Daer si ghemint af veesen souden
In dien dat si waren ghestade
Ende hem vroedelike wouden houden
Ende werken bi haers vrienden rade
Dander poent es vrecheit
Daer minne mede te nieute gaet
Want die minne heuet ontseit
Haer gheselscap dat verstaet
Minne es vander natueren
Dat si begheert die milthede
Ende si haet in allen uren
Die yule ghiereghe vrechede
Terde poent wanden vieren
Dats een crighel euelen moet
Die meneghe minne doet faelieren
Die in goeden poente stoet
Minners die wachten hem daer jeghen
Als haer lief iet heeft mesdaen
Ende si ter boeten willen pleghen
Dat si die boeten willen ontfaen
Langhe belghen op dat men mint
Heeft te broken meneghe minne
Daer omme en selen sijs pleghen twint
Minners die wroet sijn van sinne
Dat vierde poent heeft ghebanden
Die minne algader eten lande
Dats roem die behoert ten mannen
Wies dat pleghen god gheue hem scande
Ic wilde si metten helschen eiere
Haer longhen ontstaken die bringhen vort
Van vrouwen in enegher manieren
Onhouesch ende beroemeghe wort
Ic rade alle vrouwen wale
Dat si beroemeghe manne olien
Ende hem ontsegghen hare tale
En doens sijs niet hem sal mescien
Her clerc nv hebdi waer ghesproken
Als mi dunct in tuinen moet
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Bi desen poenten es ghebroken
Minne die wel vaste stoet
L ieue clerc berecht mi vort
Dat v god gheue goet gheval
Als men sere es ghestort
Hoe mense in goeden poente bringen sal
T oncfrouwe ic wils v cont maken
Als minpers hebben ghehantiert
Langhe ende dan bi eneghe saken
Goede minne in hem faeliert
Dan behoert hem als ic kinne
Vier ander poenten sonder waen
Selen si den euelen moet verwinnen
Nv hoert ic saelt v doen verstaen
Dierste poent daer men mede
Verbolghen minne te poente brinct
Dats die edel oetmoedechede
Die verbolghen moede dwinct
Want men seghet al oppenbaer
Ouer al die werelt wijt
Een bispel dat mi dunct waer
Oetmoet brect alle strijt
Alse die minnere bi eneghe saken
Ieghen sijn lief heeft mesdaen
Oetmoedecheit sal hem maken
Soendinc weder herde saen
Dander poent dat hier toe
Vter maten sere es goet
Dats dat men spade ende vroe
Houesch sal sijn in netmoet
Houesche worden ende goedertieren
Ende die wel te poente wachten
Sijn altoes van diere manieren
Dat si verbolghen moede sachten
Daer om die hem mesdadich kipt
Sal altoes doen met Biere bede
Den ghenen die sijn herte mint
Ende bidden hem om ghenadichede
Ende die ghene daer men ghenade
An soect es hi der minnen vroet
Hi sal werken bi minnen rade
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Ende laten gaen den euelen moet
Terde poent van desen es
Vrouwe die ter minnen hoert
Daer mede sijt ghewes
Minne versoent die es te stoert
Elc minnere wachtem dat hi niet en spreke
Vanden ghenen die was sijn orient
Met ontrouwen ende onhouescheleke
Al dunct hem dat hijs heeft verdient
Want ontrouwe ende onhouesche wort
Worpen die minne soe neder
Die Boet was eer si was ghestort
Men Ganse te poente niet gebringen weder
Dat vierde poent Baer men mede
Te poente brinct verbolghen minne
Dats wel slaende ghestadichede
Van moede van herten ende van sinne
Onghestadicheit godweet
Ende behoert niet den vrouwen toe
Daer af Gomt hem dicke leet
Nv hoert ic sal v segghen hoe
Vele manne sijn nuwe loep
Des sijt Beker ende ghewes
Ende an vaen den nuwen coep
Ende laten Boude dat beter es
Ende als si dan werden gheware
Dat si dan quaet hebben ghedaen
Keren si vorvoets te hare
Die hare nieweloeheit liet gaen
la in dien dat sise ghestade
Van herten vinden ende van sinne
Ende si bi ghenen dommen rade
Ghecoren en hebben nuwe minne
Hier omme radic allen vrouwen
Dat si altnes ghestade bliuen
Al eest dat sake dat si scouwen
Dat die manne nuweloepheit driuen
Sijn si ghestadich ape die minne
Ende ghene nuwe minne en hebben gecoren
Die manne selense met sinne

404

167vb15aen:
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Lieuer hebben dan te voren
L ieuer her clerc met uwer tale
Dies ic v ghevraeght hebbe nv
Hebdi mi berecht wale
Berecht mi vort dies biddic v
Bi wat saken dat mach sijn
Als mijn oghen vele liede sien
Dat ic bat mach minnen desen
Dan enen van allen dien
Vrouwe het comt bi vier dinghen
Dat die dinc al dus ghesciet
Die ic gherne vort sal bringhen
En wijldijs ontberen niet
Her clerc nenic sekerlijc
Ic biddu om onsen here
Laet mi weten haestelijc
Want ic begheert te wetene sere
I oncfrouwe ic wilt v doen verstaen
Bi vier complexien comet al
Daer elc mensche af heeft ontfaen
Sine natuere groet ende smal
Dierste complexie als ic versta
Sijn gheheten vrouwe mijn
Sanguinea ende colerita
Al dus noemense int latijn
Die derde het flematica
Daer ic die waerheit af seggen sal
Die vierde heet melancolia
Dus hebbicse hoeren noemen al
`!an desen vieren sekerlike
Sijn ghemaect Bonder waen
Allen menschen op ertrike
Ende hebben haer natuere ontfaen
teil dus comt dat die sanguwijn
Vanden sanguinen es ghemint
Ende die tolerica vanden colorijn
Als hi comt daer hine vint
Ende die flematica vanden flemaet

gherne:
Boven de gbevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
letter.
g
8
Tussen hine en vint is siet doorgestreept.

444

448

452

456

460

464

468

472

476

480

FOLIO 168RA-168RB, TEKST 167

168ró

4

8

12

16

20

24

28

32

36

168rb1
168rb34
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Ghemint ende die melancolijen
Vanden melancolien dat verstaet
Altoes als si hem ondersien
teil dus ghevalt op ertrike
Dat elc mensche minnen moet
Die van natueren hem meest gheliken
Want sijn complexie dit al doet
Dies magic desen wale minnen
Ende ghi dien dats waer
Want natuere die can wel kinnen
Haer ghelijc al oppenbaer
A lse hem si tween dus ondersien
Die beide van eenre complexie sijn
Wert deer den anderen van dien
Minnende dits waerheit fijn
Hier bi noch alle daghe ghesciet
Dat si tween berde sere
Onder minnen al en weten sijs niet
Deen vanden anderen min no mere
Ic segghe hoe nv verstaet mi
Ic achte joncfrouwe ic draghe minne
Ende die minne soe draeghdi
Al die ghelike in uwen sinne
Nochtan van mi en wettijs niet
Sore doe ic van v een twint
Het doet natuere dat ghesciet
Die altnes haer ghelike kint
Om dat wi beide ic ende ghi
Van eenre complexie sijn joncfrouwe
Soe minnic v soe doedi mi
Dits die sake als ic are scouwe
Al dus ghesciet op ertrike
Dat men heden daghes mint
Van natueren elc sijn ghelike
Want natueren haer ghelike kint
Bedi men siet dat selke joncfrouwe
Mint enen armen knecht soe sere
Dat si doer minne ende trouwe

melancolijen:
De tweede e is verbeterd uit een andere letter.
l
elc: Boven de regel
g ggeschreven,^ met invoegteken op
p de schri
1n
1i .
siet: De i is verbeterd uit een e.
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Met hem auontuert haer ere
Ende si ontseit hare minne
Meneghen wel gheraecten man
Dies an hare soect met sinne
Dit doet natuere diet wel doen can
44 En dade die complexie van hare
Die tknechs complexie ghelijc es
Dic ongheual en soude oppenbare
168va
Niet ghescien Bijt Beker des
Her clerc bi Bode van hemelrike
Ghi segt waer ende anders niet
4
Dits die sake sekerlike
Dat die dinc al dus ghesciet
Ic woude nv gheloues mi
Dat die Tiede vanden lande
8
Alsoe wel bekinden als ghi
Ende icx een deel moeste hebben scande
Want joncfrouwen en moghens twint
Dat die dinc al dus ghesciet
12
Het doet natuere diese kint
Als si haer ghelike siet
Nv segt mi vort sonder vertuiden
Als hem si twee dus onder kinnen
16
Oft si hem dan in beiden Biden
Even sere onder minnen
Godweet nensi joncfrouwe Boet
Maer die sanguwijn vele meer mint
20
Dan enech vanden anderen doet
Want sonder minne en sijn si twint
Hi es houescher ende gheraecter mere
Ioncfrouwe dan alle die ander sijn
24
Daer bi merct hi vele sere
Houescher seden daer si sijn
Om dat hi houescheit kint
Soe mint hise daer hise siet
28
Doer hem mach men doen twint
Te verghefs wat soe ghesciet
Naest desen soe mint die colerijn
Alre Berst dat si v cont
32
Die flemaet ende melancolijn

520

40

168va18

Tussen Godweet

en

nensi is joncfrouwe
doorgestreept en
eëx
1
%
pun% eerd.
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Minnen cume tenegher stont
Noch sijn joncfrouwe vier ander dinghen
Die die minnere te werken pliet
In allen minners sonderlinghen
36
Dies doghen si groet verdriet
Nv hoert na mi ende verstaet
Ic sal v loghen haer treken
40
Minne wont ende si vaet
Ende si doet quelen ende breken
Dit sijn vier grade vander minnen
Die den minnere clemmen doet
44
Als die minnere na mijn kinnen
Hoeghste clemt meest minnen moet
168vb
Nv verstaet dese manieren
Ouer waer seggicx v niet
Dat elc minnere dese vieren
Grade altnet te clemmen pliet
4
Maer ic segghe in loghens niet
Diese alle eiere gheclemrnen can
Dat hi alre serste mint
8
Wie hi es eest wijf of man
Inden jersten graet der minnen
Den minnere toter dool wont
Soe dat hi in ghenen sinnen
12 Nemmermeer ende roert ghesont
Dan es die minnere Bonder waen
Ghewont Boe dat hi nacht no dach
Sijn herte mach weder staen
16
Si en moet minnen al dat hi mach
Inden anderen graet ne mach
Die minnere wals ghesciet
Anders peinsen nacht no dach
20
Dan Baer hi omme doghet verdriet
Dan alre jerst es minners herte
Met banden al om beseten
Als die minnere siere smerte
24
Nemmermeer ende mach vergheten
Inden derden graet en smaect

168va45
168vb2
168vb20

minnen: De i is verlengd.
g
Tussen v en niet is een letter doorgestreept.
doghet:
De d is verbeterd uit een^g.
g
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Die minnere ander dinc neghene
Dan daer sijn herte altnes na haect
28
Met rouwen ende met groten wene
Dats ene jammerlike quale
Alse den minnere becomt twint
Ghene dinc groet no smale
Dan dat hi met herten mint
32
Inden vierden graet der minnen
Den minnere brinct dat verstaet
In ghebrekenesse van sinnen
36
Sijns selfs en weet hi ghenen raet
Dats ghebrekenesse soe men wint
Als hem de minner niet en laet
Ghenoeghen metter seluer dinc
40
Daer hi in Borghen mede omme gaet
Inden vierden graet ne mach
Den minnere versaden niet en twint
Dan die dinc daer hi nacht ende dach
44
Met ghestadegher herten mint
Want hi ghelijct in desen graet
169ra Den ghenen die dat water deert
Soe hi meer drinct dat verstaet
Soe hi meer drincken begheert
4
Die es droncken hem dorst nochtan
Hine weet wat hem seluen deert
Want hi versaden niet en can
Al eest dat bijt begheert
8
Onuerwinlijc es die minne
Inden jersten graet want si soe
El niet en gheert te kinnen
Dan dat si mint spade ende urne
12
Inden anderen hoert na mi
Es si onderscedelijc
Wie daer mede ghebonden si
Hi moeter omme peinsen ewelijc
16
Eenvoldich inden derden graet
Es die minne sekerlike
Neghene gheselscap si ontfaet
Dan hare . ghesmaect ofte haer ghelike
20
Onuersaet es die minne
Altnes inden vierden graet

885
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24
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169rb

4

8

12

169ra22

Want al heuet si als ic kinne
Al haer begherte si es onversaet
Her clerc dit sijn vier hoghe grade
Die der minnen horen toe
Ende daer die minvers sonder ghenade
In sijn ghepijnt spade ende vroe
Nv soe doet mi vort bekinnen
Dies biddic v in goeder trouwen
Welc dat ghestadeliker minnen
Ende serst . soe manne ofte vrouwen
Ioncfrouwe dat salie doen gherne
Soe ic best mach ende can
Dies en steet mi niet tonberne
Alder serst soe mint die man
Want si gheliken in haer manieren
Den droeghen houte sonder waen
Dat bider hitten wanden eiere
Es ontsteken berde saen
Droghe hout als ghi wel Biet
Ontstect saen ende berret sere
Den mannen es al dus ghesciet
In hare . minne min no mere
Mant welken tijt als si Bien
Den joncfrouwe toghen Boet ghelaet
Werden si vorvoets in dien
Ontsteken sine weten haer selfs geen reset
Saen ende sere werden die man
Ontsteken metter joncfrouwen minnen
Maer some en houden siere lettel an
Ghestadelijc als ic kinnen
Want wat dine dat Bernet sere
Dat moet saen verbert sijn
Also gheliken mijn no mere
Neemt der mannen minne fijn
Inden jersten dat hem die joncfrouwen
Langhe decken hare minne
Ende sise weder in goeder trouwen
Niet minnen met ghestaden sinne
Maer minnen si weder den man

si: Boven de regel
geschreven,^ met
gg
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p de schri'
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Ende Bijt hem laten bekinnen
Ic segghe dat Biere an
Der mannen onst ghewinnen
Versch ende cout sijn die joncfrouwen
Bi natueren ende bi gheliken
Den groenen houte na mijn scouwen
Als ic van hem sal doen bliken
Want ghelijc tgroene f out
Altoes es van diere manieren
Dat beide versch es ende cout
Ende node ontstect vanden eiere
A1 des ghelike als ic kinne
Eest metten joncfrouwen ghesciet
Want si metter mannen minne
Node ontsteket ofte niet
Maer ghevalt dat si ontsteken
Werden vander mannen minne
Si herren an Bonder ghebreken
Langhe met ghestaden sinne
Ghelijc dat vele langher moet
Van groenen houte ghedueren tfier
Dan het vanden droghen doet
Al dier ghelike ghevallet hier
Aldus bi natueren ende bi gheliken
Duncket mi sere minnen die man
Dan die joncfrouwe sekerlike
Als si sijn met ghestadecheit daer an
Maer die joncfrouwen sijn oppenbaer
Vele ghestadegher ane die minne
Dan die mannen dat hebben si swaer
Dicke becocht alsic kinne
Her clerc alsoe hulpe mi ons here
Ghi segt waer mi en twifelt niet
Dit sijn die Baken min no mere
Dat die dinc al dus ghesciet
Nv biddic v dat ghi mi
Met Gorten worden maect bekint
Welc die dinghen sijn daer men bi
Op ertrike meest anderen mint

dat: De d is verbeterd uit een s.
vander: De v is verbeterd uit een n.
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dat willic doen gherne
Wien leet si ofte deert
Ende mi en staets niet tonberne
Na dien dat ghijt te wetene gheert
Vier dinghe sijn sekerlike
Die elc minnere sonder waen
Meest doen minnen op ertrike
Welc si sijn nv wilt verstaen
Dierste dinc van desen dan
Dats die scoenheit godweet
Die haer in allen stede can
Sere doen minnen ende ghereet
Want hets ghenoechte ende bliscap mede
Dat seggic diere omme vraght
Te besiene die scoenhede
Daer men int herte minne toe draght
Dander dinc die minnen doet
Eiken mensche dat verstaet
Dats ghetrouwecheit goet
Die luttel achter lande gaet
Want elc minnere dits waerhede
Wert versekert ende vertroest
Bi sijns vriens ghetrouwechede
Als hi dinc heeft die hem noest
Die derde dinc Bijt ghewes
Dat berde sere minnen doet
Seggic dat die edelheft es
Van seden ende van herten goet
Want elc minnere bi onsen here
Heuet van sijns selfs edelbede
Int herte meneghe grote ere
Ende oordeel te menegher stede
Dat vierde dinc nv wilt verstaen
Daer men eiken omme mint
Dats miltheit sonder waen
Na dien dat mijn herte kipt
Want elc mensche die houescheit heuet
Moet minnen spade ende vroe
Die hem prosente ende ghijften gheuet
Want houescheit dwinct hem Baer toe
0 wi her tiert wat segdi
Ic hebbe dicke horen saghen
Dat die minne ongheduerich si
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Die men met giften moet beiaghen
Ghecocht ende bedwonghen minne
Die heeft men dicke gheseit
Es ongheduerich in elken sinne
Ende sonder twifel hets waerheit
Hoe comet dies maect mi des wroet
Dat ghi ouer waer segt mi
Dat men die ghene minnen moet
Die giften gheeft soe waer hi si
Ioncfrouwe mi en berouwes twint
Al noch seggic sekerlike
Dat men bi giften meneghen mint
Heden daghes in ertrike
Maer die giften die men gheeft
Die en sijn al eens niet
Die elc minnere den ghenen gheeft
Daer hi int herte omme doget verdriet
Maer men wint van vier manieren
Ghichten lieue joncfrouwe mijn
Die altnes onderlinghe Kantieren
Goede vriende soe waer si sijn
Die jerste gichte als ic kinne
Die deen vrient den anderen gheuet
Dats minne om anders minne
Daer elc sere in rusten bi leuet
Want die werelt en heuet niet jnne
Dat den minnere bat ghenoeghet
Dan dat men gheue die selue minne
Daer hi sijn herte ane voegher
Hem en ghenoeghet niet in sinen moet
Sonder die minne die hi draghet
Al gaue men hem algader tgoet
Daer hem die werelt met bedraghet
Dander ghichten dat verstaet
Die deen vrient den anderen te geuen pliet
Dats dienst sonder beraet
Alst men begheert ende dat sier
Want en weet nierren sekerlike
Hoe wel het becomt den vrient
Als hem sijn vrient ghetrouwelike

169vb26
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889

Met herten gherne dient
Hets oec ene suete pine
Ende enen aerbeit die niet en deert
In eens orients dienst gereet te sine
Alles te doene dat men begheert
Die derde ghichte noemic oec mede
Die deen vrient den anderen gheuet
Dats van goede een scoenhede
Dat men van vrienden altnes lief heuet
Want al en heeft mens te doene niet
Die gichten die de vriende gheuen
Nochtan datse die vrient gherne sief
Ende doetene blidelike leuen
Die ghichten oec al sijn si smal
Die van lieuer bant toe tomen
Men houtse werdelijc ouer al
Dat hebbic dicke wel vernomen
Die vierde ghichte als ic oerhorde
Van enen die men lief heuet
Dat sijn troestelike worde
Die deen vrient den anderen gheuet
Elken die in pinen leuet
Dat hem sijn vrient in siere noet
Troestelike worde gheuet
Dats hem solaes ende raste groet
Houesche worden ende goedertieren
Der ic wel segghen in mijn sermoen
Die altnes sijn van diere manieren
Dat si hem sere minnen doen
Her clerc alsoe hulpe mi onse vrouwe
Ghi segt waer ende anders niet
Dit sijn die gichten als ic scouwe
Die vrient den vrient te geuen pliet
Mi soe hebdi berecht vriendelike
Van al dat ic Nebbe ghevraeght
Dat lone v god van hemelrike
Ende maria die suuer maght
Noch soudic gherne hadde wijs stade

800
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Al lettel vraghen sonder waen
Maer neen ic niet hets te spade
Ons gheselscap es ons ontgaen
I oncfrouwe wi selen in Gorten daghen
Haer vergaderen ic ende ghi
Ende dan salic na v vraghen
Berechten soe ic best bevroede mi
Met desen sijn wi op ghestaen
Si ende ic te gader bede
Rouwe hadden wi sonder waen
Al moest comen tenen ghescede
Met houeschen worden ende met sconen
Nam si orlof ane mi
Dat moet haer god ons here lonen
Alle houescheit soe waer si si
Die si mi dede vtermaten
Alsoe langhe als wi te gader waren
God gheue haer lief te hare baten
Ende doese ewelijc wel varen
Amen VIII LVII verse

8

[168]

VAN MINNEN
C LXVIII

12

16

20

170rb8-9
170rb10-11

u

Erte ende sijn ende mijn vermoghen

1 1 Settic lief in uwer ghenaden

In mach nemmermeer verhoghen
In moet sijn bi uwen rade
Werde lief ic bliue v ghestade
Tot uwen dienste willic mi poghen
In allen saken vroech ende spade
Die v teren comen moghen
Och lieflijc lief ic Nebbe verloren
Al mijn herte ende v ghegheuen
Sint ic v jerst hadde vercoren
Heeft mi mijn herte te male begheuen

bevinden zich in het handschrift vier witre els.
Tussen deze regels
g8
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
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Ende heeft v soe in mi verheuen
Dat ic en weet wat mi gheboren
Sal te doene moetic dus leuen
Ende si dat ghijt mi wilt verstoren
Wel pijnlec eest dus eyghen sijn
Daer omme soe benic sere onghestelt
Doch hopic edel maghet fijn
Dat ghi mijns ontfermen selt
Dat ic doer v dus ben ghequelt
Soe dat verswijnt die herte mijn
Ende dit soe Wert voer niet ghetelt
Loendijt mi nader hulden dijn
0 edel figuere houesche joeght
Ic bidde v dat ghi mi versiet
Op houescheit ende doer uwe doght
Niet dat icx verdient hebbe iet
Want wat ic mach doen es al niet
Ieghen dat ghi mi gheuen moght
Te lone lief als ghijt ghebiet
In v soe steef salic sijn verhoght
Mijn herte die sal haer te male verteren
In doghene ende in aerbeit
Dies ic niet en can verweren
Al Boet mi nv ghescepen steit
Want si mi doet noch boesheit
Die mi mach hulpen ende deren
Soe verkeert mijn heil in left
Dies ic mi emmer moet verweren

Ic hebbe begonnen in weet wat
Want ic en hebbe ghevoelen in
Sent ic v jerst om die minne bat
En ghecregic noit Baer toe ghewin
Dat verdroeft soe tuinen sin
Dat ic al ben van vrouden mat
Ach leider Bits al mijn beghin
Al dus gheet der auentueren rat
Nochtan en willic twifelen niet
Sine sal mijns hebben ghenade
Als si mijn doghen selue ane sief

noch: De o is verbeterd uit een andere letter.
hebbe: De h is verbeterd uit een e.
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24 Want ic soe bliue haer ghestade
En si dat kere bi valschen rade
Der niders die noit doght beriet
Si en sal niet lonen Boet met quade
28 Want alle aercheit van haer vliet
Nemmermeer en magicse haten
Wat mi van hare mach ghescien
Nochtan heef si mi soe belaten
32
Dat mi alle vrouden olien
Maer dat doet haer groet ontsien
Dat eneghe vroeghere mochten vaten
Die altnes om clappen spien
36
Die duoel moetse noch verwaten
Och here god woudi vermincken
Clappers tonghen ende wroeghers met
Die op alle doeghden stincken
40
Ic ware sciere van hare ontset
Si es soe houesch ende soe beset
Si snode mi onst van herten scincken
Ende trecken mi van onder dnet
44
Daer ic onder moet versincken
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Nota LXXII verse

17Ovb

EEN ABEL SPEL VAN ESMOREIT

[169]

TCONINCX SONE VAN CECIELIEN ENDE ENE
SOTTERNIE DAER NA VOLGHENDE

4

C LXIX

od die vander maghet was gheboren
Om dat hi niet en woude laten verloren
Dat hi met sinen handen hadde gemaect
Soe woude hi al moeder naect
Die Boot steroen in rechter trouwen
Nv biddic v heren ende vrouwen
Dat ghi wilt swighen ende hoeren
Het was een coninc hier te voren
In sesilien was hi gheseten
Verstaet soe moghdi wonder weten

G

8

12

170vb4-5
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Ende ghecreech een kint bi sijn wijf
16 Maer bi hem hielt hi enen keitijf
Sijns broeder sone biet robrecht
Die dat conincrike na recht
Alte male soude hebben verworuen
20
Hadde coninc Bonder oer ghestoruen
Maer nv roert daer I knecht geboren
Dies robbrecht hadde groten toren
Ende int herte groten nijt
24
Nv seldi hier Bien in Gorter tijt
Wat dat den jonghelinc gesciet
Ende hoe dat hem robrecht bracht in sorer verdriet
Ende enen sarrasijn heft vercocht
28
Ende in groten Blende brocht
Ende oec die moeder diene droech
Dat si daer na noit en loech
In xx jaren daer si lach
32
Ende noit sonne noch mane en sack
Dat beriet haer robrecht al
Nv swift ende merct koet begennen sal
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171ra15

1 Ay mi ay mi der leider gheboert
Die hier nv es tomen voert
Van esmoreit den neue mijn
Ic waende wel coninc hebben ghesijn
Als mijn oem hadde ghelaten olijf
Nv heeft hi al bi sijn wijf

Een kint gecreghen die oude viliaert
0 sesilien edel bogaert
Edel foreest edel rijt
Ic moet bliuen ewelijc
Edel foreest van di bastaert
Dies mijn herte alsoe beswaert
Dat mi in bringhen sal de doot
Maer biden here die mi gheboet
Ic sal daer omme pinen nacht ende Bach
Hoe ic dat weckt ver deruen mach
Ic saelt versmoren oft verdrincken

saelt: De t is erg
geschreven.
g klein en gedrongen
g
g g

32

36

40

44

894

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

16

Daer salic nacht ende Bach om dincken
Al soudic daer omme liden pijn
Ic sal noch selue de coninc sijn
Van sesilien den hoghen lande
Ic sal oec pinen om haer scande
Der conininghen mijns oems wijf
Dat hi nemmermeer sijn lijf
Met haer en sal delen die wigant
Al dus soe sal mi bliuen dlant
Machic vol bringhen dese dinc

20

24

48

52

56

9[ Meester

28

9[ Waer sidi hoghe gheboren coninc
Van damast gheweldich heer
Mijn herte es mi van rouwen seer
Van Baken die ic hebbe ghesien

60

f De coninc
32

y[ Platus meester wat sal ghescien
Daer ghi al dus om tachter Bijt
(I Meester

36

1 Her coninc te nacht te metten tijt
Was ic daer buten op dat velt

64

Daer sack ic die Tocht alsoe ghestelt

40
171rb

4

Ende die planeten ant fiermament
Dat in kerstenrijc een kint
Gheboren es van hogher weerde
Dat v sal dooden metten sweerde
Her coninc here ende nemen dlijf
Ende v dochter sal sijn si wijf
Ende kerstenheit sal si ontfaen
f De coninc
I Meester nv doet mi verstaen
Wanneer soe was dat kint gheboren

171ra25

vol: Boven de o bevindt zich de lus van een niet afgemaakte
akte letter.
g
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8

12

1 Meester
f Te nacht her coninc als ghi mocht horen
Soe roert gheboren dat jonghelinc
Sijn vader es i hoghe coninc
Van sesilien in kersten lant
11 De

20

24

f

76

con i nc

9[ Meester nv soe doet mi bekant
Selen dese saken moeten sijn
16

895

80

Meester

(1 Iaes her coninc bi apolijn
Ofte en doe Gracht van groter hoeden
Maer vuildi werken naden vroeden
Ic sal v enen raet visieren
Hoe ende in wat manieren
Dat ghi Belt bliuen in uwen staet
Want enen goeden scaerpen raet
Waer hier goet toe gheoerdeneert

84

88

11 De coninc

28

32

36
171va

4

171rb23

11 Ay nv soe benic ghescofeert
Vander saken die ghi mi telt
Es mijn herte alsoe ontstelt
Dat ic mi niet gheraden en can
Maer ghi Bijt soe wisen man
Platus meester lieue orient
Ende hebdt mi langhe met [t]rouwen Bedient
Ende meneghen wisen raet ghegheuen
Dat ic in eren altnes ben bleuen
Nv biddic v meester ghetrouwe ende goet
Dat ghi al metter spoet
Wilt hulpen vinden enen raet
Soe dat ic bliue in tuinen staet
Ende wanden jonghelinc onghequelt
Daer ghi mi dus vele af telt

scaerpen:
De eerste e is klein boven het woordggeschreven.
P

92

96

100

104

896

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Dat ic sijns mach veesen vri
1[ Meester

8

12

16

20

24

28

I Her coninc here soe hoert na mi
Edel baroen edel wigant
Ghi Belt mi gheuen alte hant
Enen scat met mi te voeren
Ende ic sal in Gorten uren
Daer waert riden onghespaert
Den jonghelinc van hogher aert
Sal ic ghecrighen met miere Gonst
Ic bidde mamette om sine onst
Dat icken ghewinnen moet met eren
Want nemmermeer en menicte keren
In salne v bringhen in uwer ghewout
Daer omme seldi mi seluer ende gout
Her coninc gheuen in miere ghewelt
Ic salne stelen of copen om ghelt
Ofte ghecrighen met enegher list
Aldus hebbic den raet ghegist
Dan sal hi v vri eyghen sijn
Hi sal werden een goet payijn
Na onser wet selen wine leren
Al dus soe seldi bliuen in eren
Hi sal wenen dat ghi sijn vader Bijt
Nv lichtelijc hets meer dan tijt
Ic wil gaen varen metter spoel
11 De coninc

32

36

40

11 Platus meester desen raet es goet
Gael henen ende haest v metter vaert
Ic wille dat ghi niet en spaert
Nemt scats ghenoech in uwer ghewelt
Metter gisschen onghetelt
Ende brinct mi den jonghelinc
Dies biddic v bouen alle dinc
Ende en spaert daer ane ghenen cost
Want ic Nebbe soe groten lost
Dat ic den jonghelinc Boude bescouwen
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171vó

(I Meester
I Her coninc here in rechter trouwen
Ic sal daer omme pinen dach ende nacht

4

8

12

16

20

897

140

1 Robbrecht
II En trouwen ic hebbe soe lange gewacht
Dat ic ghecreghen hebbe mijn begheert
Dese jonghelinc die es soe weert
Met minen oem den ouden grisen
Ende metter moeder dien soe prisen
Dat si nie scoender kint en saghen
Dese blisscap salic hem veriaghen
Want het gheeft mijnder herten pijn
Vermalendijdt moestu sijn
Ende die v oec ter werelt bracht
Want ic nie sent dach noch nacht
Blisscap int herte en tonde gewinnen
Al souden si beide daer omme ontsinnen
Dijn lijf dat heeftu nv verloren
Ic sal di in enen put versmoren
Ofte steruen doen een ergher doot

144

148

152

156

f Meester
(I 0 orient dat ware jammer groet
24

Het dunct mi sijn soe scone kint
Ghi sijt emmer te male ontsint
Dat ghi wilt doden dese jonge geboert
Maer ghi sijt daer op ghestoert

160

Dat hoeric wel ane v ghelaet
28

Ic bidde v vertrect mi uwen staet
Waer omme si di daer op soe gram

164

1 Robbrecht

32

36

9[ Vrient doen hi ter werelt quam
Ende van sijnder moeder roert gheboren
Quam mi in minen slape te voren
Dat hi mi nemen soude mijn leuen
Dies benic in sorghen bleuen
Dat ic noit sint ende conste gedueren

168

898

172ra
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Ende ic hebbe ghewacht van uren turen
Ende hebben gestolen der moeder sijn
Ic meine dat ic nv sinen fijn
Doen sal eer hi mi ontgaet

172

1 Meester
4

8

12

i[ Vrient ic sal v beteren raet

Gheuen wildi na mi hoeren
Segt mi wanen es hi gheboren
Dies biddic v doer apolijn
Hi mochte van selker gheboerten sijn
Ic salve copen alte bande
Ende voerene met mi vten lande
In heydenesse dies sijt wijs
In ene stat het balderijs
Die doer toerkien es gheleghen

176

180

184

(11 Robbrecht

16

20

I Vrient wildi den jonghen deghen
Copen ic sal v segghen dan
Wiene droech ende wiene wan
Salic v segghen alte Bader
Die coninc van cecilien es sijn vader
Een wigant hoghe gheboren
Ende sijn moeder als ghi moget hoeren
Es conincx dochter van hongherien

188

192

f Meester
24

1 Vrient es hi van dier paertien

Soe es die jonghelinc mijn gerief
Ic salve copen eest v lief
Nv sprect op hoe gheefdine mi
28

172ra13
172ra21
172ra22

1 Robbrecht

toerkien: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
hoeren: De eerste e is verbeterd uit de aanzet tot een r.
conincx: Rechts boven de x staat nogS een haaltje waarvan de functie onduidelijk
1 is.
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91

899

Vrient dies moghdi wesen vri
Om Nt pont van goude ghetelt

f Meester
32

II

36

Houdt orient daer es Belt
Ende gheeft mi den jonghelinc
Maer berecht mi ene dinc
Hoe es sijn name doet mi bekant
(1

200

Robbrecht

172ró f Esmoreyt het die jonghe wigant
Alsoe es die name sijn

204

I Meester
4

1 Soe sal hi ewelijc payijn
Bliuen dies moghdi wesen wroet
Mamet die mi bewaren moet
Ende ic vare weck met tuinen gast
% Robbrecht

8
1

12

16

20

172ra35-36
172ró13

208

En trouwen nv es mijn herte ontlast
Van dies ic stont in groter Borghen
Want ewelijc blijft hi verborghen
In heydenesse dies benic wijs
Want die stede van balderijs
Leghet doer turkien in verren lande
God die moet hem gheuen scande
Hoe sere hadde hi mi ontstelt
Nv willic gaen ende doen dit geit
Heimelijc in miere ghewout
Want het es al edel gout
Al en bleue mi nemmermeer
Dlantscap nochtan waric een heer
Met desen gelde dat ic hebbe ontfaen

212

216

220
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bevindt zich ggeen witregel.
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blijkbaar de kolom niet met een
g
g De kopiist
p
clauskop
witregel eindigen
g en schreef daarom op
p de laatste regel
g
g de eerstvolgende
p Robbrecht.
Tussen van en balderijs
eëxp
un Seerd.
1 is blan doorgestreept eng

900

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

24

Ic hebt na tuinen wille wel Bedesen
Want oec sal mi nv bliuen dlant
(I

28

224

Meester

I Weser sidi hoghe gheborne wigant
Van damast gheweldich coninc
Nv court ende Biet den jonghelinc
Die gheboren es van edelen bloede

228

11 De coninc
i Nv en was mi nie soe wel te moede
32 Alst es van desen hoghen prosent
Ic salne op houden voer mijn kint
Mine dochter salicken beuelen
f

36
172va

4

8

12

16

232

Meester

i Wat tan her coninc ghi selt helen
Voer uwe dochter al Bader
Wie sijn moeder es ende sijn vader
Dat en seldi haer vertrecken niet
Want v mochte Baer af verdriet
Comen hier namaels ouer lanc
Want vrouwen sijn van herten wanc
Seidi hare sijn hoghe gheslachte
Ende dan venus in

haer

236

240

verachte

Ende worde minnende den jongen man
Soe mochte si hem segghen dan
Hoe dat hi ware comen hier
Want her coninc der minnen vier
Mochte in uwer dochter openbaren
Als hi ware comen te sinen jaren
Daer omme en segt haer ghene dint
Dan dat hi es een vondelinc
Te men soe Balder haer gheliggen an

244

248

i De coninc

20

9[ Platus platus bi tervogant
Het dunct mi Boet dat ghi mi segt
Laet ons dit ewelijc ghedect

252
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24

Sijn dese sake voer die dochter mijn
Soe magicx in ereden sijn
Waer sidi dochter damiet
Comt tot mi onghelet
Ic moet v spreken bi mahoen

901

256

91Damiet
28

1 Vader dat willic gherne doen

260

Nv segt mi moats v ghebot
1E De coninc

32

36

40

172vb

i Damiet bi tuinen god
Ane Biet hier desen roeden mont
Desen jonghelinc dit es een vont
Mamet heeften mi verleent
Ic hoerden daer hi hadde gheweent
Daer ic in die boegaert wandelen ginc
Daer vandic desen jonghelinc
Onder enen cederenboem
Damiet nv nemes Boem
Ende koutten op als uwen broeder
Ghi moet sijn suster ende moeder
Esmoreyt het dese jonghen man

264

268

272

1 Damiet
4

8

12

172va34
172vó9

1 Vader here bi tervogant
Noit en Bach ic scoender kint

Heeften ons mamet ghesent
Dies willic hem dancken ende apolijn
Ic wil gerne suster ende moeder sijn
0 wt vercoren jonghe figuere
Du best die scoenste criatuere
Die ic met oghen nie ghesach
Met rechten ic mamet dancken mach
Dat ic sal hebben enen broeder
Ic wil gerne sijn suster ende moeder

verleent: De derde e is klein boven het woordeschreven.
g

Tussen jonghe
en figuere
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16

20
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0 esmoreit wel scone jonghelinc
Hoe sere verwondert mi dese dinc
Dat ghi waert vonden sonder hoede
Want ghi dunct mi van edelen bloede
Bide[n] ghewaden die ghi hebt an
Nv court met mi wel scoene man
Ic sal v als tuinen broeder doen
I De kersten coninc

24

f Waer sidi robberecht neue coen
Court tot mi ic moet v spreken
Mi dunct dat mi mijn herte sal breken
Van groten rouwe die mi gaet an
1 Robbrecht

28

1 Ay oem hoghe gheboren man

Waer bi sidi al dus ontstelt
11 De coninc

f Van rouwen benic alsoe ghequelt
32

36

173ra

4

8

Dat ic duchte dat mi mijn herte sal stoeren
Mijn scoene kint hebbic verloren
Esmoreyt den sone mijn
Ay ic en mochte niet droeuer sijn
Al haddic verloren in dier ghelijc
Mijn Boet ende oec mijn conincrijc
Daer omme en woudic droeuen twint
Haddic behouden mijn scoene kint
Ay mi ay mi den bitteren rouwe
Die ic nv lide ende oec mijn vrouwe
Ic duchte het sal mi tosten Blijf
Ochte mijn vrouwe dat edel wijf
Si heeften rouwe int herte soe groet
Mi dunct ic ware mi lieuer Boot
Dan ic Boude liden dit torment
i Robbrecht
91 Ay edel oem wide bekint
Nv en wilt v aldus niet mesbaren

12

16

20

24

28

32
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903

Ic weet wel hoe daer es ghevaren
Al drijft mijn moeye den rouwe soe groet
Sine heeft daer af ghene noet
Dat weet ic te voren wel
Haer herte dat es tuwaert fel
Om dat ghi out Bijt van daghen
Ic hebt haer dic wel hoeren daghen
Dat si van mi niet en wijst
Ic duchte si v noch met haerre list
Her coninc oem sal nemen dleuen
Si sal v seker noch vergheuen
Dat weet ic te voren wale
Ic Nebbe soe menech werf haer tale
Ghehoert in heimeliker stont
Nochtan en ghewoeghs nie mijn mont
Meer dan v te deser vre
Ic weet wel si heeft die creatuere
Selue ter doot brocht
Want si v noit wel en mocht
Om dat ghi hebt enen grauwen baert
Si es op ene ander vaert
Si mint seker enen jonghen man

316

91

36

320

324

328

332

336

De coninc

il Biden vader die mi ghewan
Robbrecht neue wistic dat
Haer en Boude gehulpen bede no scat
Ic en soudse doeden dat felle wijf

340

11 Robbrecht
40
173ró

4

i Oem daer settic vore mijn lijf
Dat ic v segghe en eest niet waer
Ic hebt gheweten ouer menech jaer
Dat si v niet en es van herten orient
1 De coninc
11 0 wi ende waer hebbic dies verdient

173ra13

rouwe: De o is klein boven het woordeschreven.
S
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904
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Met rechte ic dat wel claghen mach
Mi dochte dat ic enen jngel sach
Als ic ane sach haer edel lijf
Ende es soe wreet dat felle wijf
Seker neue dat wondert mi
Nv gaet henen ende haeltse mi
Ic moetse emmer spreken hoeren

348

352

i Robbrecht

16

9[ Waer sidi vrouwe hoghe gheboren
Comt toten coninc tuinen oem
Och edel vrouwe netut sijns Boem
Want hi staet al buten kere

356

I De vrouwe

f Ay her coninc edel here
20

Wie sal ons nv hulpen claghen
Den bitteren rouwe die wi draghen
Dat wi hebben verloren ons kint

360

i De coninc
24

28

32

173rb29

f Swijt van Bode soe moetti sijn gescint
Felle pute quade vrouwe
Alden druc ende den rouwe
Dat hebdi mi alte male ghedaen
Dat sal v te quade vergaen
Want ict al Bader Nebbe vernomen
Hoe die saken toe sijn comen
Ghi hebdt die moert allene gewracht
Mijn scoene kint hebdi versmacht
Dat sal v seker costen dlijf
Ghi Bijt wel dat quaetste wijf
Die nie ter werelt lijf ontfinc

364

368

372

ict en al zij1e
n ergg dicht tegen
mogelijk is d
t
later toegevoegd door de o
g elkaar aangeschreven,
gk-
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36

173va

4

8

905

1 De vrouwe
91 Och edel here edel coninc
Hoe soudic dat vinden in mijn herte
Dat ic hem doen Boude eneghe smerte
Die ic te mijnder herten droech

376

$ De coninc

1 Swijt quade vrouwe hets ghenoech
Ghesproken ic en wils nemmeer hoeren
Ic sal v in enen put versmoren
Robbrecht leitse mi ghevaen

380

1 De vrouwe

12

(1 God die hem ane ene cruce liet slaen
Die Boe moet mi nv verdinghen
Ende te mijnder ontscout bringhen
Want ic hier af niet en weet

384

1 Robbrecht
i Seker vrouwe hets mi leet
16

20

24

173ró36-37

173va6

i De vrouwe
(1 Ay god ontfermt v dit swaer torment
Waer ic in ben . want ic Nebbe mijn kint
Verloren ende men tijcht mi ane die daet
Ay gheweldich god daer al an staet
Ghi waert sonder verdiepte ende sonder scout
Vaste ghenaghelt ane ene hout
Oetmoechdech god met naghelen dri
Ontfermhertich god nv biddic di
Dat die waerheit noch roerde vernomen
Ende ic te mijnder ontscout noch moet comen
Dies biddic v hemelsche coninghinne

388

392

396

Om te voorkomen dat de laatste regel
8 onbeschreven bleef,
^ tussen clauskop^ en tekst geen
8 regel
S
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g
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28

Ay salic nv in tuinen sinne
Bliuen dat sal wonder sijn
Ay god wie heeft sijn venijn
Al dus swaerlike op mi ghescoten
Ay god wt v soe comt ghevloten
Alle recht ende alle waerheit
Nv hulpt mi noch te tuinen besceit
Dat ic ontsculdic moet vonden sijn

32

36

173vb

4

8

12

16

20

173vó18

404

1 De jonghelinc
1 0 tervogant ende Appolijn
Hoe mach mijn suster dat edel wijf
Ghehebben alsoe reine lijf
Dat si ghenen man en mint
Noch in heydenesse ne genen en kint
Die si woude hebben tot enen man
Bi minen god tervogan
Si heeft emmer een edel natuere
Ofte si mint ene creatuere
Heimelike Baer ic niet af en weet
Want si en es emmer niet bereet
Tot eneghe man die nv leeft
Ic waent haer manvet al in gheeft
Dat si heeft soe edelen aert
Dit es mijnder lieuer suster bogaert
Hier plecht haer wandelinghe te sijn
Bi minen god Apolijn
Ic wilder mi oec in vermeiden gaen
Want die vaec comt mi aen
Ic wil hier slapen ende nemen rast

408

412

416

420

424

i De jonge vrouwe damiet

1 Ay mi Ay mi hoe groten last
Dragic al stille int herte binnen
Ic ben bevaen met sterker minnen

173va36-37

400

428
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24

28

32

36

40

44
174ra

4

8

Die ic heimelijc in mijn herte draghe
0 Apolijn ic v dat claghe
Dat mijn herte enen man soe mint
Nochtan dat sijs niet en kint
Sijn gheboerte noch sijn gheslacht
Maer het doet der minnen Gracht
Si heeft mi vast in haerren bant
Ay doene mijn vader vant
Ende bracht mi den jonghelinc
Ende gaffen mi als vondelinc
Dat ic Boude sijn suster ende moeder
Hi waent dat hi es mijn broeder
Maer hi en bestaet mi twint
Nochtan hebbickenne ghemint
Bouen alle creatueren
Want hi es edel van natueren
Ende oec van enen hoghen moede
Hi es coenlijc van edelen bloede
Al was hi te vondelinghe gheleit
Mijn herte mi van binnen seit
Dat hi es hoghe gheboren
0 esmoreit wt vercoren
Edel ende vroem scoene wigant
Doen v mijn lieue vader vant
Dies es leden bi ghetale
XVIII jaer dat weet ic wale
Hebdi gheweest mijn minnekijn
0 wt vercoren deghen fijn
Ewelijc bliuic in dit verdriet
Want ic en wils v ghewaghen niet
Dadict mijn vader name mi Blijf
11 De

12

16

20
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432

436

440

444

448

452

456

jonghelinc

1 0 wt vercoren edel wijf

Ende benic dan een vondelinc
Ic waende mijn here de coninc
Edel wijf . hadde ghesijn mijn vader
Ende ghi mijn suster dat wendic al Bader
Ende beide gheweest van enen bloede
Ay mi es nv alsoe wee te moede
Bi tuinen Bode tervogan
Ic ben wel die druefste man

460

464

468
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908

Die nie ter werelt lijf ontfinc
Ay mi benic dan een vondelinc
Op erde nie droeuer man en waert
Ic waende sijn gheboren van hoger aert
Maer mi dunct ic ben een vont
Nv biddic v edel roede mont
Dat ghi mi al Bader segt
Van jnde toerde en al ontdect
Hoe dat mi v vader vant

24

28

1 De jonghe joncfrouwe damiet
esmoreit wel scoene wigant
Nv benic wel alsoe droeue als ghi
Ic en wijst niet dat ghi mi waert so bi
Doen ic sprac die droeue tale
0 edel wigant nv nemet wale
36Het quam mi wt groter minnen vloet
li 0

32

9[ De jonghelinc

I0

edel wijf nv maect mi wroet
Hoe die saken comen sijn
Ic plach te segghen Buster mijn
Maer dat moetic nv verkeren
Enen anderen sanc moetic nv leren
Edel wijf ende spreken v an

40
174ró

Ghelijc enen vremden man

4

Nochtan Boe moetic ewelijc bliuen
V orient ende ghetrouwe bouen allen wiuen
Die op der erden sijn gheboren
Och edel wijf nv laet mi hoeren
Ende segt mi waer ic vonden waert

8

(1[

9[

12

174ró11

De jonghe joncfrouwe damiet

Och edel jonghelinc van hogher aert
Na dien dat ghi hebt ghehoert
Soe willict v vertrecken voert
Waer dat v mijn vader vant

jonghelinc:
pootl
Het tweedep
l
g
7 e van de tweede n is verlengd.
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In sinen boegaert scoene wigant
Daer hi hem verwandelen ginc

500

I De jonghelinc

f Och edel wijf berecht mi ene dine
En hoerdi daer na noit ghewaghen
Vrouwen oft joncfrouwen horen daghen
Dat iement een kint hadde verloren

20

(il

504

De jonge joncfrouwe damiet

edel jonghelinc wt vercoren
Daer af en hebbic niet ghehoert

11 0

24

I[ De jonghelinc
Ay Boe benic van cleinder gheboert
Dat duchtic ofte wt verren lande
Mamet laete mi noch die scande
Verwinnen dat ic weten moet
Wie mi desen lachter doet
Dat ic te vondelinghe was bracht
Nv en willic nemmermeer den enen nacht
Den anderen verbeiden ic en hebbe vernomen
Van wat gheslachte dat ic ben comen
Ende wie dat mijn wader si

28

32

9[

4

512

516

Die jonge joncfrouwe damiet

36

174va

508

0 esmoreit nv blijft bi mi
Ic bids v in die ere van allen vrouwen
Storue mijn vader ic Boude v trouwen
Edel wigant tot enen man
Esmoreit Boe moghdi dan
Sijn van damast gheweldich here

520

De jonghelinc

174rb15
174rb36-37

boegaert:
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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91 0

8

12

16

edel vrouwe die onnere

Ende sal v nemmermeer ghescien
Dien lachter moet verre van v olien
Dat ghi Bout nemen enen vondelinc
V vader es een hoghe coninc
Ende daer toe sidi soe scoene
Ghi mocht met rechten draghen Groene
Voer eiken man die nv leeft
Mijn herte van groten scaemde beeft
Dat ic al dus hebbe ghevaren

524

528

532

1[ De jonge joncfrouwe damiet

20

24

28

32

1 0 esmoreit laet v mesbaren
Dies biddic v edel wigant
Al waest dat v mijn vader vant
Dan Wert v nemmermeer verweten
Met groten vrouden onghemeten
Selen wi leuen ic ende ghi
i De jonghelinc
I[ 0 edel wijf dies moet ic mi
Ewelijc van v belouen
Maer nemmermee en willic houen
Met eneghe wiue die nv leeft
Ofte die de werelt binnen heeft
Ic en sal tierst bi tervogan
Den vader kinnen die mi wan
Ende oec die moeder die mi droech
0 roede mont ic hebbe ghenoech
Hier ghelet ic wille gaen varen
I[ De

36
174vó

174va12
174va15

536

540

544

548

jonge joncfrouwe damiet

1 0 wi fly mach ic wel mesbaren
Ic bliue allene in dit verdriet
Te vele spreken en doech emmer niet
Dat soe hebbic onder vonden

Tussen toe en sidi is soe doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
scaemde: De eerste e is klein boven am g eschreven.
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4

8

12

Vele spreken heeft in meneghen stonden
Dic wile beraden toren
Bi vele spreken es die menegen verloren
Haddic ghesweghen al stillekijn
Soe haddic in vrouden moghen sijn
Bi esmoreit al mijn leuen
Dien ic met spreken hebbe verdreuen
Met rechte mach ic roepen olas
0 wi dat ic niet stom en was
Doen ic sprac dit droeue woert
f

16

20

911

556

560

De jonghelinc

(1 0 edel wijf nv willic voert
Mamet beware v reine lijf
Nv biddic v wel edel wijf
Groet mi den coninc minen here
Want ic en sal keren nemmermere
Ic en hebbe vonden mijn gheslacht
Ende oec den ghenen die mi bracht
Daer ic te vondelinghe was gheleit

564

568

i De jonge joncfrouwe damiet
scoene jonghelinc esmoreit
Nv biddic v doer netmoet
Als ghi van uwer Baken Bijt wroet
Dat ghi dan weder keert tot mi

91 0

24

572

i De jonghelinc
28

32

1 0 scoene joncfrouwe van herten vri

Dan salic laten nemmermeer
Ic en sal met enen Gorten keer
Edel wijf tot v comen
Als ic die waerheit hebbe vernomen
Bi minen god tervogant
R De

36

576

580

jonge joncfrouwe damiet

I 0 esmoreit nemet desen bant
Hier in soe waerdi ghewonden
Esmoreit doen ghi waert vonden

584

912

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

175ra

Edel jonghelinc dies gheloeft
Ghi selten winden omtrent v hoeft
Ende voerten alsoe openbaer
Op auontuere of iement waer
Die v kinnen mochte daer an
Ende peinst om mi wel scoene man
Want ic bliue in groter sorghen

4

8

12

16

20

24

28

(I

De jonghelinc

f Mijn god die niet en es verborghen
Die moet nv mijn troester sijn
0 manvet ende Apolijn
Mahoen ende tervogan
Dese scoene wapen die hier staen an
Mochten si toe behoren mi
Soe waer ic int herte wel vri
Dat ic ware van edelen bloede
Mi es emmer alsoe te moede
Om dat ic lach daer in ghewonden
Doen ic te vondelinghe was vonden
Ic bender Beker af gheboren
Mijn herte seghet mi te voren
Want ic daer in ghewonden lach
Ic nemmermeer vroude ghewinnen en mach
Ic en hebbe vonden mijn gheslachte
Ende die mi oec te vondelinghe brachte
Ic Bouts hem dancken bi Apolijn
Ay mochtic noch vader ende moeder mijn
Scouwen Boe waer mi theme verclaert
Ende waren si dan van hogher aert
Soe waer ic te male van sorgen vri
% Sine moeder

32 I 0 edel jonghelinc nv court tot mi
Ende sprect jeghen mi een woert
Want ic hebbe v van verre ghehoert

175ra9
es: Boven de s bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
letter.
er.
175ra14
Tussen si en toe is mi doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
175ra23hewinnen:
Aan de lettergroep
g
g p inn ontbreekt een pootje.
p 1
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Iammerlijc daghen v verdriet
36

11

De jonghelinc

1 0 scoene vrouwe moats v ghesciet
Dat ghi al dus liet in dit prisoen
f

Sine moeder

175ró 1 0 edel jonghelinc van herten coen
Al dus moetic ligghen ghevaen
Nochtan en hebbic niet mesdaen
4
Dant mi eerraderen al doet
0 scoene kint nv maect mi wroet
Hoe si di comen in dit lant
Ende wie gaf v dien bant
8
Berecht mi dat . wel scoene jonchere

620

624

i De jonghelinc
91

12

16

20

Bi manvet tuinen here
Vrouwe dan salie v weigheren niet
Wi moghen mallec anderen ons verdriet
Claghen want ghi sijt ghevaen
Ende groet verdriet es mi ghedaen
Want ic te vondelinghe was gheleit
Ende desen bant in gherechter waerheit
Daer soe lach ic in ghewonden
Lieue vrouwe doen ic was vonden
Ende voeren al dus openbaer
Op auontuere oft iement waer
Die mi kinnen mochte daer an
11

24

632

636

Sine moeder

I[ Nv segt mi wel scoene man
Wetti iet waer ghi vonden waert
i De jonghelinc

175rb5

628

kint en nv z ijn
door een verticale streep.
1 gescheiden
gp

640

914

28
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i 0 lieue vrouwe in enen boegaert
Te damast in ware dinc
Daer soe vant mi die coninc
Die mi op ghehouden heeft
i

32

36

175va

4

8

Sine moeder

i Ay god die alle doeghden gheeft
Die moet sijn ghebenedijt
Van herten benic nv verblijdt
Dat ic gheleeft Nebbe den dach
Dat ic mijn kint ane scouwen mach
Mijn herte mochte wel van vrouden breken
Ic sie mijn kint . ende ic hoert spreken
Daer ic om Tide dit swaer tormint
Sijt wille come wel lieue kint
Esmoreit ic ben v moeder
Ende ghi mijn kint dies sijt vroeder
Want ic maecte metter bant
Esmoreit selue dien bant
Daer in soe haddic v ghewonden
Esmoreit doen ghi waer vonden
Ende ghi mi ghenomen waert
9( De jonghelinc
11 0 lieue moeder segt mi ter vaert
Hoe heet die vader die mi wan

12

16

175rb26
175rb35
175va11

i Sine moeder

i Dats van cecilien die hoghe man
Es v vader scoene jonghelinc
Ende van hongherien die coninc
Es die lieue vader mijn
Ghi en mocht niet hogher gheboren
Int kerstenrijc verre noch bi

boegaert: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
kint is boven de regel
op
i'n.
% %geschreven,^ met invoegteken
%
p de schri'
11
heet: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
%

FOLIO 175RB-175VB, TEKST 169

915

i De jonghelinc
20

II 0 lieue moeder nv segt mi
Waer omme lighdi al dus ghevaen
9[ Sine moeder

24

$ 0 lieue kim dat heeft ghedaen
Een verrader valsch ende quaet
Die uwen vader gaf den raet
Dat ic v seluen hadde versmoert
91

28

32

175vó

4

8

12

f

16

De jonghelinc

1 0 wi der jammerliker moert
Die dat mijn vader den coninc riet
Bracht mi oec in dit verdriet
Dat ic te vondelinghe was gheleit
Ay ende of ic die waerheit
Wijste wie dat hadde ghedaen
Die doot Boude hi daer omme ontfaen
Bi minen god Apolijn
Ay lieue moeder mijn
Nv en willic langer beiden niet
Ic wil v Gorten dit verdriet
Aen minen vader den hogen baroen
Dat hi v bringhe wt desen prisoen
Dat sal mine jerste bede sijn
Danc hebbe manvet ende Apolijn
Ende die sceppere die mi ghewrachte
Dat ic hebbe vonden mijn gheslachte
Ende oec die moeder die mi droech
Mijn herte met rechte in vrouden loech
Doen ic ane Bach die moeder mijn
i[

672

676

680

684

688

692

Sine moeder

Oetmoedech god nv moetti sijn
Gheloeft ghedanct in allen stonden
Mijn lieue kipt hebbic nv vonden
Die mi nv verloesten sal
Want die vroude es Bonder ghetal
Die nv mijn herte van binnen drijft

696

700

916

20
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91 Robbrecht

I 0 wi enen dief die men ontlijft
En mochte niet soe droeue ghesijn
Als ic nv ben int herte mijn
Want ic duchte grote scanden
24
Haddickene doot met tuinen handen
Doen ickenne vercocht soe waer hi doot
Ay ic hebbe den anxt soe groet
28 Dat mi daer af sal comen toren
Want comet wt ic ben verloren
Dat icken vercochte den sarrasijn
al De kersten coninc
32

36

176ra

f Gaet henen robberecht neue mijn
Tot mijnder vrouwen die coninghinnen
Die ic ewelijc met herten moet minnen
Ende oec bliuen onderdaen
Want icxse ghehouden hebbe ghevaen
Sonder verdiente ende buten scout
Dat rout mijnder herten menichfout
Dat ic haer hebbe gheweest soe wreet
Gaet henen ende haeltse mi ghereet
Ende laetse haer scoene kint an scouwen
i Robbrecht

4

8

12

91 Her coninc here in rechter trouwen
Dat willic alte gherne doen
Comt edel vrouwe wt desen prisoen
Daer ghi dus langhe in hebt gelegen
Ghi selt ane sien den jonghen degen
Esmoreit den jonghelinc
Mijn herte van binnen vroude ontfinc
Doen ic ane sach den scoenen wigant
11 De kersten coninc
f 0 edele vrouwe gheeft mi v bant
Ende wilt mi dese mesdaet vergheuen

De gis verbeterd uit een s.
175vb22hesi'n.
1
g

16

20
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Want ic ewelijc al mijn leuen
Soe willic v dienere sijn
Want die scouden die sijn mijn
Dat hebbic nv wel vernomen
Want esmoreit ons kint es tomen
Een scoen vol wassen jonghelinc
Ic bidde v om Bode die ontfinc
Die doot van minnen vergeuet mi

732

736

i De vrouwe
24

28

i 0 edel here van herten vri

Ic wilt v alte gher me vergheuen
Want alle tuinen drat es achter bleuen
Ende al mijn toren ende al min left
Waer es mijn lieue kint esmoreit
Roepten mi voert ende laetten mi Bien

740

744

i Robbrecht

32

(I Och edel vrouwe dat sal v ghescien
Waer Sidi esmoreit neue mijn

f De jonghelinc

36

176rb

4

8

(1 Ic ben hier bij Apolijn
0 manvet ende mahoen
Lieue vader hoghe baroen
Die moet v gheuen goeden dach
Ende oec mijnder moeder die ic noit en Bach
Meer dan nv te deser tijt
Ic ben al mijnder droefeit quijt
Die ic in nijn herte ontfinc
Doen ic vernam dat ic een vondelinc
Was doen waert ic die droefste man
Die nie ter werelt lijf ghewan
Maer het es mi al ten besten vergaen

748

752

756

I De kersten coninc sijn vader
0 esmoreit doet mi nv verstaen
Ende segt mi waer hebdi ghewoent

760

9I8

12

16

20

24
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De jonghelinc
I Met enen coninc die es ghecroent
Te damast her vader mijn
Hi es een edel sarrasijn
Die vant mi in sinen bogaert
Ende hi heeft een dochter van hoger aert
Die mi soe blidelijc ontfinc
Doen mi haer vader die coninc
Vant doen veert si mijn moeder
Ende hielt mi op als haren broeder
Daer icxse ewelijc om minnen moet
Die heeft mi al ghemaect vroet
Hoe dat mi haer vader vant
Ende dat ic lach in desen bant
Doen haer vader mi haer brachte
1 De vrouwe

28

32

36

40

176va

4

176rb19
176va3

1 Dits die bant die ic selue verachte

Esmoreit wel scoene man
Ic setter ws vader wapen an
Men macht noch sien in drie paertien
Ende oec die wapen van hongherien
Om dat ghi daer wt Bijt gheboren
Soe haddic v soe wt vercoren
Dat icken maecte tuwer eren
Dat mi ter droefheit moeste verkeren
Esmoreit doen ic v verloes
Ic bidde gode die sijn cruce coes
Dat bijt hem te recht wille vergheuen
Die mi ane dede dat bitter leuen
Daer ic soe langhe in Nebbe ghesijn
11 De jonghelinc

I 0 lieue moeder bi Apolijn
En was nie ondaet noch moert
Si en moeten comen voert

mi: Boven de m bevindt zich de aanzet tot een lusletter.
moert: De e is klein boven het woordeschreven.
g

FOLIO 176RB-176VA, TEKST 169

919

Ende in dinde werden si gheloent
f

8

12

16

Robbrecht

il Biden here die was ghecroent
Met eenre Groenen van doerijn
Esmoreit neue mijn
Wijstict wie dat hadde ghedaen
Die doot soude hi daer omme ontfaen
Ofte hi ontsancke mi in die eerde
Ic soudene seker met tuinen sweerde
Dooden ofte nemen Blijf
Ay mi oft ic den keytijf
Wiste die v den lachter Bede
Hi en soude mi niet in kerstenhede
Ontsitten hi ware seker doot

796

800

804

1 De vrouwe
20

9[ Nv willen wi leuen in vrouden groet
Ende alle droefheit willen wi vergheten
Want met vrouden onghemeten
Soe es mijn herte nv bevaen
11 De coninc

24

36

Esmoreit sone nv laet ons gaen
Ende laet ons met vrouden sijn
Maer manvet ende Apolijn
Die soe moetti nv eertien
Ende gheloue ane marien
Ende ane god den ouersten vader
Die ons ghemaect heeft alle Bader
Ende al dat in die werelt leeft
Met sijnre Gonst ghemaect heeft
Die sonne ende die mane ende Bach ende nacht
Heeft hi ghemaect met sijnder Gracht
Ende oec hemel ende ertrijc

176va8
176va29

doerijn: De e is klein boven het woord geschreven.
g
marien: De a is nieteheel
afgemaakt.
8
g

11

28

32

808

812

816

820

920
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Ende loef ende gras in dier ghelijc
Daer soe moetti ghelouen an
176vó

4

8

12

16

20

i[

De jonghelinc

11 Vader here soe biddic hem dan
Den ouersten god wanden troene
Dat hi damiet die scoene
Beware bouen al dat leeft
Want si mi op ghehouden heeft
Daer omme eest recht dat icse minne
Van damast die jonghe coninghinne
Damiet dat edel wijf
Ay god bewaert haer reine lijf
Want si es noyael ende goet
Met rechten dat icse minnen moet
Bouen alle die leuen op eertrijc
En dadicx niet soe haddic onghelijc
Want si es mi van herten orient
i[ Robbrecht

1 Esmoreit neue dats goet verdient
Nv willen wi alle droefheit vergheten
Met bliden moede willen wi gaen eten
Want die tafel es bereft
9[ De jonge joncfrouwe damiet

24

28

176va38

11 Ay ende waer mach esmoreit
Merren dat hi niet en court
Ic duchte dat hi es verdoemt
Ochte ghestoruen quader doot
Ofte hi es in vrouden groet
Dat hi mi dus heeft vergheten
Ic sal nochtan die waerheit weten
Hoe die Baken met hem staen
Al soudic daer om die werelt doer gaen
Waer sidi platus meester wroet

De laatste regel
g van de kolom is onbeschreven gelaten.
g
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921

I De meester

f Edel vrouwe ghetrouwe ende Boet
Tot uwen dienste benic bereft

852

f De jonge joncfrouwe damiet
36

177ra

4

8

I Meester nv willic esmoreit

Gaen soeken van lande te lande
Al soudic daer omme liden scande
Ende hongher ende dorst ende jeghen spoet
Het es ene dinc dat veesen moet
Gherechte minne dwinct mi daer to
Lieue meester nv biddic v
Dat ghijs mi niet af en gaet
Ghi en blijft bi mi ende gheest mi raet
Hoe dat wine vinden moghen
11 De

12

856

860

Meester

I[ Vrouwe nv Bijt in goeden hoghen
Na dien dat ghijs begheert
Ende ghi den jonghelinc hebdt soe weert
Soe willen wi soeken den hoeghen man

864

1 De jonge joncfrouwe damiet

16

20

f Platus meester ga wi dan
Ghelijc of wi waren pilgherijm
Ay en sal hier jement sijn
Die ons beiden jet sal gheuen
Twe pilgerijms die sijn verdreuen
Ende wanden roevers af gheset

868

872

$ De jonghelinc
1 Ay daer hoeric damiet
24

Spreken . hoer dicse nie
0 weerde maghet sente marie
Ende hoe ghelijc soe sprect si hare

177ra11

Na en dien zijn
door een verticale streep.
l gescheiden
gp

876

922
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28

Damiet der scoender care
Van damast die scoene coninghinne
Die ic bouen alle vrouwen minne
Die op der eerden sijn gheboren
Nv sprect op ende laet mi hoeren
Ghi sprect haer bouen maten ghelijc
11 De jonge joncfrouwe damiet

32
f

36

Waer ic te damast int conincrijc
Esmoreit wel scoene man
Soe soudic haer bat gheliken dan
Maer nv sta ic als een pilgherijm

177rb

4

8

I

De jonghelinc

$ 0 damiet vrouwe mijn
Ende sidi dit wel edel wijf
Mijn herte mijn ziele ende mijn lijf
Met rechten . in vrouden leuen mach
Want ic nie lieuer gast en sach
Die noit op eertrike was gheboren
Och edel wijf nv laet mi hoeren
Hoe sidi comen in dit lant
if De jonge joncfrouwe damiet
esmoreit wel scoene wigant
Mi dochte ic hadde v gherne gesien
Maer en mochte mi niet ghescien
Ic en moeste daer omme liden pijn
Doen maectic mi als een pilgherijm
Ende come al dus ghedoelt doer dlant
Ende nam platus metter hant
Dat hi soude mijn behoeder sijn

f 0

12

16

I De jonghelinc
20

177ra36

91

Waer sidi lieue vader mijn
Comt tot hie ghi moetse scouwen

De laatste regel van
de kolom is
onbeschreven gelaten.
g
ten.
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24

Die vol minnen ende vol trouwen
Haer herte tote mi waert draecht
Het es recht dat si mi behaecht
Si heeft soe vele doer mi ghedaen
(1

28

32

36
177va

4

908

De coninc

ll Soe willicse met blider herten ontfaen
Sijt wille come damiete wel scoene
Ghi selt in cecilien crone
Draghen bonen al die lenen
Ic salse minen Bone op gheuen
Ende ghi selt Beker werden sijn wijf
Want ic Nebbe soe ouden lijf
Dat icse nemmeer ghedragen en can
(11

923

912

916

Robbrecht

1 Her coninc oem bi sente jan

Esmoreit hi es wel weert
Hi Wert een ridder wide vermeert
Ende die de wapene wel hantiert
Desen raet dunct mi Boet gevisiert
Dat hi die crone van v ontfa
Damiet nv court hier na
Ghi selt werden jonge coninghinne

920

924

De meester
8

12

16

1 77va2

11 Hulpt manvet dat ic niet wt minen sinne

En come dat verwondert mi
0 esmoreit edel ridder vri
Die man brachte v in al dit verdriet
Wat hi v seght Nine meines niet
Hi heuet tuweert al valschen gront
Ic cochte v jeghen hem om 1v1 pont
Van finen goude die ic hem gaf
(1

De jonghelinc

hantiert: De h is verbeterd uit een 1 of een s.

928

924
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1 Meester nv segt mi daer af
Hoe die saken gheleghen sijn
i De meester
20

24

28

esmoreit bi Apolijn
Dies es leden XVIII jaer
Dat ic quam ghereden daer
Esmoreit op die selue stede
Nv hoert wat die keitijf Bede
Daer soude hi v seker hebben versmoert
Hi sprac tot v Boe felle woert
Dat ghi hem sijn rike sout ondergaen
Ghi moeste hem emmer iet bestaen
Dat hoerdic wel an sijn ghelaet

11 0

91

32

36

936

940

944

De jonghelinc

I Meester vertrect mi alden slael
Dies biddic v veter maten sere
Want ic sta al buten kere
Dat ic die waerheit niet en weet
Die mijnre moeder dat groete leet
Ende mi dien lachter mocht ane doen

948

11 De meester
bi mahoen
Het heeft ghedaen die selue man
Bi tuinen god tervogan
Hi soude v hebben ghenomen dlijf
Want hi vermaets hem die keitijf
Ic hoeret ende sprac hem aen
Ende seide hem het ware quaet ghedaen
Dat hi soude dooden den jongen voeght
Alsoe dat v jeghen hem cocht
Om Nt pont van goude roet

177vó 9[ 0 esmoreit

4

8

I

12

952

956

960

De jonghelinc

f Biden here die mi gheboet
Die ondaet sal ghewroken sijn
Eer ic sal eten of drincken wijn

964
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Nv moefti uwen indach doen
Waer sidi vader hoghe baroen
Ende robberecht die mordenaer

16

11 Robbrecht

20

i Bi desen here dan es niet waer
Esmoreit neue mijn
Ic Nebbe oit Boet ende getrouwe gesiin
In was noit moerdenaer no verrader

968

i De jonghelinc
24

28

(1 Swijt pute soene het es noch quader
Die ondaet die ghi hebdt gewracht
Hoe quam dat nie in v ghedacht
Te vercopen uwes selfs geboren bloet
Ende maket tuinen vader wroet
Dat mijn moeder hadde ghedaen

972

976

11 Robbrecht
i Daer willic in een crijt voer gaen
32 Esmoreit wel coene wigant
Es hier enech man int dlant
Die mi dat wilt tien an

980

De meester
36

178ra

4

177vb17
177vb36
177-178

(I

Swijt al stille quaet tieran
Ghi soutten hebben doof ghesteken
En baddi mi niet hoeren spreken
Daer ic ten aenganghe quam gereden
Ic en was nie soe wel te ereden
Als dat icken jeghen v cochte om Belt
Ic gaeft v al onghetelt

984

988

Tussen die en mordenaer is modd doorgestreept en eex un eerd.
tieran: De e is klein boven het woord geschreven.
Tussen deze bladen ontbreekt een oorsp ronkeli1 k blad,^ dat uit
uitgesneden.
van
%esned. Er is geen
% sprake
p
tekstverlies. In de zestiende eeuw is op deze
plaats een blanco blad ingevoegd, later gefolieerd
r
e
ed
p
177b,s Omstreeks dezelfde tijJ d is met ppotlood op
p de rectoza1de%geschreven: Cette feuille est inutile;
aan de versozi ^de is, eveneens met potlood,
geschreven:
188HS.
p
%
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8

In een foertsier was yvorijn
Noch Boude ment vinden in uwe scrijn
Daer willic onder Betten mijn lijf
i De jonghelinc

12

1 Ay mi robberecht fel keitijf
Met rechten ic v wel haten mach
Ghi selt nv hebben uwen doems dach
Al die werelt en holpe v niet

992

i Robbrecht hanctmen hier
16

20

24

28

1 De jonghelinc noch

1 Al dus eest menechwerf gesciet
Quade werken comen te quaden loene
Maer reine herten spannen Groene
Die vol doeghden sijn ende vol trouwen
Daer omme radic heren ende vrouwen
Dat ghi v herte in doeghden stelt
Soe roerdi in dinde met Bode verseilt
Daer bouen inden hoghen troene
Daer die jngelen singhen scoene
Dies onne ons die hemelsche vader
Nv segt Amen alle gader

996

1000

1004

AmenIII
xc VIII verse

I De meester

32

36

178ra14
178ra28-29

9[ God die neme ons allen in hoeden
Nv hoert ghi wise ende ghi vroede
Hier soe moghdi merken ende verstaen
Hoe esmoreit ene wrake heeft gedaen
Ouer robbrecht sinen neue al hier ter stede
Elc bliue sittene in sinen vrede
Niemen en wille thuus weert gaen

Al: De A is verbeterd uit een andere letter.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
gwitregels.
weert: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g

1008

1012
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Ene sotheit sal men v spelen gaen
Die Gort sal sijn doe ic v weten
Wie hongher heeft hi mach gaen eten
Ende gaet alle dien graet neder
Ghenoeghet v soe court alle morgen weder

178ró

4

HIER BEGHINT DIE SOTTERNIE

1016

[170]

C LXX
11 Hier

em segt hem god hebs al deel
Ic wil gaen driuen mijn rived
Met tuinen suete lieue int gras
Hets lane leden dat ic met hem niet en was
Hem segt hem waer sidi lippijn

8

12

H

f

f

1
4

Lippijn

Ic ben hier wat saelt sijn
f

16

begint dwijf

Sijn wijf

i Lippijn ghi moet gaen halen borre ende vier

Ende ic sal weder comen scier

8

Ende bringhen ons iet dat wi selen eten
9[

20

Lippijn

li Bider doot ons heren ghi selet vergeten

Ghi pleegkt soe dicwile lange te menen
1

f

178rb4-5
178rb5-6
178rb6-7
178rb7-8
178rb16

Sijn wijf

Wat lippijn ghi en moghet v niet enen

Tussen deze regels
g
g bevinden zich in het handschriftt twee witregels.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschriftt twee witregels.
Tussen deze regels
handschrift
t twee witregels.
$ bevinden zich in hetandschra
$
Tussen deze regels
$ bevinden zich in het handschriftt drie witregels.
g
borre en ende z ijn
door een verticalestreep;
ee de b is verbeterd uit een andere letter.
7 ggescheiden
p^

12

928
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24

Want ic hebbe dicwile vele te doene
Eer ic ghehoere mine sermoene
Soe wallet hoghe op den Bach
Ende eer ic ten vleeschuus comen mach
Soe copic oec gherne goeden coep
Dan soe moetic beiden tot den loep
Es ghedaen wanden bedranghe
Alsoe comet toe . dat ic merre soe lange
Goede lippijn ghi moetet al weten

28
178va

4

20

91 Lippijn
i

8

16

Awarijt ghi souwes mi vele ontmeten
Ende ic en weter wat toe segghen
Gaet henen ic sal ons vier an leggen
Ende halen borre ende scueren den pot
Want alsoe moet mi hulpen god
Ic hebbe mi oeit te slauernien Beset

24

i Sijn wijf
12

y[ Goede lippijn wast die scotelen met
Ende kerijt ons den vloer scoene

28

1 Lippijn

16

91 Goeder nv hoert dat v god loene
Ende mer loer bi niet . al hebbic al mijn dage
Gheweest uwe aerme slaue
Mi dunct ic moetse noch sijn al mijn leuen

32

f Sijn wijf
20

f Swijt god moet v lachter geuen

Dat ghi soe langhe leeft dats mi leet
En es dit niet een scoen besceet
Waer mach hi merren mijns herten dromt

36

178rb27
eer: Boven de regel
i'n.
g ggeschreven,^ met tnvoeSteken opp de schrij11
178rb28herne:
De gis uit een h verbeterd.
g
178va20
Voor g enen is^ge doorgestreept eng eex
geschreiden door een verticale
^ gge enggeuen zijn
pun
g eerd^
Ig
streep.
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24

Het geer hem al te galgen wt
Dat hi mi al dus te vondelinge set
if

Haer lief

f Minnekijn hers messelijc wat mi let
11 Lippijns

11

f

f

wijf

Iaic mijn herre es soe wranghe
Dat ic v soe langen niet en Bach

32

4

40

Heb di hier gheweest berde lange

28

178vó

929

Haer lief

Laet ons gaen drincken I goer gelach
Mijn wt vercoren minnekijn
Wi selen noch tauont met vrouden sijn
Lichteleec nv court hier naer

44

f Lippijn

I0.
8

wi here es dat waer
Bi Bode ic hebs genoech gesien
Want si leet metten bioeten knien
Ende hi esser tusschen gecropen
Bider door ons heren hi esser in geslopen

48

52

Sier met deser hoeren ende geeft mi te verstane
12

16

20

178vb8
178vb9
178vb13

Dat si te messen pleght te Bane
Ende leet en droeylt met enen anderen man
Ende maect van mi enen pol her jan
Si seer si gheet in tvleeschuus
Bi sente jan ic sal haer dit abuus
Noch tauont tongoede maken
Canic an enen stoc gheraken
Ic sal haer touwen soe haer vel
Dat haer rouwen sal dit spel
Dat si met hem heeft bedreuen

56

60

leet: De tweede e is klein boven het
e woord geschreven.
Tussen tusschen en g
ecroPen isgelo
doorgestreept en %eexp
un Seerd.
g
anderen en man zijn
gescheiden door een verticale streep;
1%
^g
pen is in tweede instantie bijgeschreven
door de kopiist.
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f De comere

24

R Wat Tippijn god moet v goeden dach geuen
Hoe steet met v hoe sidi te gemake

64

11 Lippijn

28

91 Ey trise ic woude mi theme brake
Van groten rouwe die ic driue
Ic en hadt nemmermeer tuinen wiue
Betrout dat si mi heeft gedaen

68

$ De comere

f Lippijn nv doet mi verstaen
Hoe . ende oec in wat manieren

32

I Lippijn
I Dies ic mi eweleec moet scofieren

72

Si leget en droeylt met enen anderen man
I De comere

179ra

4

9l Awarijt dats I dine dat ic niet en can
Gheloeuen van uwen wiue
Ic kinse alsoe reine van liue

76

Si en daets om al die wereit niet

1[ Lippijn

8

I Dat een man met sinen ogen Biet
Dats hem nochtan quaet tongheuen
11 De comere

I Lippijn alsoe moetic met eren leuen
Bi Bien es die menege bedroghen
12

1 Lippijn

I

Wat neen dit en es niet geloghen
Want ic hebse selue ghesien

80
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Ligghen metten bioeten knien
Ende gingen hem beide te werke stellen

16

931

84

I De comere
il

20

24

28

Wat lippijn dat en soudi niet vertellen
V wijf waer daer bi gheonneert
V oghen sijn al verkeert
Van drincken ende van ouden dagen
Goede lippijn en wilt des niet gewagen
V wijf waer daer bi ghescent

88

f Lippijn
y[ Wat duuel celdi mi maken bient
Van dingen die ic selue sach
Ic sach dat si auerecht lach
Ende hi raepter op haer slippen

92

i De comere

32
179rb

4

If Ey swift goede lippijn
En was anders niet dan v dochte
En hoerde ghi noit seggen van alfsgedochte
Dat die Tiede pleghet te bedrieghen
De viant geeft luttel om I liegen
Om toren te maken tusschen man ende wijf
Ic wilder ouer setten mijn lijf
En waest niet 1 eluinne dat ghi saecht
91

8

12

179ra32

96

100

Lippijn

11 Wat duuel heeft god die werelt geplaecht
Met aluen ende met eluinnen
En soudic dan mijn wijf niet kinnen
Dat ware emmer I messeleec dinc
Ic sach dat si met hem ginc
Hi namse in sinen germ ende tracse naer

104

108

De regel
"1
verticale
le
g loopt
p iets door in de b-kolom^ om het eindee van het vers markeren zintwee
streepjes
p1 aangebracht.
g
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If De comere

16

20

I Lippijn loghen en was noit waer
Daer toe kinnic te wel v wijf
Want si heeft alsoe reine lijf
Si en daets om al de roerel niet van goude roet
Maer dalfs ghedrochte es alsoe groet
Dat den menegen maect soe blint
Dat hi hem seluen niet en kint
Hoe Boude hi dan enen anderen gekinnen
1[

24

28

112

116

Lippijn

91 Bider Boot ons heren ghi maect mi al roten zinnen
Wat duuel es mi nv ghesciet
Benic blint ende en sie ic niet
Des wonders ghelijc en sagic nie
Ende ic sie wel alle dese lie
Die hier sitten al om trent
En trouwen soe en benic al niet blint
Al soudijs mi gherne maken vroet

120

124

i De comere
32

f Lippijn roetti wat ghi doet

Ic biddu dat ghijs nemmeer en segt
Ende ghi v wijf met eren dect

128

Het es ene eluinne die v quelt

Si heeft v ghesichte al onstelt
V ogen staen al ontset

36

179va

i[ Lippijn
II

4

Ey goede eest dat dat mi let
Mi dochte emmer dat icse sach
i De comere

i Het was ene eluinne dat Baer lach

179rb33
179rb37

nemmeer en en zijn
gescheiden door een verticale streep.
^%
p
De regel is ingesprongen, ten gevolge van een lange regel in de a-kolom.

132
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Dat willic v sweren op een cruus
V wijf sit noch in haer huus
Dat willic wedden om t bier

8

136

1 Lippijn
1 Ende si hiet mi gaen halen borre ende vier
Si seide si soude gaen om eten
12

16

i De comere
i[ Wat lippijn vuildi die waerheit weten
Soe Sidi seker te male verleidt
Ene eluinne heeft haer nette gespreidt
Dat sie ic wel om v te vaen
Comt met mi wi selen voer v dore gaen
V wijf sit noch bi haren eiere

140

144

11 Lippijn

20

f Wat benic droncken vanden biere
Ochte vlieghen dalue achter straten
11 De comere
11 Wat ghevadere en moghdi ons niet in laten

24

148

1 Lippijns wijf

I Wet key iaic wie es Baer
f De comere
91

28

Wat lippijn en seidic v niet waer
11 Lippijn

179vó

Benedijste god van hemelrijc
Soe en sagic noit des wonders gelijc
Ic sie wel die scouwen die sijn mijn

179va28-29

Tussen deze regels
bevindt zich in het
handschrift een witre el.
ggeen
witregel

91

152
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i[

4

De comere

i Wat seidic v lieue lippijn

Maer ghi en woudes niet veesen vroet
Mijn gevadere es getrouwe ende goet
Al soudier gerne I koere af maken

156

1 Lippijns wijf

8

I God gheue hem ramp in sine kaken
Heeft hi hem van mi dies beclaecht
91 De comere
12

1E Iay ende dat ghi bi enen anderen man laecht
Dies heeft hi mi ghedaen I beclach
1[

16

20

160

Lippijn

R Awarijt mi dochte dat ict sach
Maer ic laets mi nv ghenoeghen
Trise caent wel in beste voegen
Maer al hadt mi mijn lijf gedaen
Soe waerdi heden morgen op gestaen
Ende biet mi halen vier ende borre

164

i Lippijns wijf
11

24

28

179vb10
179vb15
179vb23

Swijt wel yule corre
Beghindi mi anderen man ane te tien

168

(11 Lippijn

(1 Seker rooddi die waerheit lien
Soe saghic of mijn ogen waren mi verkeert
Maer trise heeft mi alsoe geleert
Ende Beet dat mi een alf heeft bedroghen

beclaecht: De tweede e is klein boven het woordeschr
g
even .
ict en sach zijn
1%gescheiden door een verticale streep.
p
ane te tien: Tussen deze woorden staan verticale strepen.
p
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11 Lippijns wijf
f Waer omme hebdi mi dan beloghen
Ende doet mi scande ouer al
180ra

II Lippijn

(JE Ey minnekijn ic ben diet beteren sal
Hebbic iet messeit ofte mesdaen
4

176

1 Lippijns wijf
cll Ghi seller nochtan smeten omme ontfaen
Vul out quaet grijs aert
if

8

f Bi onsen here hi waers wel waert
Dat wine onder voete gingen leggen
I

12

De comere

Lippijn

I Lieue wijf ic en saels nemmeer seggen
Ic en wiste niet dat ic was in dolen
f

Lippijns wijf

91 Ey men

sal v leren gaen ter scolen

91 Hier
16

20

180ra16-17

180

184

vechtensi

Nota C LXXXIII verse
II Ghi goede Tiede dit hebben wi
Ghespelt al in een boerdement
Si leuen noch wel si v bekent
Die dese gheliken wel hebben ges i en
Wet dat menech boerden gescien
Daer dus daneghe mere niet af ende gaet
Daer bi biddic v dat ghi ontfaet

Tussen deze regels
g
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.

188
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24

In dancke ons fobitasie
Ic bidde den coninc vol van gratien

28

32

180ró

192

Die vander maghet was gheboren
Dat hem niement en wille storen
Van dat hi hier heeft gesien ende gehoert
Staet op ghi moget wel gaen voert
Want wi moeten alle scheiden
Ons here god moet ons allen geleiden

196

Amen

DIE JONCFROUWE DIE EEN BETER BELEET

[l71]

WIJSTE DAN HAER LIEF

C LXXI

4

C onder verdiente heeft si mi ghelogen
J Die scoene daer ic mi op verliet

28

Haer seluen heeft si bedroghen
Ende si es bleuen int verdriet
En es gheen wonder na mijn bediet
Die minne die van mi te haer waert geet
Al waest dat ic haer dbeste riet
Si wiste altnes een beter beleet
Si maecte mi toernich ende gram
Ende selden was si wel ghemoet
Dbeleet was crane doen icker an quam
Nochtan wilt si sijn alles wroet
Ghelijc der ebben ende der vloet
Die nemmermeer stille en steet
Alsoe wanckel soe es haer die moet
Ende emmer wisse een beter beleet
Hoe verre si quam in vremden lande
Voer niement en was si verweert
Si en ontsach vriende noch viande
Si droech ene munte si was Belts weert
Daer hem die meneghe mede geneert
Ic wane si daer op was soe wreet
Si spranc soe lichtelike op haer peert
Ende emmer wisse een beter beleet
Doen haer twifelde ane tuinen dienst

180rb3-4

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g

8

12

16

20

24

1
4

8

12

16

20

24
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32

36

180va

4

8

12

Ende ics niet langer herderen en mochte
Doen was dat scheiden ons beiden sienst
Doen vielen wi beide in een ghedochte
Biden here die ons ghewrochte
Ic peise dat haer nv jeghen Beet
Dat si tspel van troyen sochte
Ende emmer wisse een beter beleet
Daensien van vrouwen es soe Boete
Een werlijc man anscouse gherne
Si gheuen hem soe vriendeliken groete
Qualijc steets hem dan tonberne
Al quame een ander van zalerne
Si hoeden hem haren dienst ghereet
Ende driuen haren dienst man tscherne
Ende emmer wisse een beter beleet
Elc man in dueghden soe hi best can
Sal alle goede reine wiue minnen
Dat Beet die dichtere taelman
Teren der hemelscher coninghinnen
Soe mach hi dat eweghe rijc ghewinnen
Dat es een salich omme cleet
God die sende ons sine gracie binnen
Ende elc wachte hem van quaet beleet

28

32

36

40

44

48

Nota XLUIII verse

DAT CREATUEREN QUALIJC TE

16

[1%T]

GHELOUENE SIJN
C LXXII

20

180va10
180a
v 14-15
180va17-18

Ie den creatueren . gheloeft met
enegher trouwen Proeft hise in
enegher noet . sijn herte blijft in
rouwen Hebbic te draghene last .
of eneger hulpen noet Ende proeuic
tuinen orient . Ic salne vinden

D

door een verticale streep.
mach en hi zijn
I gescheiden
gp
bevinden
zich in het handschrift drie witregels.
Tussen deze regels
g
g
bevinden
zich
in
het
handschrift
drie
witregels.
Tussen deze regels
g
g

1-2
2-3
3-4
4-5
6-7
7-8

938

24

28

32

36
180vó

4

8

12

16

20

24

180vb1
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Boot Die proeuet sinen vrient .
Daer hi hem toe verliet Hi mach
wel dicke seggen . inne einde der
vrienscap niet Ic proefde minen
vrient . ende mercte in minen sin
gaue ic hem enege last . Der
vrienscap ware te min Als ic proefde
minen vrient . Daer mochtic wel
verstaen gaue ic hem eneghe last .
Die vrienscap ware ghedaen Ic
sal mijn herte onttrecken . si es
dorper ende quaet Dat si in enegen
creatueren . soect enege toeuerlaet
Ic sal mijn herte scelden . Om dat
si haer verliet Op trouwe in
creatueren . bedijs men vinter niet
Ic sal mijn herte onttrecken . ende
gheuense al der minnen Den hoechsten
minen lieue . Daer ane soe salic
winnen Ay mi oetmoedich here .
Wat es mi nv ghesciet Dat ic in
creatueren . ye mine raste liet
Ay sere ic claghen mach . Den
fijt hebbic verloren Dien ic in
creatueren . gaf veilen hier te
voren Ay sere ic claghen mach .
Ende oec droeue sijn Dat ic hier
neder rasten . liet ie die herte mijn
Ay sere ic claghen mach . Die
ouer grote scale Dat mi die
fidele minne . riep ie te haren
rade Die hem ter hogher minnen .
Verheft al Bonder waen hi mach
in creatueren . Wel leftel troest
ontfaen Die in ertschen menschen .
voeget herte ende sin hi dunct mi
sere bedroeghen . Ende dulre dan
een swijn Willi der minnen
volghen . Die creatueren gheuen
Als ghijt al hebt gheproeft .

verliet: Boven de r bevindt zich de aanzet tot een niet a 8emaakte losletter.

8-9
10-11
11-12
12-13
13-14
15-16
16-17
17-18
18-19
20-21
21-22
22-23
23-24
25-26
26-27
27-28
29-30
30-31
31-32
32-33
34-35
35-36
37-38
38-39
39-40
40-41
42-43
43-44
45-46

46-47
47-48
48-49
50-51
51-52
52-53
54-55
55-56
56-57
57-58
59
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28

32

36

40

44
181ra

4

8

12

16

180vb29

ghi selt bedroegen wesen Ic
proefde minen vrient . ic vantene
onghetrouwe In eenre cleinre dinc
Dat meeste heeldic hem nauwe
Ic proefde minen vrient . in
eenre Baken Ilene Ic vantene
onghetrouwe . in claghe hem
meer neghene Ic sal mijn herte
ontrecken . ende doens mi al af .
Ende gheuense onsen here . Die
mi die sin gaf Ic was
ghevaen Ic ben ontgaen . Dies
moet god hebben danc Ontrouwe
heeft mi verledecht . Bonder
enegen wanc Ic was ghevaen
mine conste . ghehulpen vroetscap
van sinne . Sonder allene ontrouwe .
Hets recht dat icse minne
Mine conste ghehulpen niet .
dan ontrouwe allene Dat ic iet
mochte ontgaen . Der qualen die
ic mene Ic wille ontrouwe prisen .
Si heeft mi ghegheuen Meer rasten
in mijn herte .Dan al die nv
leuen Ontrouwe heeft mi ghedaen .
met hare groter Gracht Alle die
nv leuen . en haddens niet die
macht Ontrouwe dankic sere .
Si heeft verwonnen al Mine jammerlike
claghe . god geue haer goet
gheval Wildijs mi dies gheloeuen .
Die dit hoeren lesen gheloefdi
creatueren . ghi selt bedroeghen
wesen Ic wille ane jhesuse kerste .
setten al minen raet . hi es van
allen vernoye . een goet toeverlaet
Nv laet ons Neme bidden . Dat
hi ons moete gheuen Dat Boete

cleinre: De r is verbeterd uit een e.

939

60-61
61-62
62-63
64
65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
80
81
82-83
83-84
84-85
86-87
87-88
88-89
90-91
91-92
92-93
94-95

95-96
96-97
98-99
99-100
100-101
102-103
103-104
105-106
106-107

940
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20

hemelrike . Na dit Corte leuen

107-108

Amen

EEN GHEBET VAN ONSER VROUWEN

[173]

C LXXIII

24

28

32

36

1

ue maria ghebenedide vrouwe
Ic bidde v op gherechte trouwe
Ende doer die ghebenedide dracht
Die ghi op ertrike bracht
Dat ghi mi moet van Bonden keren
Ende den wech te hemelrike leren
Maria doer uwes kints doot
Dat vore v hinc al bloede roet
Hulpt mi vercrighen der inghelen broer
Werde maria vore mine doot
Eer ic van desen ertrike schede
Ende Bijt dan vrouwe in mine ghelede
Dies moet veesen mijn volleest
Vader Bone ende heilich gheest

A

4

8

12

Amen XIIII verse

181ró

EEN LIEDEKIJN VANDEN HOEDE

[174]

C LXXIIII

4

8

181ra21-22
181ra22-23
181 ra29
181ra35
181rb3

n een prieel quam ic ghegaen .
Al daer ic bloemkine scone
want staen . Daer pluctic tuinen
lieue saen Van violetter desen
hoer . Steet hi mi wale Draghicken

I

1
2
2-3
3-4
4-6

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vier witregels.
g
Tussen deze regels
S bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
den: De d is verbeterd uit een t.
dan: Boven de regel
op
i n.
S geschreven,
g
^ met invoegteken
g
p de schrij11
Tussen C en L is een verticale streep
aangebracht;
tussen
181
rb3 en 181rb4 bevinden zich in het
p g
handschri t drie witregels.
g
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12

16

20

24

28

32

36

wale dunct hi v goet . Ioncfrouwe
dien hoet die steet v wale . wel
ouercuussche scoene smale . gheeft
mi den hoet soe doedi wale gheeft
mi den hoet . Ic en wille hi es soe
fijn den hoet sal draghen mijn
minnekijn dat ghi mi bidt
heeft mi ommare te biddene sone
hebdi ghene spoet steet hi mi
wale draghicken wale dunct hi
v goet . Gherechte minne es een
scaerp sweert dat god den
jonghelinge gheeft ghebaert dat
ic v bidde heeft v ommare te biddene
sone hebbic ghenen spoet wel
ouer cuussche scoene smale gheeft
mi den hoet soe doedi wale geeft
mi den hoet . Ionchere v waerde
sijn onghetrouwe . Si en sijn niet
wel scoene joncfrouwe . Ionchere
soe doet tuinen raet ende noempt
v lief sonder baset . ghenade
joncfrouwe hoet mi vergaet
ghi sijt mijn troest mijn toeverlaet
ghenade lief al doer netmoet
ic bliue hier doot inne Nebbe dien
hoet . Seker soe dadic sonde
groet sloeghic mijn lief

al dus te doot . Nv staet op wi
selen gaen blidelike al sonder
181vawaen god gheue ons tonser minnen
spoet . Nemmermeer en moet quaet
dorper weten wat die minne
4
ons beiden doet
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28-29
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Nota

181rb11
181rb36

scoene: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
Na lief is te doot doorgestreept. Beide woorden waren gescheiden
door een verticale streep;
%
p^ doot
is bovendieneex
un %eerd.
% p
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ENE MIERAKELE VAN ONSER VROUWEN

[175]

C LXXV
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32

ne jodinne lach hier te voren
In arbeide alsoe wijt hoeren
Soe swaer ende soe onsochte
Dat haer nieman ghehulpen en mochte
Men beidde allene na die Boot
Mettien in hare pine groet
Quam van bouen op haer een lecht
Ende ene stemure daer vte recht
Die Beide roept Aue marien
Ihesus moeder si sal di vrien
Dat lecht voer weck maer die woert
Hebben haer therte al doer boert
Met groter herten wel beraden
Riep si aue marien ghenaden
Te hant soe gaf haer onse vrouwe
Enen sone al sonder rouwe
Die jodinnen die bi haer Baten
Hoerden den name dien si haten
Ende woudense moerden omme die woert
Maer onse vrouwe halp haer voert
Dat die wiue dat lieten veesen
Ende die jodinne was ghenesen
Vloe si ter kerken ende hare kinder
Ende ontfinghen doepsel ghinder
Ende leidden voer ane kersten leuen
Dit vandic ouer waer bescreuen

E

Nota xxvi verse

VAN ENRE NONNEN VERDULDECHEDE C LXXVI

181vb

181va6-7

lse ghi plaghe hebt ende ongheval
Seldi peisen dat v dat al
Bi uwer verdiepten court toe

A

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
gwitregels
Tussen deze regels
gwitregels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift een witregel.
g8
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FOLIO l81VA-182RA, TEKST 175-176
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Ende selt verduldech sijn alsoe
Ende van dien v sculdich gheuen
Ende beteren dan v leuen
Ende bidden gode onsen here
Dat hi uwe rampspoet kere
Maer altnes uwen wille
In gods wille beide Jude ende stille
Ende verduldechlike leeft
Van allen dien dat v god gheeft
Want hi nierrans en verghet
Die sinen wille in hem set
Alsoe ic v hier sal toghen
Ende ghi moghet lien met uwen oghen
Van eenre nonnen hier te voren
Nv swift soe moghdi hoeren
Van enre nonnen es bescreuen
Die leidde een heilich leuen
Dat si van gode weten woude
Te wat loue si comen soude
Dies soe bat si menech jaer
Ten lesten quam ene stemme daer
Die haer seide sonder sparen
Dat si ter hellen soude varen
Die nonne antworde doe
Sint dat mijn god wille alsoe
Soe wilic gherne in die pinen
Mijn wille es in dien sinen
Daer hijt ghebiedt daer willic veesen
Si diende gode na desen
Ghelijc dat si te voren plach
Daer na ouer meneghen dach
Quam ene stemme ende seide
Mids dijnre verduldecheide
Heefstu gode soe verwonnen
Dat hi di des wille onnen
Dattu hemelrike hebben sout
Dus soe soutu Boet ghedout
Hebben van allen dien
Dat di god doet ghescien
Want god des Bijt vroet
Niet sonder sake en doet
Bidden wi hem oetmoedelike
Omme hier te leuene verduldechlike
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Dat wi daer jnne werden vonden
Dies moet hi ons seluen onnen
4

48

Amen XLVIII verse

VAN WEL CONNEN TE HELENE

[177]

C LXXVII
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u

elen es ene edel doecht
1 1 pijnt v te helene waer ghi mocht
Saken die te helene staet
Want van natueren es hi quaet
Die niet en heelt dat hi weet
Daer Gomt af soe menech leet
Loghene becortinghe ende rouwe
Wie niet en heelt es onghetrouwe
Maer wie in trouwen wel can helen
Hem salmen altnes wel beuelen
Van alre dinc die heimelecheit
Cleen ende groet daer macht an left
Mi dunct ic moet nv helen prisen
Want die heelt ghelijct den wisen
Ende es beter dinc dan helen wel
Het belet de toughen fel
Quaet te segghene van goeden vrouwen
Wie wel heelt in goeden trouwen
Es wille come al ouer al
Ende heeft dicwile oec Boet geval
Ende grade van goeden wiuen
Helen belet oec dicwile kiuen
Ende groet onraste in meneger uren
Wie in helene can ghedueren
Wert verheuen ende ghemint
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182ra3

onnen: Boven de eerste letter bevindt zich een schuine streep,
p^gee
een abbreviatuurte-

182ra4-5
182ra5-6
182ra6-7
182ra8
182ra18

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee waregels.
g
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
8
mocht isescheiden
van de b-kolom door een dunne verticale streep.
g
p
left isescheiden
van de b-kolom door een dunne verticale streep.
g
p
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FOLIO 182RA-182RB, TEKST 176-178

32

36

Daer bi hijs sot die dit wel kipt

Ende niet en swijcht van sinen segghen
Daer hi namaes af mochte hebben
Groten toren ende verdriet
Ende oec eest dicwile wel gesciet
Soe wie dat draget reinen mont
God gheeft hem goer in alre stont

182rb

28

32

Nota xxxii verse

VANDEN ONDERSCHEDE TUSSCHEN DER

[l7ó]

NATUREN ENDE DER GRATIEN

4

C LXXVIII
at segghen ons die lerer der
heileger kerken alle die werken
die sonder gratie ghedaen sijn in
bloter natueren die en sijn niet
loenlec ten eweghen leuene
mede te convene Hier omme behoert
enen yeghewelken mensche te wetene
dat onder scheet der natueren ende
der gratien Nv heren die meestere
dat natuere wilt den creatueren
leuen . Gratie begheert alre creaturen
ghestoruen te wesene Natuere wilt
met allen haren werken den creaturen
sijn bekint . Gratie wilt altnes
ombekint sijn ende ongheweten Natuere
soude gherne vele dinghen pleghen
Gratie soude gherne alre dingen
ontcommert veesen Natuere ontsiet
die doot Gratie dat si ghestoruen
ware dat ware hare vroude groet
Natuere sorght omme vtterste noet
Gratie ende sorght niet want si

D
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182ra33
182rb6
182rb9

segghen
is gescheiden van de b-kolom door een dunnee verticale streep.
p
%
kerken en alle zijn gescheiden door
or een verticale streep.
p
Voor loenlec is louenlec doorgestreept en g
eexp
un geerd,
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ghevoecht es met minnen ane dat
28 ouerste Boet Natuere nempt ane
hare werken af Gratie doer god
noch doer natuere en nempt si af
Natuere gheloeft sere haer seluen
32 ende den creatueren Gratie die en
pleghet dies niet . maer si gheloeft
dien allene wt wiep alle creatueren
nemen exempel van leuene Natuere
36
es onghestadech in haren wesene ende
vernempt gherne niemaren van
creatueren Gratie en wilt van
neghenen weten want niemaren
van buten maken den menschen
40
onghestadech in haren wesene
182va Natuere wilt dat men hare ende
hare werken ware nemen inden
oghen Gratie wilt dat men hare
4
ende hare werken van buten niet en
weten noch en achten op dat si allene
bekint ende gheacht si voer gode
Die gratie ons heren maect den
8
mensche oetmoedech sonder smaken
Eest natuere soe wilt si smaken
Gratie maect den mensche verduldech sonder gheuoelen Eest natuere
12
soe wilt si gheuoelen Gratie maect
den mensche gherecht sonder weten
Natuere wilt dat dat hare den
creatueren bekint si vuildi weten
16
of uwe gratie of uwe heilicheit
van gode si Soe wacht v dat
uwe heilicheit in uwe oghen niet
gheacht en si ende dat ander liede
20
in uwe heilicheit niet ghemindert
en sijn Ende uwe heilicheit niet uwe
en si allene . maer dat uwe broedere
ende uwen susteren ende alle die ghene
24
die bi v sijn raste hebben in uwe
heilicheit alsoe verre alst in v es

182rb35

Natuere: De a is verbeterd uit een andere letter.
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FOLIO 182RB-182vB, TEKST 178-179

28

32

Die heilicheit en es niet gherecht
die ene te rechte een bordene es
Ende die enen Bonder te onrechte
berespt . Wi en selen niet achten
hoe ons god es met sinen creatueren
Maer hoe wi Bode ghesijn te rechte
met allen sinen creatueren Dit
es dat onder scheit der natueren
ende der gratien

VANDER RIJCHEIT ENDE VANDER DOOT

36
1 82vó

4

8

12

16

20

182va34-35
182va35-36
182va36

64

68

[179]

C LXXIX

od heeft ghemaect III poe pte fijn
Die der zielen baten
Dats hope ende trouwe daer si sijn
Ghemenct met karitaten
Maer ghierecheit ende valsch venijn
Doen dese vele oormaten
Si doen die doghet dats wel in schijn
Met crachte al achter laten
teil benic edelec gheboren
Ende daer toe herde scoene mede
Ende alle doghet mi toe hoeren
Ende goedertierenhede
Wilt mi darmoede becoren
Dit en hulpt noch noit en dede
Die rike . die es wt vercoren
Men tijcht hem doghet ende wetenthede
kils ic mijn dier paerment Nebbe ape
Dat mi mijn rijcheit heeft ghegheuen
Met knapen achter mi te gape
Dan Boe leidic een heren leuen
Dan benic constech in verstane
Ende oec sere verheuen
Vele liede sijn . dan die mi bestaen

G

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift zes witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
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24

Dan soe sijn wi alle gheneuen
Maer als mi mijn Boet af gaet
Dat ic hier vormaels hadde vercreghen
Soe en vindic niement die mi bestaet
Die maechscap es al af ghedweghen
Mijn wijsheit ende tuinen vroeden raet
Mi dan tontloepene pleghen
Als mi darmoede slael
Mi es dan al die werelt jeghen
Mochte den riken lieden tgoet
Allene Hii dinc toe draghen
Ioecht gheuen in vrouden spoel
Ende die felle doot veriaghen
Kinder te winnen scoene ende vroet
Die niet te steruene en plaghen
Si mochten gherne Betten den moet
Omme tgoet . ende daer na laghen
A , broessche mensche bepeinse di
Dat niement der doot en ontsprinct
Wie es . die soe liuech si
Dat sekerlijc sijn leuen linct
Die den tijt sijnre doot weet . wie es hi
Ic wane dies niement en ghedinct
Selc leeft heden . ende waent sijn vri
Marghen leghel hi ende stinct
0 yule venijn . der ghierecheiden
0 . onseker minne

28

32

36

40

44
183ra

4

Du cans die werelt wel verleiden
Met dinen loesen ghewinne

16

Du does pine ende arbeiden
Daer menech Blijft laet jnne
Du cans sekere vre ontbeiden
Soe onsekere . ic di kinne
Die doot heeft met v poenten swaer
Die herte mijn beseten
Ic moet steruen hoe ende waer
En can ic niet gheweten
Ende ic en can vre noch jaer

182vb30
182vb41
183ra16

De eerste e is klein boven het woord geschreven.
tontloepene:
P
%
en broessche is b o doorgestreept en eëxp
Tussen Ay
un %eerd.
YS
Tussen en en can is vre doorgestreept en eëx un eerd.
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FOLIO I82VB-183RB, TEKST 179-180

Vanden tide ghemeten
Ende waer ic varen sal daer naer
Dies heeft mi oec vergheten
Alse die hoecheit wander zale
20
Den mensche op den nese leghet
Ic wane sijn sin hem te male
Alsoe lettel alse te slike dreghet
Conste hi hier met loesheiden talen
24
Ic wane hijs ghinder niet en pleghet
Daer men die waerheit voert moet halen
Daer es alle valscheit weder seghet
Daer en hulpt die vroetscap twint
28
Die van rade hier subtijl sijn
Wat si daer connen en es maer wint
Men nempt mi daer met crachte niet dmijn
32 Hets daer den rechter al bekint
Ende en es penninc oec soe fijn
Dien hi voer sijn recht iet mint
Hine sal eiken gheuen tsijn
36
Dit heeft ghemaect 1 constenare fijn
Hi es comen wanden liue ter doot
Gheheten was hi augustijn
God bringhe die ziele wt alre noet
40

4

8

183ra40-41
183rb7

68

72

76

80

84

Amen LXXXIIII verse

VAN ONS HEREN GHEBOERTE C LXXX

183ró

64

er die gheboerte gods ghesciede
propheten ende heileghe liede
Haddent langhen tijt voersien
Ende voersproken tgoet ghescien
Elc in sijnre prophesien
Doe Bende god ane marien
Den inghel metter salegher mare
Dat quaet achter bleuen ware
Noit en gheviel salegher dinc
Die dochter moederlijc ontfinc

E

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vij1 witregels.
S
salegher:
De
r
is verbeterd uit n.
g

[1óO]
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183va

Den vader . ende hi waert haer kint
Menschelijc ende bleef oit sint
Vader cone ende broeder
Ende si dochter . suster moeder
Vader dochter daer hise wrochte
Moeder soene doen sine brochte
Menschelike int dertsche leuen
Daer sijnse Buster broeder bleuen
Wie hoerde noit van sulker dracht
Die bouen der natueren macht
Maghet bewarf ende maghet liet
Ende menschelijc van haer sciet
De heerden waren diersten volc dat wiste
Vander gheboerten jhesu Griste
Want sijt wanden inghel verstonden
Si ginghen te bethleem ende vonden
Alsoe hem dinghel hadde gheseit
Tkint in ene Grebben . gheleit
Ende maria die lach daer onder
Ombesmet ende weelden sonder
Her Joseph hi sat daer alse hoede
0 . edel god in welc armoede
Liet ghi v fierst ter werelt vinden
Die stommen beesten si bekinden
Haren sceppere . die niet en weten
Ende neghen hem ende lieten haer eten
Dese weerde dracht liet haer besniden
Als men doen plach in dien tiden
Daer na bracht men hem offrande
Drie coninghe wt verren lande
Gout wieroec ende merre daer ane
Driehande dinc es te verstane
Die coninghe meenden in dat gout
Sine macht ende sine ghewout
Die men niet en can eergronden
Noch daer en werf gheen inde an vonden
Bi den wieroke meenep si voert
Sine weerdecheit die hem toe hoert

183rb18
183rb20
183rb37

sijnse:
De jj is in tweede instantie geschreven.
l
g
macht: De derdeoot
ee deel van de a zijn
p van de m en een
^ gevlekt.
g
weerde: De tweede e is klein boven hetoor
w deschreven.
8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

FOLIO 183RB-183vA, TEKST 180

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Want al dat van Adaems tiden
Ye leefde . ende lijf sal ghebiden
En es te prisene niet ene not
Ieghen die minsten weerde die god
In Neme heeft . ende nochtan
Waert hi doer ons een sterflijc man
Bider mirre meenep si
Want mirre suure ende bitter si
Dsuuer leuen ende dbitter inde
Dat god leet doer Adaems ghesinde
Daer wi al vroude bi ghecreghen
Alse maria hadde gheleghen
Na tkints gheboerte haer Besse weken
En woude si den sede niet breken
Maer ginc ten temple alsmen plach
Ende pleghet noch op desen dach
Niet dats haer was eneghe poet
Maer haer oetmoedecheit was soe groet
Dat si dede al dat haer dochte
Waer si Bode in eren mochte
Si ginc haer offrande doene
Ten temple ende vant symoene
Dien god te voren langhe ontboet
Dat hi soude sien vore sine Boot
Sinen sceppere in mans figure
Ende dat gheviel hem op die vre
Doen hi die weerde offrande ontfinc
Daer was die hemelsche coninc
Ierstwerf gheoffert tonser baten
Met allen rechte selen wi ons saten
Te louene desen tijt vercoren
Dat ihesus crastus waert gheboren
Daer toe der hogher vrouwen dach
Dat dese weerde godsone ghelach
Teenre offranden op den outaer
Ende . want maria dede al daer
Haren kercganc na den sede
Eest noch ghewoente in kerstenhede
Dat men dies die kerssen draecht
Te eren jhesuse ende der maeght
Marien onser lieuer vrouwen
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Die ons behoeden moet van rouwen
44

183vó

Amen xc verse

HOE MIEDE VALSCHEIT ENDE NIJT
DIE WERELT VERKEREN

C LXXXI
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at hulpen vele nuwer woert
W Die wi den heren bringhen voert
Daer men lettel sijns ane leecht
Die scrifture heeft mi gheseecht
Woerde consticse v ontbinden
Ghi mochter wetentheit in vinden
In latine seechtmen ende leest
Dat hier te voeren hebben gheweest
Wise clerke die vele conden
Die ons dus hebben ontbonden
In haren boeken telker vre
Dat minne wijsheit ende nature
Meester sijn van allen werken
Het schijnt redene maer ic merke
Drie saken die hem sere scaden
Ende die werelt soe verladen
Dat mens gheware went alle tijt
Dats miede valscheit ende nijt
Dese drie sijn die onteren
Alle die werelt ende verkeren
Ende ic wille v segghen hoe dit court
Ende es nv niement wijs ghenoemt
Hine can valscheit ende losie
Scoen baraet ende reinardie
Moet hi connen nael wijsheit schinen
Ende alle die hem in doeghden pinen
Die heeten onwijs ende dom
Al dus es goede wijsheit stom

183va43-44
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
gwitregels
Tussen deze regels
vijfwitre
witregels
els.
S bevinden zich in het handschrift vij
h.
g
segghen:
De
tweede
is
verbeterd
uit
een
gg
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FOLIO IS3VA- 1H4RA^ TEKST 180-1H1
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184ra4
184ra9

Men seecht dat wijsheit niet en si
Daer en moet sijn valscheit bi
Dit machmen wel sien ende hoeren
Ane som edele Tiede wel gheboren
Die van naturen souden sijn Boet
Wi Bien dat in haren edelen moet
Die lose nijt alsoe beclijft
Ende hise met crachte daer toe drijft
Dat si dicke te menegher vre
Werken jeghen hare nature
Daer elc mensche na volghen Boude
Op dats hem nijt ghehinden woude
Die meneghe doet meswerken sere
Daer es nijt der naturen here
Dat al die werelt Teltel vroemt
Die minne daer alle Boet af coemt
Die es nv al te nieute bleuen
Der mieden es al op ghegheuen
Dies minne plach te ghewouden
Miede doet bi haren scouden
Dat deep lief dander haedt
Ende dat tkint den vader laedt
Daer minne sonde sijn ende trouwe
Aldus es miede der minnen vrouwe
Dese drie voerghenoemde saken
Doen de werelt sere mesraken
Want si die ander drie ontsetten
Mochtmense in eneger wijs beletten
Daer Boude die werelt al an winnen
Ende men van nieus wonde beghinnen
Der goeder ouder wijsheit pleghen
Ende men minne in allen weghen
Liete sijn daert haer bequame
Ende men der naturen name
Hoghen wilde ende ghehinghen
Al haren wille si Boude volbringhen
Dat die goede leefden in goede
Ende die felle in fellen moede
Soe dat hen dleuen worde te sure
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meswerken: De s isg eschreven over een niet %a emaakte andere letter vermoedela
"1 k een v o een w .
Tussen P
o eng he^keuen is ghehe door8estreep
t en g
eëxp
un 8eerd.
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Dit ghebode al die nature
Dus soudeinen dese drie valsch propheten
Die nv al dus gheweldech heten
Daer ic v te bant af seide
Miede nijt ende valscheide
Vter werelt al verdriuen
Ende altnes soude die doecht becliuen
Ende wassen daert men toe saghe
Die noch waendelt alle daghe
Al buten der naturen pas
Dus beclaghic mi das
Dat die nijt soe sere nv stijft
Dat hi bouen nature beclijft

44
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Nota LXXX verse

VAN TIEN POENTEN VAN MINNEN

[182]

C LXXXII
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184ra37
184ra43-44
184rb 1-2
184rb2-3
184rb5
184rb6

r tien poenten machmen bekinnen
Die ghene die hem onderminnen
Dierste es dat si hem ondersien
Vriendelijc alst hem mach cheschien
Dandre es dat si die tale
Gherne hielden mochten si wale
Terde es dat elc sinen lieue
Sende hoeden ofte brieue
Tfierde es dat men wel ontfeet
Den bode die van lieue te lieue gheet
Tfifte dat men oec dies pleghe
Dat elc anders gherne gheue
Tseste datmen houdt langhe
Ende node gheuen en si bi bedwanghe
Tseuende es datmen verwite

1

doecht: De e is klein boven het woordeschrev
g
en.
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschriftt twee witregels.
g
Tussen deze regels
t h in het handschrift twee witregels.
g bevinden zich
g
Tussen deze regels
nden zich in het handschriftvijf
v1 witregels.
g bevinden
gels.
ondersien: De r is kleino
b ven het woordeschreven.
g
cheschien: De eerste c is wellicht een onvoltooide.
g
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Elc anderen ende begripe
Niet in felheden maer in spele
Daer doet die minne herde vele
Dachtende es dat men verdraghe
Liefs begrijp . ende niet en claghe
Dneghende poent dat mach wel mede
Het es recht ende oec die Bede
Dat elc doer den anderen doghe die pine
Die hi ghedoghen mach in die sine
Tiende es dat si sijn ghereit
In alrehande houescheit
Te doene elc anders wille
Openbaer Jude ende stille
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VII EETWEN

184va

4

8

12

16

184rb31-32
184rb32
184va5

[1s3]

DBEDIEDEN VANDEN
C LXXXIII

helijc die Bach sifts ghewes
In seuene ghetiden gheset es
Alsoe es oec den tijt al
Die comen es ende comen sal
In seuene euwen gheset
Dierste euwe dat ghijt wet
Was van adame tote noe
Doen ouer ertrike ghinc die zee
Ende nieman en bleef te liue
Dan IIII mannen ende IIII wiue
Dese fierste euwe hielt in
Twelef hondert jaer een min
Dander euwe als ic vernam
Stoet van noe tote Abraham
Daer ene nuwe volc af quam
Dat besnidenesse an nam
Alsoe hem god ons here hiet
Dese euwe stoet alsmen Biet

G

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vi'1 witregels.
g
De v is vermoedelijk
1 verbeterd uit een E.
Tussen seuene en euwen is ew doorgestreept en g
eëxp
un geerd.

VANDEN:
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Omtrent dusentech jaer
20 Die derde euwe stoet hier naer
Alsoe men bescreuen vint wel
Tote dat die kindere van Israel
Ouer die zee trocken scoene
24
Ten lande weert van promissione
Mids gods ons heren gratie
Dit heet men die transmigratie
Selke liede maken ons cont
28
Dat si tote moysese stont
Hoe dat es dat latic Baer
Dese euwe stoet oec dusentech jaer
Die vierde euwe hielt haren fijt
Tote op den coninc dauijt
32
Die dierste coninc was van machte
Onder dat ioedsche gheslachte
Een heilich prophete ende vroet
36
Dusentech jaer dese euwe oec stoet
Die vifste euwe duerde voert
Tote op ihesus cristus gheboert
Die mids sijnre godliker crachte
40
Onse salicheit met hem brachte
Ende met sijnre heilegher doof
Ons allen hale vter helscher noet
Dusentech jaer seeghtmen mede
44
Dat dese euwe hielt hare stede
Die leste euwe sal staen
Na cristus gheboerte sonder waen
184vb
Tote dat hi weder tomen sal
Dese werelt doemen al
Ende gherechten Toen sal gheuen
4
Van dat hi hier heeft bedreuen
Die seuenste euwe volghef hier na
Dats die euwe als ic versta
Die altoer duert in ewechede
8
Ende sonder inde houdt haer stede
Beide int scoene hemelrike
Ende in die helle dier ghelike
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Nota LVI verse
184va45
184vb5

Tussen sal en staen is s t aen(met missend dwarsstreepje
aan de t) doorgestreept
en eex un geerd.
p18
^
seuenste en euwe zijn
door ee n verticale stree
streep.
I gescheiden
g
p
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12

STAET VASTE HET WAEYT SERE

[184]

GHEMAECT OP GHESTADECHEIT

C LXXXIIII

16

20

24

28

32

36

185ra

4

8

184vb14-15
184vb37

ouen al soe dunct mi Boet
daer mense dreecht
Maer ic en can ghewerden vroet
Waer si nv es ende wiere pleecht
Mi dunct si es nv af gheleecht
Ende al gheworpen onder voet
Want nieman anderen toe en seecht
Dat hi peinst in sinen moet
Ay wacht v dies wie Boet doet
Hi roert verdoemt van onsen here
Staet vaste het wayt sere
Eeen wint es nv op gheheuen
In Gorten tide na mijn verstaen
Bi welken winde nv es verdreuen
Ghestadecheit ende wech ghedaen
Maer alle die sijn onder Jaen
Desen winde die moeten sneuen
Met alre loesheit in dit leuen
Daer omme es ons dit ghegheuen
Tenen exemple . ende tere lere
Staet vaste het wayt sere
In desen winde daer ghi af hoert
Soe merkic onghestadechede
Daer af es comen menech moert
Ende noch doet ter meneger stede
Daer raste es . maect hi onvrede
Ende tusschen vriende groet discoert
Hijs sot die hem gheselt daer mede
Ende van sinne sere verdoert
Set dit in uwe herte voert
Of ghi wilt bliuen in v ere
Staet vaste het wayt sere
Therte van joncfrouwen dunct mi al
Te desen winde sijn gheboghen

B ghestadecheit

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift dr'ae witregels.
gg
onghestadechede:
Het tweede de is verbeterd uit andere letters.
g
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Afb. 32. Brussel, KB, 15.589-623, f.185r (verkleind)

FOLIO 185RÁ-185RB, TEKST 184
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Daer si haer doghet mede maken smal
Want si anders niet ende poghen
Dan hoese die manne bedrieghen mogen
Sine duchten niet haers selfs mesval
Daer si mede bliuen doch bedroghen
Alse god die werelt doemen sal
Ach hoedt v vore den swaren val
Doer god dat hi v niet en dere
Staet vaste het wayt sere
Reinder dinc en es neghene
In ertrike diet wel eersint
Dan scoene joncfrouwen daer si rene
Van herten sijn ende sonder wint
Maer luttel dunct mi dat mer wint
Int therte ghestadich ofte neghene
Hier vore wacht v ghi die mint
Want in joncfrouwen es trouwe Ilene
Maer wayen es in hen ghemene
Daer hem af court wel groete onnere
Staet vaste het wayt sere
Tolijs waert veesen met joncfrouwen
Wouden si haer wayen laten
Ende ghestadech ane scouwen
Ende die in haer herte vaten
Anders eest te cleinder baten
Dat si minnen in goeden trouwen
Ende sijn van Bode daer omme verwaten
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36

40
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60

Dat hem bouen al mach rouwen
Hier omme peinst dat ghi met trouwen
40

44

185ró

4

Minnen wilt voert ane nv mere
Staet vaste het wayt sere
In wille des wayens nemmere gewagen
Ioncfrouwen mochtens hem vertuiden
Maer hoeden hem die wayens plagen
Soe doen si wale in allen Biden
Ende selen voert altnes verbliden
Maer die ghestadeghe herte draghen
Sijn sonder blame dit ouerliden
Want si sijn vri van allen plaghen
Nv peinst hier omme tallen daghen
Ende sedt dit voert in uwen ghere
Staet vaste het wayt sere
Nv sedt voert ane in uwen sin
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Ghestadecheit ende sijt ghestade
Want v van wayene gheen ghewin
Comen en mach vroech no spade
Maer swaer verdriet ende groete stade
Des sijt soe Beker als its ben
Daer omme biddic v ende rade
Dat ghi en wayet meer no min
Maer houdt v herte vaste hier in
Dat v dese wint niet omme en kere
Staet vaste het wayt sere
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29

80

84

Nota LXXXVII verse

VANDER CONCIENSIEN GHEMAECT OP

[185]

YSEGRIJM DEN WOLF
C LXXXV

185va

C

185rb16-29

Tussen 185rb16 en 185rb17 zijng
negen regels
witggelaten. Hierna volgt
S
S een tekstblok van twaalf
reels
dat door middel van een diagonaal
kruis is doorgestreept. Binnencor
het tekstblok zijn k regelsook
gzij
uitgevoerd.
Tussen 185rb28 en 185rb29 laat de pkopiist1
vijfg reels onbeschreven. Deorge
do8
kruiste tekst luidt als volgt:
S

18
19
21
22

26

185rb17-18
185rb20
185rb24
185rb26
185rb27
185rb28
185rb28-29

onciensie en wetic waer soeken
Si es soe bedect in allen hoeken

onciensie en wetic waer soeken
Si es soe bedect in allen hoeken
Dat si haer niegherinc
oppenbaert
g
PP
Selc die helst anderen ende ghebaert
Of hine soude in sinen boesem steken
Moeste hi ontdecken die valsche treken
Die sine conciensie binnen heeft
Sone es dier dat nv leeft
Engheen dat meer tonsiene ware
Dan die dief die mordenare
Die soe loeslic
j grijnct
ende lacht
gl
Een initiaal of representant
ontbreekt.
p
De hele regel
Selc
die
helst
nv ende ghebaert)
i s doorgestreept.
g
^
conciensie: De eerste i is verbeterd uit een andere letter.
Tussen meer en tonsiene is conciensie doorgestreept eng
eëx^ungeerd.
Tussen die en dief is wolf doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
j De s is verbeterd uit een 1.
loeslic:
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vijf1 witregels.
g
g

1
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185va29

Dat si haer niegherinc en openbaert
Selc helst nv anderen ende ghebaert
Of hine Boude inden boesem steken
Moeste hi ontdecken die valsche treken
Die sine conciensie binnen heeft
Soe en es dier dat nv leeft
Neghene dat meer tonsiene ware
Dan die dief die mordenare
Die soe loeslijc grijnct ende lacht
Wies conciensie na mordaet wacht
Hier op hebbic een bispel vonden
Ysegrijm de wolf quam tenen stonden
Daer xx moeders tere rote
Stonden in dinde van enen cote
Daer die herde was af gaen eten
Ende hadde hem seluen soe vergheten
Dat hi tkot al open liet
Ende alse ysegrijm inwaert Biet
Sprac hi al dus in sijn latijn
Vrede . die moet met v allen sijn
Ghelijc alse of hi meende Boet
Doen sprac deep weder Baer hi stoet
God gheue hem kayms godsat
Den herde die onse kot vergat
Open doen hi van ons ginc
Ysegrijm te hem waert vine
Dat woert ende vraghede opter stat
Of hijs doer linen wille bat
Die weder seide neen ic niet
Maer alsoe wel mochte sijn ghesciet
Dat hier viande waren comen
Die ons hadden dlijf ghenomen
Al en hebben wijs niet verdient
Alse ghi . her ysegrijm die Bijt vrient
Elc hier jeghen sine meninghe sprac
Dat die mont seide ende vertrac
Dat en meende therte niet
Al waest dat hine vrient hiet
Therte meende jeghen de sprake

hine: De h is verbeterd uit een s.
woert: De e is klein boven het woordeschreven.
g
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Al soudemen hanghen ane enen stake
Al waest dat ysegrijm tier stede
Metten monde Beide oec vrede
Hi meenese alle te verworghene
Dinde daer af was soe te sorghene
Ende gaf hen den vaer soe groet
Dat elc vore ten cote wt scoet
Die ghene die daer dlijf ontdroech
Dochte hi hadde te sorghene genoech
Daer en was oec gheen in dat vlien
Die weder omme dorste sien
Omme den anderen wat men hem dede
Dit was ene jammerliken vrede
Wie ysegrijm ter kelen quam
Tehant hi hem dat leuen nam
Selc die vloet van vare opden tas
Ende selc ander die daer was
Vloe int huus achter den ouen
Ende selc quam int huus gestouen
Dus soe ronnen si voert ende weder
Ende selc liep auerecht ter neder
Dwijf daer si sat biden beerde
Ende Bach nie man soe verveerde
Alse dese waren daer ic af rime
Acharme wat sijn nv ysegrime
Meer Bant noit waren op enen dach
Donnosele en vinden gheen verdrach
Ende der herden sijn vele doot

24

28

32

185vó18
185vó20

Die leefden doe men die cote sloet
Lettel leefter nv van dien
Waer selen donnosele moghen vlien
Si hoeren die ysegrime bleeten
Ghelijc lammeren ende gheeten
Daer conciensie meer noch min
Der onnoselheit en es in
Menne toent nv niet dat es int herte
Voer men die proye heeft biden sterte
Dus Bie ict nv ter werelt gaen
Hier sceren ende ghinder vlaen

verveerde: Tussen ver en veerde is de doorgestreept.
Boven nv staat een onduidelijk
onduidelijk streepje
abbreviatuurteken).
p1 (geen
g
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FOLIO I85VA-I86RA,TEKST 185-186

36

40

Donnosele ende vten vliese steeken
Hets tonsiene god en saelt wreken
Meer dan meent ghewroken Biet
Recht gheloeue ende anders niet
Gheue ons god vore onse doot
Segt . Amen want wi hebbens noet
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Nota LXXXVI verse

VANDEN VOS ENDE VANDEN WOLF

[186]

C LXXXVI

186ra

4

8

12

et gheuiel tenen tiden
Dat die vos Boude liden
Bi enen velde daer hi binnen
Groet heiacht van vetten hinnen
Hadde ghehadt veilen eer
Daer sach hi bi enen ommekeer
Besiden in een meengat
Waer ysegrijm de wolf sat
Sijn oem ouer sinen steert
Ende sach in ten velde weert
Daer scape ende swine te samen
Ende die herden diere waer toe namen
Stonden daer eter maten vele

H

1
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8

12

Doen sprac reinaer te sinen spele
16

20

24

185vó43
186ra21

Doen hi ghesweghen hadde i stic
Segt mi oem es v dit quic
Beuolen dat hier binnen gheet
Neem reinaert dats mi leet
Waert mi beuolen ic souts te bet
Hebben iet want hets vet
Biden outaer wandelt biden outaer leeft
Maer dauonture diet al gheeft
Daer hem elc gheneert bi
Es verbolghen Boe op mi
Dat ic en weet mi wies belouen

Het volgnummer
is buiten het kolomkader in d e benedenmarge
geschreven.
8
gg
De reel
g lootpdoor tot in de b-kolom.
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Mijn ongheval es emmer bouen
Werwaert dat ic mi hekere
Ende mijn gheluc es soe sere
28
Verscwt ende voervlochtech
Al waer ic noch alsoe duchtech
Als ic was noit ere
32
Ic en achterhalet nemmermere
Ic ben een onghevallech dier
Reinaert neue dat moghedi hier
Merken wel wijldijt verstaen
Siedi gheen scaep daer buten staen
36
Allene daer die craye op sit
Iaic oem wat deert v dit
Wildi berechten al dat ghi sier
40 Reinaert neue neen ic niet
Ic segt bi tuinen onghevalle
Satic daer op si souden alle
Op mi roepen die mi saghen
44
Husschen ende met honden jaghen
Ende souden wanen ende sorghen
Dat ict alte hant verworghen
Soude ofte al ghegheel verslicken
186rb
Reinaer neue soe moghedi micken
Hoe mijn gheluc hem strecken can
4
Dits waer oem ende nochtan
Esser ane een ander dinc
Doen ghi waert een jonghelinc
Hier voermaels in uwe fiersten comen
8
Haddi in dogheden toe ghenomen
Alse ghi finder quaetheit doet
V waerre comen af al goer
Neen ghi niet dats oppenbaer
12
Ghi hebdt v met dieften tote haer
Ende met roue gheneert al
Wie waendi oem dan dat v sal
Dogheden ofte goers betrouwen
16
Nieman oem want die v scouwen
Wanen al hebben verloren
Ende des en dorfdi nijt noch toren
Draghen op v ongheual

186rb10

waerre: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
S

Folio 186RA-186vA, TEKST 186-187
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Het doet v quade gherucht al
Daer ghi in langhe hebt gheweest
Oem en roetti niet wat men leest
In theren salomoens ghedichte
Die goet gherucht prijst beter gichte
Dan rijcheit groet ende bi desen
Eest goet in goeden gheruchte veesen
Ende in goeden name ende nochtan
Es menech ombekinnich man
In ertrike dat ic duchte
Die rijcheit core voer goet gheruchte
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32

VAN ENEN LIEBAERDE ENDE VANDEN

[187]

VOS REINAERDE

C LXXXVII

en liebaert Beide tenen stonden

36

186va

4

8

186rb21
186rb26
186rb31-32
186rb34-35
186rb37
186rb39

E Dat hi met euele ware ghebonden
Soe dat hi wandelen niet en mochte
Doen ginc hi ligghen in sine haghedochte
Daer hi onlanghe was allene
Daer quamen diere grote ende Ilene
Die den liebaert ginghen claghen

1

4

Daer quammer binnen vII daghen

8

Meer dan LX bi ghetale
Onder groete ende onder smale
Hasen wolue ende beren
Daer hen die Tiede af eerveren
Reen herten ende hinden
Men mochte daer van allen vinden
Euere lupaerde ende simmincle

12

De regel
springt iets in
de aantekening
bij 186ra21).
Sg
1
Tussen in en g oeden isggheruchte
goeder doorgestreept; beruchte en wesen zijn
gescheiden door een verte1g
cale streep.
p
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
g
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
e gels.
g
hi: De inkt van de i is ten ggevolge
g van vocht uitgelopen.
allene: Boven de a bevindt zich de aanzet tot een niet a emaakte
lusletter.
g
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Afb. 33. Brussel, KB, 15.589-623, f.186v

(verkleind)
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186vó

186va28
186va38

Die Baer quamen wt menegen wincle
Dier ghegaen met groten sere
Den liebaert claghen haren here
Maer noit ende keerder een leuende weder
Hi verbeetse ende warpse neder
Ende at van eiken sijn ghevoech
Al ligghene hadde hi spise ghenoech
Daer quamen alrande dieren
Beide soete ende onghiere
Sonder allene die vos reinaert
Maer nv es hi die vaert
Reynaert hoedde hem herde wel
Want hi kinde den liebaert fel
Hi peinsde vele nauwer treken
Ochte hi den liebaert wilde spreken
Die met euele was beuaen
Alse hi den dieren doet verstaen
Gaet claechtene het es Boet
Quaemsture niet een euel moet
Waer di van hem ghereet
Segt . v es sijn euel leet
Dus ginc reynaer met cranken wille
Onder wilen stont hi stille
Hi leet bi menegen sconen boute
Hi ginc al vederende sine boute
Alse ene die luttel hueren nam
Soe langhe dat hi ten liebaert quam
Doe bleef reynaert buten der doere
Die vele quaets can ter coere
Hi maecte sijn lenen ane die herre
Ende hielt hem vanden liebaert verre
Ende tierst dat hi den liebaert Bach
Soe ontboet hi hem goeden dach
Ende Beide here bi sense martijn
Vwe siecheit heeft mi leet gesijn
Ic hebbe gelopen teser wilen
Meer dan groten vii tuilen
Dat ic v wilde comen Bien
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Achter het bevindt zich een niet afgemaakte
e.
g
bleef: Doordat direct onder de dwarsstreepp van de f een inktvlekje is terechtgekomen,
lijkt het alsg
^1
of hier een laatuur
ft staat.
g
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Reynaert goet moet v ghescien
Sprac doe weder die liebaert
Comt al luttel innewaert
Hier en ghebrect niet
Leest van hier voert
187ra
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186vb2-5

186vb6-7

187ra10

Meer dan groten vii tuilen
Dat ic v wilde comen Bien
Reynaert goet moet v ghescien
Sprac doe weder die liebaert
Comt al luttel innewaert
Met euele ben ic sere bedroeft
Comt te mi ende houdt mi thoeft
Ic hope ic Balre bi ghenesen
Reynaert sprac dan mach niet veesen
Here dat soude ic node doen
Ic Nebbe nv te hant een hoen
Gheuaen in enen nauwen pat
Ende ben soe eter maten sat
Quamic vore v het soude v daren
Rust v dat ghi wel moet varen
Ende houdt v sonder vele Callen
Quamic voer v ghi mocht vervallen
Ende waert dat v van mi mesquame
Wi soudens beide hebben blame
Soe soudic moeten rumen dlant
Ghi selt ghenesen alte hant
Houdt v als een vroet man
Want ic ghene visike en can
Maer v siecheit es mi leet
Sprac reynaert die van buten steet
Mijn ghedacht ende mijn minnen
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Door kleine inktvlekken zijn
1 sommige
g letters in deze regels
g wat onduidelijk:
1 de c en o in comen
2 en de o en e in oet 3 . De e en 1 in luttel zijn boven een inktvlekje
geschreven,^ waardoor zij1
18
iets boven de reel
g zweven.
Tussen 186vb5 en 186vb6 staan vier witregels.
De rest van de kolom is onbeschreven, waarschi'n8
1
lik
1 om te voorkomen dat de tekst slecht leesbaar zou worden. Doordat de inkt van 186r door het
a ier is gevloeid,
vlekje te zien.
^zijn
1 in de blanco b-kolom talrijke
pp
g
1 ppuntvormige
g vlekjes
dan: De d is verbeterd uit een n.
ic: De c is verbeterd uit een n.
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187ró

4

8

12

16

Leggic ane hanen ende ane hinnen
Daer ic mijn lijf omme waghe
Maer ic Nebbe nv in desen daghe
Vernomen dat mi alle mijn lede
Beuen ende mijn herte mede
Lieue reynaert wat es dat
Here hier gheet een groet pat
Die dese diere hebben ghetreden
Alsoe moet mi god beurelen
Die sonder twiuel ende waen
Altenen Bader inwaert gaen
Maer luttel esser weder comen
Dies wan Naecht mi van hem somen
Daer soe Starke diere sijn bleuen
Dus heeft mi god den sin gegeuen
Dat ic v naerre niet en ginc
Die hem versroede op dese dinc
Ende sinen sin Baer an woude keren
Hi Bouder exempel goede bi leren
Die hem castijt hi es vroet
Bi Baken die een ander doet
Ende die castijt hem sonder pine
Dat es daghelijcs in seine
Dies niet en doet dat hi mesraect
Hier af hebbic dit dicht ghemaect
Reynaert wijst wel ouer vol
Dat die liebaert in sijn hol
Verbeten hadde landre diere
Hi saecht oec wel an sine manieren
Ende ane die pat die inwaert ginc
Hi hoedde hem jeghen dese dinc
Men Biet ghevallen allen lach
Dinghen dat hem elc man mach
Wel Gastien diet ghevroedde
En hoerdi niet hoe hem reynaert hoedde
Die hem den weck hadden ghemaect
Die waren scamelijc ontraect
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187ra32
wat en es zijn
18gescheiden door een verticale streep.
p
187ra33heet:
De gis verbeterd uit een h.
^
187rb9
saecht: De e is klein boven hetgeschreven;
woord saecht en oec zijn
gescheiden door een verticalg
le streep.
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Omme dat hi Bach dit mesgaen
Bleef reynaert buten die dore staen
Daer hi hem castide sachte
Die noch bi reynaerts vite verachte
Hi mochte leren waer hi vroet
Wanneer dat hier ene mesdoet
Daer mochten hem si hondert bi
Gastien wel . ghevroedden si

120

Nota C XXII verse

ALDERANDE PROUERBIEN VANDEN

28

[188]

WISEN SALOMONE

C LXXXVIII

32

36

40
187va

4

8

187rb26-27

ie beste vroetscap die ic einde
Ofte die ic ghesegghen mach
Dat ware dat men gode minde
Ende hem dienen nacht ende dach
Salech waer hi diet versinde
Ende voer peinsde dat wi 0 . wach
Dat hi doghet die arme ellende
Die gode niet ane scouwen en mach
I Die sijn herte ane gode leghet
Ende hem te sinen dienste keert
Hemelrike van gode hi heuet
Ende vander werelt es hi gheert
Ende die hem ane die werelt cleuet
Ende haer valsche treken leert
Altoes hi in sorghen leuet
Hem seluen hi hemelrike . ontkeert
If Die vroetscap hoert ende die verstaet
Hets recht dat hi vroeder heet
Dan diese seghet ende niet en haet
Es hi clerc of es hi leec
Die metten vroeden gaet ende slael
Ende vroetscap hoert ende niet en weet
Hi slacht hem die te winde gaet

D

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
gwitregels
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40
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187vb

4

187va29

Iaghen ende niet en veet
II Lieue kint dwinc dinen moet
Eer du sprekes bu ofte ba
Die vele sprect hi es onvroet
Noch koere mi eer ic di ontga
Dat spreken dat es berde goet
Eest van doghden dat versta
Dat alle spreken onder doet
Daer archeit af mach comen na
(1 Arman wetende ende vroet
Subtijl ende wijs van sinne
Es beter dan die rike onvroet
Na dien dat ic redene kinne
Gout ende siluer waer toe eest goet
Ieghen daer god sine minne
Selue an leghet ende sinen moet
Te recht quaet ende goet bekinnen
I[ Dien ghenoecht dat hem god gheuet
Dat es die alder rijcste man
Die in al die werelt leuet
Gheen coninc hem gheliken en can
Hijs sot die an hem seluen leghet
Ander goet dan hem god an
Soe onlanghe eest dat men hier pleget
Omme tgoet te hebbene soe swaren ban
i Gheeft saen dattu gheuen wout
Dinen orient en lette niet
Die vele beloeft ende luttel hout
Hets recht dat ere van hem vliet
Ende die van nemene es soe bout
Dat hi al nempt dat men hem biet
Ende en es hi niet van gheuene stout
Soe singtmen hem der scanden liet
f Groete gichten die verbliden
Valsche herten daer si sijn
Dat si valscheit daer voert bringhen
Daer dat rechte Boude sijn
Nijt ende vrese die bedwinghen
Oec alsoe die herte mijn
Dat ic die waerheit niet en voert bringen

De d in g od is deels door een rode inktvlek bedekt.
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187vb20
187vb22
187vb29
187vb38
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Al soudt mi costen dleuen mijn
1 Ay god here hoe seldi moghen
Langhe an scouwen dit groete quaet
Dat deep den anderen met valschep toughen
Aldus jammerlijc verraet
Al sprect een scoen voer anders oghen
Achter Neme soe clapt hi quaet
Hoedt v des na v vermoghen
Want hets ene jammerlike daet
1 Met exempelen soe es vroet
Dicwile worden menech man
Ochte ict v met redene Boet
Proeue eest waer dan
Want al waer een leu al verwoet
Sloeghe men den hout hi worde tam
Een saecht castien hi hem doet
Die hem bi mi castien can
f Wes oetmoedech in allen saken
Soe soutu ter eren comen
Ende en laet di hoeuerde niet ghenaken
God soude di daer omme verdoemen
Houerde es van Bulken smake
Dat si den mensche doet luttel vroemen
Die in die middel conste gheraken
Dbeste leuen hadde hi ghenomen
I Die hem daer toe wille keren
Dat hi metten vroede gaet
Meneghe doghet mach hi leren
Ende oec wijsheit dat verstaet
Ende die hen ape die sotte meren
Ende volghen haren dommen raet
Selden comen si ter eren
Want alle doghet die sot versmaet
i Met verdraghene machmen dwinghen
Die scalke ende die loze beide
Ende met verdraghene gecrighen minne
Sonder pine ende arbeide

waer en een zijn
door een verticale streep.
1 gescheiden
gp
saecht: De e is klein boven het woordeschreven.
g
vroemen: De e is klein boven het woordeschreven.
g
Deze hele regel
K (Selden connen si ter eren) is doorgestreept.
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973

Met verdraghene es dicke ghedinghe

Gheset in goeder sekerheide
Ende met verdraghene sonderlinghe
Heeft die mensche pais ende vrede
91 Soe wie dat daer toe Wert vercoren
Dat hi vonnessen wisen moet
Besie die waerheit soe te voren
Dat hi elken mensche wel doet
Ende soe en laet v niet becoren
Dat ghi doer vrienscap oft doer Boet
Gherechte vonnesse laet te storen
Sone comdi niet ter hellen gloet
ti Die te tide swighen can
Ende te tide spreken
Die te tide verdraghen can
Ende te tide wreken
Die te tide nemen can
Ende te tide gheuen
Met rechte machmen selken man
Ene coninghinne beuelen
f Twee dinghen heeft die werelt binnen
Diere ic wille ontberen
Ane jonghe wiue te legghene minne
Ende te quekene sporwaren
Want si in allen sinne
Vele te wakene begaren
Bedwonghen minne die es dinne
Ende men verliesse omme Ilene ware
f Die volghen wille tuinen rade
Eer hi Temende Boude Gastien
Soude hi hem seluen soe ontladen
Dat hi van doghden mochte lien
Hi dunct mi veesen omberaden
Die mi iet ane wille tien
Daer hi selue mede es verladen
Ochte het compt hem van eselrien
11 Die hem ter ghierecheit soe set
Dat hi es knecht van sinen goede
Der werelt ere hi hem belet
Ende god sentene ter duuele hoede
Die rijcheit verre van di stect
Want het lachteren die vroede
Diere ghi ere noch bate en hebt
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Maer doet leuen in groeten aermoede
91 Wat hulpt dat mayen ende dat binden
Alse men huus noch scueren en kint
Daer ic mijn Goren in soude Binden
Dat dunct mi wesen domme dinc
Wildi wesen sonder ellende
Doet tuinen raet lieue kint
Van allen dinghen besiet dat jnde
Soe es dbeghinsel ongheschint
f Lieue kint men sal v minnen
Alse ghi iet te gheuene hebdt
Niet omme dat ghi wel cont singhen
Noch omme uwe scoenheit oec dat wet
Ende vuildi alle die werelt dwinghen
Soe hout uwe borse van ghelde vet
Die vrouwen selen om v ontsinnen
Die heren hebdi in uwen strec
f Den besten dranc die ic kinne
Dats wijn dien drinct te maten
Therte verhoecht hi ende scarpt die sinne
Ghewonde lede bringt hi te Baten
Maer dies te vele wilt nemen inne
Hine can sinen aert ghelaten
Daer vrienscap es maect hi omminne
Die liede bespottenen achter straten
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Nota C LXVIII verse

HOEMEN ENE STAT SAL REGEREN

24

C LXXXIX

ie ene stat willen regeren
Selen dese xi' poente hanteren
Eendrachtech sijn met trouwen
Ghemene orbore gherne anscouwen

D

28

188rb14
188rb22-23
188rb23-24

[189]

dranc: De r is klein boven het woordgeschreven.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift drie witregels.
e ls,
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
%witregels
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witregels.
%
%

1

975

FOLIO 188RA-188VÁ, TEKST 188-190

Haer vriheit niet laten breken
Omme ghemeine orbore dicke spreken
Die stat beuelen den vroeden
Ghemeine goet nauwe hoeden
32
Ende keren ter meester baten
Te vriende houden die omme Baten
Trecht houden ghelike
Alsoe wel de arme alse de rike
36
Vaste houden hare statute
Die quade altnes worpen vte
Ghetrouwe te sine haren here
188va
Dit es der ouder wiser lere
Ende waer een ghebrect van desen
4 Daer Boe staet die stat in eresen
Ende elc besie hem wat hi doet
Want hi emmer steruen moet

8

12

16

20

Nota xx verse

8

EEN GHEBET DATMEN SAL LESEN INDER

[19O]

MESSEN ALSMEN ONSEN HERE HEFT
C XC

12

16

20

188va7-8
188va9-10
188va10-11
188va12
188va20

1Z iele cristi heileghe mi . Lichame
cristi behoude mi . Bloet
cristi druncken make mi . Water
der Biden cristi wassche mi . Passie
cristi ghesterke mi . Goedertieren
jhesu Griste ghehoere mi . Ende late mi
niet scheden van di . Vanden quaden
viant bescerme mi . Indie ere
miere doot roepe mi . Sette mi
neuen di . Op dat ic met ten
inghelen loue di . Inder ewegher

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen deze regels
% bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Tussen cristi en behoude is behoede doorgestreept en S
eëxp
un geerd.
met en ten zijn
door een verticale streep.
I gescheiden
gp

1

8

976

24

28
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ewecheit Amen — 0 . du hemelsche
broet miere herten troest . Ende
alle der inghelen wunne . Du
heues mi van sonden verloest .
Ende ghevrouwet alle menschen
kunne . 0 . god doer dine Boot
Dune wils mi niet verdriuen
Maer losse mi van alder noet
Ende laet mi met di bliuen

12

16

20

Amen

32

ENE MIERAKELE VAN MIJN HERE
SENTE JAN BAPTISTA VAN MOLENBEKE
TE BRUSELE

C XCI

188vó 1 Ghi goede liede wet dat v cont
es ghedaen ende te wetene die waerheit
ende die mieracle van mijn here sente
4
jan van molenbeke te brusele die
welke die hier ghesciet sijn sijn in
sijnre kerken te brusele sent sente
michiels Bach Daer quam een
knapelen kint omtrent van mill
8
jaren out al hier in dese vorghenoemde
kerke met sijnre moeder ende dat
kint wert siec ende bleef in ommacht
wel ii uren lanc ende doe sach
12
die moeder sere haren onwille ende maecte
groet mesbaer ende doen wert si roepende
op mijn here sente janne Baptista ende
16
biddene ghenadelike als dat hi
hare openbaren woude wat haren
kinde sijn mochte ende verghichtene
den groten here sente janne ende alsoe
saen als si dat woert wt hadde
20
soe gaf haer kint enen sucht soe dat
188va25
188va26
188va31-32

1

4

8

12

16

20

verloest: De v is verbeterd uit een andere letter.

zijndoor een liggend
g hevrouwet:ghe en vrouwet staan wat ver uit elkaar maar zijn
ple met el8g streepje
kaar verbonden.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
^
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FOLIO 188VA-189RA, TEKST 190-191.2

24

28

32

36

40

si hem toe scoet ende vraghede lieue
kint wat mach v sijn Doen sprac
hi sijnder moeder toe ende wide lieue
moeder mi heeft ghedocht dat ic
Nebbe gheslapen ende hebbe gheweest
onledich met mijn here sente jan
baptista want hi heeft mi
beuolen dat ic sal moeten crupen
III werf al omme sine kerke ouer
mine bloten knien ende hi heeft mi
beuolen dat ict Boude openbaren
der kerken ende soe wi dat iii weruen
dit doet omme sine kerke in die
ere van Bode ende wanden groten
here sente janne baptista die
en storue nemmermeer van der
plaghen die nv es in dese werelt
Dit heeft mi gheopenbaert die
grote here sente jan baptista
God ende die grote here sente
jan baptista die si met ons allen

24

28

32

36

40

Amen
44

NOCH ENE MIERAKELE DIE GHESCIEDE

[191.2]

DACHS DAER NA
189ra 1

4

8

12

188vb43-44

188vb45

Vort doet men v te wetene vander
ander miracle die gheschiede des
ander daghes Baer na Daer
goede liede bi ende ane waren voer
waer als van eenre goeder vrouwen
die quam met hare offerande
vander side gheerts berghe een
mile met enen leuende kiekene
Als men op den outaer mach Bien
staen van mijns heren sente jans
Baptista van molenbeke te brusele
gheloeft ende gheeert soe moet hi

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift geen
witregel.
g
g
g
Deze regel
8 is buiten het kolomkadergeschreven.
g

1
4

8

12
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16

20

24

28

32

36

sijn dat es te wetene dat haer
dochte op enen nacht want si
hadde blint gheweest vii maent
ende si woude versoeken den groten
here sente janne van molenbeke
met hare offeranden haer
derder van goeden lieden ende
brachtense gheleit tote in deser
kerken voer mijn here sente janne
ende alsoe saen als si haer offerande
ouer hadde ghegheuen doen verleende haer god ende den groten
here sente jan haer ghesichte
alsoe claer als si oit ghesien
hadde ende doen gheloefdese si
mijn here sente janne alsoe
langhe als si leefde sijn pilgherijm te sine op sinen dach
ende si loefde ende dancte menechfout den groten here sente
jan ende si ginc thws weert
met bliden sinne met haren
gheselscape Nv danct ende
loeft den groten here sente
janne Baptista

f Dese vorghenoemde miracle
40

189ró

ghesciede te sente jans te
molenbeke jnt jaer ons heren
alsmen screef dusent driehonden
neghen ende neghentich den xxviii
dach der maent van september

SENTE GHETRWDEN MINNE ENDE
SENTE JANS VRIENSCAP DIE DEEN
VRIENT DEN ANDREN GHEEFT

4

189ra43
189rb3-4

C XCII

De laatste drie regels zijn
van de kolom zijn onbeschreven.
even.
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
gwitregels

FOLIO 189RA-189VA, TEKST 191.2-192

nt leste van des meyen tijt

I Als ouer alle die werelt wijt

8

12

16

20

24

28

32

36

40
189va

Loueren springhen ende gras
Quamic ghegaen daert scone was
Spacieren op een water claer
Daer die voghelkine sonder vaer
Bi naturen lude songhen
Ende die bloemen alle ontspronghen
Op die riuiere al daer ic ginc
Ouer dinct ic menich dinc
Beide van desen ende oec van dien
Mijn ghepeins en was niet clein
Om scone materien te vinden
Die ic in rime mochte ontbinden
Beide vore heren ende voer knapen
Die gheboren sijn te wapen
Papen clerken ende ander lieden
Willic wel den sin bedieden
Dat ic daer vant in Gorter stont
Willic v met redene maken cont
I Doen ic ginc peinsende ende visieren
Van poenten scone menegertieren
Die wel an goede poente voeghen
Die mi jeghen therte droeghen
Daer af en maectic gheen gescal
Wildi die waerheit weten al
Ic bleef ane ene die mi behaghde
Quamic daer mi iement vraghde
Ic Bout wel segghen sonder beiden
Ende met redene onder scheiden
An wat materie dat ic bleef
Ende met tuinen sinne bescreef
Soe dat ics een deel hebbe onthouden
Nv merct alle jonghe ende oude
Dat ic versta den rechten sin
i Het es van sente ghertruden min
Die men drincken gheeft eiken man
Ende daer toe die vrienscap van Sente jan
Heden daghes te menegher stede

189rb4-5
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witregels.
%
%
189rb6
ouer en alle zijn
zi1%
gescheiden door een verticale streep.
p
189rb25einsende,
en is in tweede instantie ingevoegd.
P
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Ende vrouwen die ghelike mede
1 Dit nemdi gherne alst men v biedt
Den rechten sin en roetti niet
Bi wat saken dat men dit doet
Hoert na mi ic maecs v vroet
Hoe sente ghertrut leide haer leuen
8
Ende waer omme haer minne hier es bleuen
Als mense v scinct al sonder sparen
Dat ghi dan hoept bat te varen
12
1 Ene nonne die was hier te voren
Ende enen ridder wel gheboren
Hadde die ridder met minnen beuaen
Die waerheit seldi weten saen
16
Die ridder was biden cloester geseten
Daer si nonne af was gheheten
Die heileghe joncfrouwe Sente ghetruit
Die haer in doeghden altnes mwt
Als ghi hier na selt versinnen
20
Als ghi hoert dinne van deser minnen
Die si beide Bader droeghen
Die joncfrouwe liet haer ghenoeghen
24
Metten ghenen dien si minde
Al wart dat haer die ridder sinde
Van hem en wilt si groet no Ilene
Si minde jhesum van nazarene
28
Ende maria sijnder lieuer moeder
Ende sente janne die haer behoeder
Was doen si haer lont sack hangen
Met selker minnen was si beuangen
32
1 Sente ghetruit die joncfrouwe
Op sente janne hadde si haer trouwe
Naest gode al te male gheset
Sine gheloefde nieman bet
36
Dan sente janne ewangeliste
Om dat hi meer van gode wijste
Dan enech sant ofte martelare
Of enech apostel wet vor ware
40 Daer omme hadsine wt vercoren
Si hadde oec wel segghen horen
Dat hi sonder pine starf
Ende dat hi hemelrijc verwarf
44
Dat lettel heileghe mocht ghescien
Dan Sente janne ewangelist allein
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189vb
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12

16
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24

28

32

36

Hine moeste liden die doot
Met pinen ende met anxten groet
If Want sine al dus minnen wouden
Alle haer daghe met ghewoude
Bouen alle heileghe sere
Daer omme salmen emmermere
Sente jan ende haer te gader noemen
Dat elc moet varen ende vromen
In haer gheleide sekerlike
Dies onne ons god van hemelrike
Nv latic dese materie bliuen
Ende wil v vanden ridder scriuen
Dies sente ghetruit niet en vergat
Waer si quam in eneger stat
Sine was hem ouerste inden moet
Hine spaerde voer hare scat no Boet
Nochtan en was hi niet soe coene
Dat bijt haer dorste te weten doene
Wat Baken hi tot haer meende
Want si gode altnes diende
Ende ouerste bleef in haer ghedochte
Si diende gode al dat si mochte
Ende wat hi meent die ridder milde
Si leefde recht of si niet en wilde
Enen man onder den trone
Hoe rike hi ware ofte hoe scone
I Die ridder peinsde latic haer bliken
Om manne te nemen in ertrike
Soe soude die vrienscap ende de prijs
Die si mi doet in meneger wijs
Daer omme sijn ghestoert
Dit dochte den ridder quaet verboert
Dat hi der vrienscap soude deruen
Die si hem dede menechweruen
Met solaze in goeder duecht
Soe dat die ridder roert verhuecht
Die met sorghen was bekoert

981

84

88

92

96

100

104

108

112

116

wil: Verbeterd uit oorspronkelijk g
geschreven wildi waarbij de twee laatste letters zijn doorge8e
streept
en
eex
un
eerd.
Na
wil
is
een
verticale
streep
aangebracht.
p g p g
p g
189vb21ode:
De gis verbeterd uit een d.
^
189vb25
hoe: De h is verbeterd uit een s.

189vb 11
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Daer omme bleef hi ghestadich voert
Dese ridder ende hi liet
Te vele daghen sijn verdriet
Hine woude haer hulde niet ontberen
Nochtan was sijn begheren
Haer te crighen ende veesen sijn wijf
Daer op stopt hem sijn herte stijf
Dat hi coes alder sienste
Ghestade te sine in haren dienste
Sonder eneghe dorperheit
Goede onste was haer bereft
Menechweruen Bonder veinsen
Luttel arch plach si te peinsen
Opten ridder vroech ofte spade
Die om haren wille dade
Meneghen cost op auonture
Ende arbeit die hem quam te zure
Hi dede om haren wille maken
Wat daer ghebrac van eneghe Baken
Inden cloester al daer omtrent
Datten prijsde alt couent
I Want sine wisten groet no Ilene
Dabdisse noch der nonnen ghene
Waer omme dat die ridder dede
Den cloester dese werdechede
Hi dede scone feesten malen
Beide in cameren ende in Balen
Die hem costen groten scat
Daer na wert hi gheuens mat
Sinen scat was te male ten jinde
Die ridder quam in groten eilinde
Hine wiste sijns selfs genen raet
Hi moeste sinen hoghen staet
Laten dalen om sinen Banc
Doen wert hem sijn hope te crane
I Doe dachte die ridder in sinen moet
Al ghecreghic dese joncfrouwe Boet
In mochtse met eren niet behouden

crighen:
Boven de r bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
lusletter.
g
g
malen: De 1 is verbeterd uit een k
190ra21uam:
Boven de regel
op
i'n.
g ggeschreven met invoegteken
q
g
p de schri'
17
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190ra29
190ra41
190ra44
190rb12

Waer op willic mi verbouden
Ochte verbliden te neger tijden
Die ridder moeste sorghe liden
Dies hi onghewoene was
Daer te voren als ic las
Daer hi stopt in dat ghepeins
Ende dachte daer ende ghens
Die duuel quam te hem gegaen
Ghelijc enen man ghedaen
Wie dat in wanhope si
Daer es die duuel gherne bi
Hoe hine best becoren mach
Daer peinst hi omme nacht ende dach
11 Hi gruette den ridder ende sprac
Ghi lijdt groet onghemac
Van groten rouwe die ghi draght
Al eest dat ghijs niet en claght
Grote sorghe hebdi in v herte
Daer af Tijddi grote smerte
Dat sie ic wel an v ghedaen
Ic mach v wel hulpen saen
Van dat v deert wijldijt lonen
Die ridder began te verhoghen
Dat mochtmen an sijn ghedachte sien
Die duuel antworde mettien
Ic wil ghi mi die waerheit seght
Of ic v loghene Nebbe ontdect
91 Neen ghi sprac die ridder doe
Ic wil emmer weten hoe
Dat ic Boude verdienen moghen
Dat ghi mi holpt wt tuinen doghen
Wie ghi sijt ende wanen ghi Gomt
Moghdi mi hulpen dat mi vroemt
Ic wil doen dat ghi ghebiedt
Wat dat mi daer na ghesciet
Want ic Tide Boe grote pine
Mochter boete jeghen sine
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Dat en stonde mi Beker niet te laten
Ic Nebbe sorghe bouen maten
Ia sprac doe die boese gheest
Ghi Bout hebben grote feest
Van desen daghe vort mere
Wildi doen dat ic v Tere
Die ridder sprac wat soude dat veesen
Daer ic mede soude ghenesen
Vanden euele dat mi deert
Die duuel antworde ter vaert
Goets soe vele willic v gheuen
Dat ghi met eren selt moghen leuen
Tallen stonden waer ghi sijt
Doe wert die ridder sere verblijdt
Dien hi staende vant in sorghen
Die duuel sprac ic wil v borghen
Hoe langhe ghi cont ghenoemen
Alse die tijt es omme comen
Sal ic v ontbeiden hier
Ghi moet dan comen tot mi schier
Wat hulpt dat ic v langhe telle
Ic ben die viant vander hellen
Ghi moet dan varen op mijn ghenade
Wildi doen dat ic v rade
Sprac die viant openbaer
Den ridder wert sijn herte swaer
Nochtan ende Conde hijs niet eertien
Hine moeste an sine worde lien
Om die minne vander joncfrouwen
Loefdijt . het moeste hem rouwen
Met allen rechte alst omme quam
Den tijt die hi te leuene nam
Want Nine coes niet langher daer
Te leuene meer dan vii jaer
Hine dede niet als die vroede
Hi bescreeft met sijns selfs bloede
Enen brief dien hi hem gaf
Die boze gheest sciet daer met af
Die ridder creegh dat hi begherde
Van dies hi begherde op der erden
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Van scatte ende van Bulken dinghen
Dies plach hi hem vele te bringhen
Die duuel diepe wilde ghesterken
Dat hi wonder soude werken
Binnen der tijt die was oorsproken
Die hem mesdede dat wert ghewroken
Soe mechtech wert hi ende soe rike
Dat men nerghent en wijste sijns gelike
f Dese joncfrouwe daer hijt om dede
Ghesciede grote werdechede
Om datse heilechlike leefde
Datse in Bonden niet en sneefde
Ende datse oec dat van Bode wijste
Hoe die duuel met sinen liste
Desen ridder hadde bedroghen
Daer Nine staende vant in doghen
Om haren wille altemale
Dat dochte haer ene jammerlike tale
Dat hijt dorste auonturen
Ende niet laten om gheen besuren
Sente ghetruit die was hem vrient
Hi hadde haer langhen tijt ghedient
Dat lonese hem ten lesten daghe
Als hem naken soude die plaghe
9[ Want die tijt was saen leden
Dat die ridder moeste scheden
Ende varen op die langhe vaert
Ter pinen die ewelijc beswaert
VII jaer sijn emmer gaende
Hine hadde verste meer dan H maende
Dat hi jerst begonde dincken
Hoene die viant soude screnken
Ten inden vanden vii jaren
Als hi ter hellen soude varen
Niemen en mocht voer hem doen
Doen droefde sere die ridder coen
Hi vergat vriende ende maghe
Dien hi hadde ghemint sijn daghe
Ende sente ghetruit die joncfrouwe
Hi ghecregh Boe groten rouwe
Dat hijt ghenen vrient en toghde
God wijste wat sijn herte doghde
Van groten pinen ende van groten wee
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In dese leste maende twee
f Als dese vii jaren omme quamen
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Riep dat couent te samen
Dese ridder ende nam orlof
An alle die ghene die waren int hof
Hi ginc sine dinghen besetten
Hine dorste sine reyse niet beletten
Hi hadde te voren gheseit
Als ic te varene ben bereft
Niemen en wille mijn reyse keren
Dit exempel moghen wi alle leren
Dat hem niement en late bedrieghen
Die langhe vaert mach nierren liegen
Dicke twiuelt hem die moet
Dese ridder al daer hi stoet
Om dat hem der reysen niet en Juste
Ende dat hem god gheleiden moeste
f Die nonnen gauen hem drincken algader
Ende beuaelene den hemelschep vader
Als hi sente ghetruiden Bach
Die hem altnes int herte lach
Doe wederseide hi haren dranc
Ic hebs ghenoech ic wets v danc
11 Die ridder sprat ic moet vort
Sente ghetruit seide ridder hoert
Drinct nv om die minne van mi
Ende sine vrienscap al daer bi
Den heileghen apostel sente jan
Dat hi v gheleide de heileghe man

Ende die vrede gods daer mede
Dat v god bewaren telkey stede
Die ridder dranc eer hi ginc
Dat hem was een salich dint
Als ghi hier na Belt verstaen
Doen die ridder quam ghegaen
Weder op die selue stede
Daer hi gheloefde sine sekerhede
Ende met sinen bloede bescreef
Enen brief die hem bleef
In Bulken sin als hi begherde

beuaelene: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
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8

Ende ziele ende lijf daer omme ve rt eerde
f Ter seluer stede nam hi sijns ware
Doen hi hadde ghedient vii jaren

Vander hellen den viant
Hi stont heter dan een Brant
12
Hem mochte wel met rechte gruwen
Ende sine droefheit vernuwen
Want die viant sprac hem an
Vreselike als hi wel can
16
Desen ridder . ende hi vraeghde
Hoe hem die reyse daer behaghde
Die sorchghelike was in schine
Swaerlijc sprac die ridder fine
20
f Ic moet mine sekerheit vrien
Ende scuwen der maghet Sente marien
Ende varen met v ter hellen wrake
Die viant antworde op die sake
24
Her ridder v sekerheit es te cranc
Ghine ginct heden niet den rechten ganc
Ghi dronct nv dats waerhede
Doer hare minne die mi soe lede
28
Heeft ghedaen al desen tijt
Gaet van mi ic scelle v quijt
Dat moetic doen al bi bedwange
Al wildic v dienen alsoe lange
32 Cost ende arbeit ware al verloren
Al haddi hulde ane mi gesworen
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Met crachte ende oec met minnen
Droncti om sente ghetruit minne

191ró

Als ghi nv daet tuwer vromen
Alle mijn Gracht Wert mi genomen
Dat ic v niet en mach scaden
Ghi en selt mi niet meer beladen
Met hare minnen dein no groet
Die v leest waer drincken boet
Om sine minne . dien si heeft lief
Hout hier weder uwen brief
Daer uwe sekerheit inne staet
Van v en willic ghene baet
Dan ghi mi van v laet varen

191ra37
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Ic wille al des goets ontbaren
Dat ghi van mi hebt ghedreghen
Hadde die joncfrouwe allene ghesweghen
Soe moesti mede an onsen rinc
V en mochte ghehulpen ghene dinc
I Si heeft v van ons verbeden
Die ghi mint met sekerheden
Doedijt meer het sal v rouwen
Doen en mocht hijs daer niet langer scouwen
Doen scout daer quite deen den anderen
Ende die ridder ginc daer wandelen
Met groten vrouden ter cloester weder
Daer hi gode in diende seder
Als hi ten cloester weder quam
Ende couent die waerheit vernam
Doen waren si alle Bader blide
Ende grepen den ridder om die side
Ende hietenen willecome ghemene
Beide out jonc groet ende Ilene
Oec hietsine willecome sijn
Die wel wijste die waerheit fijn
f Sente ghetruit sine vriendinne
Sprac hem toe met bliden sinne
Heimelijc in desen reden
Ghi hebt grote auonture leden
Ic weet wel al en segdijs niet
Werde joncfrouwe al eest al dus ghesciet
Ic wils mi hueden al mijn leuen
Ende wille mi al hier begheuen
In desen cloester ende dienen gode
Ende houden vort sine ghebode
Dan lietic niet om al tgoet
Daer god die werelt mede voet
(1[ Doe ginc die udder hem ghereiden
Ende wilde een heilich leuen leiden
Dat god ontfanckeleec ware
Al sijn Boet gaf hi dare
Hi gaeft sinen vrienden ende sine maghen
Dat si hem wel mochten ontdragen
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Sijn arme vriende biet hi bi namen
Rijc maken van sire hauen
Inden cloester gaf hi gauen
44
Soe dat sijs noch hebben te bat
Daer dit cloester nv es gheset
191va
Dus was die ridder wel gheleert
Ende ter doghet wel bekeert
Dat hi stad een heilich mensche
4
Wat batet dat ic om ghierecheit wensche
Ende om rijcheit oec daer mede
Want het es oec die sede
Dat ic al dit deruen moet
8 Die heileghe joncfrouwe Boet
Voer mede ten eweghen leuen
Ende elc was met Bode verheuen
9[ Die ridder ende die heileghe nonne
12
Die gheen dinc onder die sonne
En minde bouen onsen here
Sente janne plach si dic te eren
Beide in vieren ende in vasten
16
Soe dat hi mede haer halp ontlasten
Desen ridder daer ic af spreke
Die de duuel met valschen treken
Te swaren sonden hadde ghespaent
20 Hier omme wies men noch vermaent
Die soe sal om hare minne drincken
Ende om sent jans gheleide dincken
Die de ridder om haer nam
24
Eer hi toten viant quam
Die hem ter quaetheit hadde gehouden
Al heeft Nine seder quijt gescouden
Hier omme drinct men Sente fans geleide
28
Eer deep orient wanden anderen sceiden
Als hi eneghe vaert bestaet
Daer toe roept an hare raet
I Die sente ghetruit was gheheten
32
Op dat wi hare minne ghemeten
Soe selen wi alle drincken gherne
Eest an straten eest an tauerne
Ende onsen vrienden scincken weder
36
Want dat onthouden es seder
Van desen . tween daert jerst af gesciede
Dat beide bleuen heileghe liede
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Daer bi hebbic mi soe beraden
Dat ics nierren en hete te versmaden
Die mense schinct hi salse ontfaen
Dat hi in haren gheleiden moet gaen
11 Daer ghi dit ghedicht af hebt verkort
God bringhe ons ter hemelsche port
Ten lesten daghe daers es te doene
Hier mede jndic dit sermoen
Van sente ghetruiden der heileger joncfrouwen
Die men in hemelrike mach scouwen
Ende sente janne daer toe mede
God Bende ons sinen eweghen vrede
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Amen IIII` LII verse

ENE SCONE EXEMPEL VAN ENEN JONGHEN

8

[193]

KINDE ENDE VAN HAREN SCOELMEESTER

C XCIII

ne scone exempel willic ontbinden
van enen meester die ic wel kinde
Clergie leerdi ende hielt scole
Ende soe sere roert hi in dole
Van minnen op een kint
Dat hi leerde . in lieghe v niet in twint
Ende hi leider ane soe grote minne
Dat hi waende varen wt sinen sinne
Ende daer toe Blijf verliesen
Ende van minnen die Boot kiesen
Dat kint en hadde maer )(HI jaer
Dat seinren mi al over waer
Brueder jan ende jacobijn
Die wel wisten die waerheit fijn
Hi was recht een Boet man
Hi Boude node lieghen an
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991

Hi seide mi dat si was soe scone
Dat men niewerincs onder schemels trove

En mochte vinden in ertrike
En hadde vonden haers ghelike
Vander sonderlinghe scoenheden
Ende van allen volmaectheden
32 Si diende marien onser vrouwen
Alle daghe met goeder trouwen
Lasse onser vrouwen ghetide
Marien teren dat sise moeste verbliden
36
Van hare onghedoeght
192ra
Laten steruen bi hare doeght
Sonder van manne te hebben blame
Vleschelike van haren lichame
4
Dit was altnes haer ghebede
Als si hare ghetiden dede
Si leerde lesen ende singhen
Niewers van anderen dinghen
8
En dede hare meester ghewach
11 Hi seide ic en mach
Langer dese pine gedoghen joncfrouwe
Ic moet v claghen tuinen rouwe
12
Die ic Nebbe in mijn herte gront
V minne heeft mi ghewont
Dat ic nemmermeer en can ghenesen
Ghine wilter selue troest toe geuen
16
Dit dede hi haer dicwile verstaen
Si antwerde berde saen
Die scone maghet ende seide
Meester dit es onreinecheide
20
Ghi sout mi leren ende wisen
Ter doghet bringen ende daer toe risen
Ende ghi lecht mi hier af te voren
Van desen en willic nemmeer horen
24
Alsoe ghehulpe mi jhesus
Ghewaghdijs mi meer ic bliue thws
Ende wille nemmeer ter scolen gaen
Die meester sprac ic laet dan staen
28
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Ic en ghewaghes nemmermeer woert
Ende ware of ic v gaue voert
Hi sprac jeghen hare soe vriendelike
Soe dat die joncfrouwe haestelike
Ane hem woude legghen minne
Met herten ende met sinne
Dit gheduerde wel ti jaer
Daer na stillekijn ende openbaer
Ghinc si met hem ende rumde dlant
Dit es alsoe men ghescreuen want
Want het Beide mi een goet man
Si voeren ewech van dan
Ende ruemden haers vaders goet
Ende si voeren metter spoet
Tot sanderdaghes toter noenen
Daer quamen si neuen valleyen groene
Daer die voghelkine songhen
Ende die scone bloemen spronghen
Daert sunderlinghe scone was
Ende die joncfrouwe sijt Beker das
Dat si was soe moede te dien tide
Si wilde rusten ende ontbeiden
Ende hare ghetide lesen voert
Daer na seidesi dese woert
9[ Maria seese ic Nebbe v oec ghebeden
Om te behoudene mijn suuerheden
Nv benic met tuinen meester gegaen
Sine minne heeft mi soe bevaen
Dat ic en weet gheen onderscheden
Welc lieuer storue van ons beden
Mijn meester ic ofte hi
Maria edel maghet vri
Ghi moet ons bede bewaren
Soe waer wi henen varen
Si spraken menech vriendelijc woert
Als twee ghelieue wel toe beboert
Daer si te gader sijn
Die scone joncfrouwe fijn
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Plucte III kerssouden
Ende heeftse in haer hant ghehouden
Si leide haer hoet in sinen scoet
Een luttel dat si haer oghen loec
Si sliep ende si was moede
Die scone joncfrouwe ende die goede
Daer na eer iet lanc
Vut haren slape dat si ontspranc
Ende heeft hare bande ontploken
Die bloemen die daer jn waren beloken
Die besachse alle drie
Deeus here god hoe wondert mie
Van delen sconen kerssouden
Die ic hier hebbe in mijn hant gehouden
si sijn bleec ende onghedaen
Biden anderen die hier staen
Lieue meester hoe mach dit sijn
Doe Boe seide die meester fijn
1 Ic sal v segghen dat ghi mi vraeght
Die kerssouwen slachten der maeght
Als si haren maghdom dit es waer
Verloren heeft si en mach daer naer
Weder maghet sijn als si was eer
Al dier ghelike en weert si nemmermeer
Als si ontsuuert es dit es waer
Dan valt si daer naer
Lichte an anderen Bonden
Die joncfrouwe seide in Gorten stonden
Meester dat ghi segt dats waer
Soe en willic nemmermeer hier naer
Minen lichame ter werelt gheuen
Ende ic wille leiden een suuer leuen
Doen waest . die meester leet sonder waen
Dat bijt haer hadde doen verstaen
Ende seide selen wi nv scheden
Newi seese wi selen onder ons beden
Leiden een Boet suuer leuen
Ende Been den anderen niet begheuen
Ende dat men ons gheeft in ons ghewelt
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Eest cleder ofte ghelt
Eest broet ofte oec wijn
Het sal emmer half ende half sijn
Ende leuen een Boet leuen
16
Alst Busters ende broeders pleghen
Dit gheloefden si mallijc andren daer
Si voeren bi nachte van daer
Si voeren haren weck voert
20
Tot dat si quamen in ene poert
Daer si beide te dien stonden
Enen sconen cloester van vrouwen vonden
24 Inden cloester voeren si naer
Ende bleuen onthouden daer
Daer leerde die jonghe nonne
In Boude v niet ghesegghen connen
Hoe wel dat si waren te ghemake
28
Die abdisse vraghde om menege sake
Hoe na dat si waren belanc
Die meester wide sonder wanc
Vrouwe Bijt der Baken vroeder
32
Si es mijn Buster ende ic haer broeder
Dese joncfrouwe die ghi hier Biet
Hier ane en hebbic geloghen niet
Die joncfrouwe hielt hare ghetiden
36
Metten nonnen dies waren si blide
11 Want soudemen daer singhen ofte lesen
Si moeste altnes die jerste veesen
Beide te vesperen ende te messen
40
Daer en soudemense niet ghemessen
Si Banc bouen hen allen wale
Clerdere dan die nachtegale
44
In leringhe Boe was si volmaect
Ende van Beden wel gheraect
Ende scoene al om trent
192vó
Dat verblide al dat couent
i Tenen tide sonder waen
Als die abdisse was ghestaen
4
Seide die abdisse sem mijn leuen
Broet ende cleder willic v gheuen
Ioncfrouwe begherdijs nv
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Die joncfrouwe seide des gheloeuic v
Maer dies en ontsegghic niet
Hier es mijn broeder die ghi hier Biet
Die emmer moet hebben die helt
Van dat ic in mijn ghewelt
Hebbe ende dat ic ghecrighen can
Wi hebbens gheloeft bi Sente jan
Elc andren bi onser trouwen
f Doe seide die abdisse toter joncfrouwe
Ic sal v wel doen v belof
Ende makene pape hier int hof
Ende latene ons die messe singhen
Dus quamen si ten goeden dinghen
Si wert nonne . ende hi wert pape
Hebdi wel verstaen die sake
Hoe elc van anderen niet en ginc
Ende si haer ordene wel hilt
1 Daer na soe ghevielt niet lanc
Dat die graue haer here quam int lant
Ende quam daer hi den cloester vant
Ende hi wilde daer messe hoeren
Ende hoerde die jonghe nonne singen voren
Ende alle die anderen songen daer naer
Dit was sekerlike waer
Die nonne sanc met ere clerder kelen
Die here besachse herde vele
Haer scoenheit en haer ghelaet
Doen gaf hem sijn herte raet
Dat hi van hare hebben soude sinen wille
Beide lude ende stille
Als die messe was ghedaen
Es hi toter abdissen ghegaen
Ende gruetese houeschelike
Ende si seide . den here van hemelrike
Moetti willecome veesen
Die graue vrachde haer met desen
Wie es die jonghe nonne ende die smale
Die hier sanc soe wale
Ende wenen si es gheboren
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Des willic die waerheit hoeren
Die abdisse seide here ic en weet
Het ware mi te segghene onghereet
Niet si en es een goet godlijc wijf
Ende heeft hier broet ende cleder haer lijf
Bi hare sconre scoenheden
Ende bi hare leringhe mede
Ende biden goeden sanghe die si can
f Die graue seide bi rente jan
Ic moet ligghen bi haren liue
Als een man bi sinen viue
Ende hebben ghemeynscap met hare
Die abdisse seide dat ware
Ene berde grote sonde
Ic verlore lieuer vten gronde
Den cloester ende al dat goet
Dat den houe nie bestoet
Dan ic dat ghedoghen soude
Die graue seide alsoe houde
Vrouwe en maect gheen rebel
Het moet weren dat wet wel
Ochte ic sal in Gorten stont
Den cloester verberren inden gront
Ende bringhen v in selker noet
Dat ghi alle relt gaen om v broet
Ende struweren v altemale
Ofte neen wet dat wale
Ic moet hebben den wille mijn
Nv beraet v eer morghijn
I Dus es die graue wech ghevaren
Ende die abdisse ginc sere mesbaren
Ende si sende alsoe houde
Beide om jonghe ende om oude
Doe quamen si alle ghemene
Sonder die jonghe nonne allene
Si was haer vermeyden in ene stede
Daer si hare ghebede in dede
Doe seide die abdisse nv hoert ende verstaet
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Ghi oude ende ghi jonghe gheeft mi raet
Hier es die graue onse here
Die es op ons verbolghen sere
Ende wilt ons nemen al ons goet
Datten cloester nie bestoet
Ende bringhen ons in selker noet
Dat wi alle selen gaen om ons broet
Ende struweren ons altemale
Ofte neen wet dat wale
Hi moet hebben den wille sijn
Van der nonnen die hier begheuen sijn
Hier af soe gheeft raet mijn
Ende seght mi den wille dijn
Doe Beiden si alle ghemene
Beide out jonc groet ende Ilene
Wine wisten v wat rade gheuen
Ghi Bijt die vroetste die mach leuen
Die der sake ane gaet
Si sal ons gheuen den besten raet
Ende wi volghen alle na haren rade
God huede ons van lachter ende van scade
Amen seide die abdisse met desen
Heeft die joncfrouwe haer ghetide ghelesen
Ende ghelaten ende quam vort
Ende vantse alle sere ghestoert
I Doe vraghde die joncfrouwe openbare
Der abdissen wat haer ware
Dat si hadden al Bulken rouwe
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24

28

193ró23-24

Doe seide die abdisse toter joncfrouwe
Ic sal v segghen onsen noet
Wie moeten alle gaen om ons broet
Oste steroen altemale
Oste neen wet dat wale
Hier es die graue ons landshere
Die es op ons verbolghen sere
Ende wilt ons nemen al ons goet
Dat den cloester nie bestoet
Ende bringhen ons in sulker noet
Dat wi alle gaen om ons broet
Ende struweren altemale

Oste: De ko pcrust heeft tot tweemaal toe verzuim d de dwarsstreep
p van de aan te brengen.
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Ofte neen wet dat wale
Hi moet ligghen bi uwen liue
Als een man bi sinen wiue
Hier omme hebben wi rouwe
1 Doe seide die scone joncfrouwe
Dat ware jammer berde groet
Soudi alle gaen om broet
Om tuinen wille allene
Maria seide si maghet rene
Beuelic mijn ziele ende mijn lijf
Sent om den graue sonder blijf
Ic sal v lossen wt deser noet
I Met desen men den graue ontboet
Ende die joncfrouwe ginc alsoe boude
Voer dbelde van onser vrouwen
Cnielende met groten rouwe
Maria vantse in ene stede
Daer si hare ghebede dede
Ende si seide dese woert
11 Coninghinne maria nv hoert
Den bode van enen sondare
Want ghi in ertrike openbare
Moeder waert al sonder blame
Ende sonder smette van lichame
Ende droecht jhesum v lieue kint
Dies en twifelt mi niet en twint
Nochtan bleefdi moeder ende maghet pure
Vrouwe bescermt vwe creature
Die heeft gheweest v dienst wijf
Ende wille oec veesen al mijn lijf
Ende ic v op gaf mine suuerhede
f Maria doe sprat ende sede
Lieue dochter mijn dienst wijf
Ghi Belt hebben langhe lijf
Vwen dienst salic v loenen
Ende in hemelrike doen tronen
Nv gaet met ghenent
Tot uwen meester int couent
Ende doet v Hese ende mout af sniden

Beide regels
de aantekeningbij1 193ra37 - 38 .
g springen iets in
openbare:
Boven de n is een lus van een niet afgemaakte
letter geschreven.
P
S
g

Folio 193xs-193vB, TEKST 193

Ghi selt berde wel verbliden
Ende ghi en selt gheuoelen ghene smerte
Gaet met enen goeden herte
28
Ghi selt alsoe veesen ghedaen
Die graue sal v laten gaen
f Als dese joncfrouwe hadde ghehoert
Van maria dese woert
32
Ende si haer orisoen hadde ghedaen
Stont si op ende es ghegaen
Daer si haren meester want
Ende si vraghde hem alte hant
36
Meester hebdi enech mes
Dat scarp . ende wel sniende es
Die meester seide jaic joncfrouwe
Soe biddic v seide si op trouwe
40
Dat ghi mi in Gorter stont
Af snidt nese ende mont
Want het moet emmer sijn
Ofte ic verliese die ere mijn
44
Vanden graue die hier was
Ende hoerde messe sijt Beker das
193vb 91 Als die meester hadde ghehoert
Vander joncfrouwe dese woert
Nam hi sijn mes alte hant
4
Ende snel haer af toten tapt
Alden mont metten nese
Dus verteldel ons diet ghelesen
Hebben finder heilegher scrifturen
8
Dat si daer te dier uren
Noch en bloedde noch en hadde smerte
Dat was gheloeft met goeder herten
Si nam haren nese schiere
12
Ende deden in haren meysniere
Haer boet cleet nam si ter stont
Ende bant voer nese ende voer mont
Ende si ginc weder int couent
16
(I Die graue quam met ghenent
Des anders daghes betide
Hi was wel in hoghen ende blide
Ende es toter abdissen ghegaen

193va25

verbliden: De lezing
8 v ervliden is eveneens mogelijk.
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Die joncfrouwe es bi hem ghestaen
Daer hem sijn sin sere toe droech
Houeschelike sprac hi . ende loech
Ioncfrouwe sidi nv beraden
24
Die joncfrouwe seide ic sal v ghestaden
V ghebot here berde gherne
Maer lieuer haddics tonberne
Dan icker pine moet om doghen
28 Ghi selt sien met uwen oghen
Die joncfrouwe die ghi begaert
Die graue namse metter vaert
Die joncfrouwe in sinen arme
Ende si seide wacharme
32
Ende weende sere ende maecte mesbaer
Want si hadde groten vaer
Die ghene diet ic hoerde segghen
Si vraghde waer vuildi mi hebben
36
Hi seide hier int vrijthof
Ane die abdisse namen si orlof
Ende si gingen ten vrijthoue waert
Ende die graue die niet en spaert
40
Ghinc met hare alte bant
Ende seide hare . doet af uwen nesbant
Ende laet mi scouwen v ansichte
44
Si sprac ghine Bout mijns niet begeren lichte
Hi seide ic sal v besien
Ende trac af den wempel mettien
194ra
Als hise metten oghen ane Bach
Doe riep lude o wi o roach
4
Du hebts den duuel onderhanden
Du staet beulect toten tanden
Ende een quaet lelie ansichte
Ghelijc enen quaden wichte
Hi seide die duuel moet v gheleiden
8
i Dus es die graue van haer ghesceiden
Ende ginc met snelder vaert
Daer hi staende vant sijn paert
12
Ende als hi te sinen paerde es comen
Ende die abdisse heeft vernomen
Dat die graue was soe gram
20

194ra3

Tussen lude en o is 0 . lude doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
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36

40

44

194rb

4

194ra16

Die joncfrouwe hem na quam
Die abdisse vraghde berde saen
Wat hebdi tuinen here mesdaen
Dat hi es soe verbolghen
Die joncfrouwe ginc hem na volghen
Ende si seide her graue here
Wildi van mi iet mere
Hi seide nenic quaet vul gheest
Ende doet den cloester gheen tempeest
Du best belsebuc of sijn gheselle
Ochte selue die duuel vander hellen
Als nv bestu lelie als nv bestu scone
Du saelt noch met quaden loene
Dancken der abdissen
Du connes soe menech quaden listen
Al dus scout hi thof quite
Dies waren si alle met elite
Alle die daer binnen waren
Dus es die graue wech ghevaren
R Doe ginc die joncfrouwe alte bant
Daer si haren meester vant
Ende seide meester court hare
Voeghet elc stuc openbare
Elc stuc daert te voren stoet
Die meester was edel ende goet
Soe hi best mochte in sinen wane
Voeghde bijt weder daer ane
Dese mieracle dede ons here
Doer sijnre lieuer moeder ere
Men mochte niet werden gheware
Ghenen snede openbare
Sonder daert mes ginc jn
Daer soe stont meer no min
Als enen Biden draet roet
Maria die wt alre noet
Verloeste dese nonne op desen dach
Maria die vele mach
Moet ons verbidden ten jonxten daghe
Daer alle redene sal gheuen claghe

Tussen de h en de d is een e zwartgemaakt.
vraghde:
g
g
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8

Dies moet veesen ons volleest
Vader Bone ende heilich gheest

448

Amen IIIIP XLVIII verse

[194]

ENE BEUELINGHE

C XCIIII

12

C beuele mi Bode van hemelrike
Ic beuele mi der heilegher maghet
maria gods moeder Ic
beuele den groten here sente janne
baptista Ic beuele mi den den groten
here sente janne ewangeliste Ic
beuele mi alle santen ende santinnen
alle postelen alle confessoren alle
martelaren alle heilege Ic beuele mi den
hemelschee here Ic beuele Mi alle
gods jngelen van hemelrike Ic
beuele mi der werder gods Gracht
Ic beuele mi der werder gods
macht Ic beuele mi der werder gloriose
gods moghentheit van hemelrike
Inden name des vaders ende des sons
ende des heilich gheest
Inden dat ons lieue here god
gheboren was
here vader
in uwen handen soe beuelic tuinen
gheest . Amen
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29a

32
33

29b
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194rb10-11
194rb11-12
194rb12-13
194rb15
194rb21
194rb32
194rb33-34.
194rb29ab
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Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
%%
Tussen deze regels
bevinden
zich in het handschrift twee witregels.
%
%
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift drie witre els.
%%
eëxp
un %eerd.
Tussen g ods en moeder is moerder doorgestreept en%
alle heilege:
i'n.
g Boven de regel
% %geschreven met invoe%teken opp de schri j11
Tussen ons en lieue is liefs doorgestreept. Tussen reel
31
en
32
bevindt
zich in het handschrift een
%
witregel.
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift twee witregels. Het volgnummer op regel; 34
is in de benedenmarge
% buiten het kolomkader geschreven.
%
Tussen g heest en here is een verwijsteken
aangebracht.
Dit teken is herhaald in de linkermarge
1
%
%
van regel 32, om aan te geven dat de regels 32-33 op deze plaats gelezen moeten worden.
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DITS TIJT VERLIES ENEN EDELEN SPROKE

[195]

C XCV

194va

4

8

12

16

20

24

28

32

194va2
194va28

C quam ghegaen al in ene kerke
Daer ic vele scoender saerke
Sach ligghen rijckelijc ghehouwen
Daer onder heren ende vrouwen
Laghen meesters ende prelaten
Die welke haer rijckelijc ghesaten
Hadden ghelaten alte male
Ende waren in ene doncker zale
Varen woenen van VII voeten
Ic las die letteren met goeder moeten
Na tscarnacioens bediet
Hoe dat elc bi namen hiet
Die daer onder begrauen lach
Ende in dat leste dat ic sach
Enen den moeysten zaerc ghehouwen
Die eneghe oghe mochte anscouwen
Oec lach daer dies Bijt wijs
Maniere dies conincs darijs
Ocht alexanders ochte hector
Ene tomme die niet dor
Van werke en was die saghic weluen
Al daer omme in mi seluen
En constic niet ghewerden vroet
Wanen comen mochte dat Boet
Dat ane die tomme lach allene
Van goude ende van dierbaer stene
Oec saghic ane die tomme versiert
Letteren gheamaliert
Ic lasse ende si orconden dies
Dat daer onder lach tijtverlies
Doen veranderde mi mijn sin
Ende doe hoerdic ter lommen jn
Ene stemure na mijn bediet
Die sprac en vervaert v niet
Ende en wilt van hier niet gaen

I

saerke: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
8
Tussen Letteren en g heamaliert isgghema doorgestreept engeëxp
un geerd.
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36

Maer wilt hoeren ende verstaen
Ende wilt orconden voert
Den volke dat ghi siet ende hoert
Van mi en sal v niet messchien
Ic sechende mi ende bleef mettien
Hoerende na die stemure claer
Die beschedelike sprac daer
Hoerstu tijt verliesekijn
Dat meest alle menschen sijn
Die nv op der werelt leuen
Dies hem therte mochte beuen
Wijstent Bijt also ict weet
Die meest inden name heet
Die es die meest tijts verliest
Die meeste esel die meeste ries
Ende die onsalichste na die doot
Ende es ter werelt here soe groet
Noch prelaet soe hoghe ghewijt
Dat hi oerboert sinen tijt
Alsone hem god heeft verleent
Dat noch swaerlijc sal beweent
Van hem werden eer iet lanc
Die recht souden gaen die sijn mane
Die sien souden die sijn worden bient
Die oude die sijn worden kint
Die ghesonde sijn worden lam
Die goedertierne sijn verwoet ende gram
Die gherechte sijn worden spilde
Die vrecke die sijn worden milde
Die gheuers die sijn worden ghier
Die heileghe kerke es persemier
Voercoep ende symonnye
Thoet der heren es reynaerdie
Suptijlheit dats scalken gront
Waerheit wies ontrouwe orcont
Wille dat es worden wet
Fortse es voer recht gheset
Costumen saghen ende ander quaet

40

44
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194vb2
194vb5
194vb9

also en ict zijn
door een verticale streep.
1 gescheiden
gp
esel: De s iseschreven
over een d.
g
oerboert: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
S

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

FOLio 194vÁ-195RÁ, TEKST 195

32

36

40

44
195ra

4

8

Int boec van preuelegien staet
Suptijlheit scalcheit dats ghedwas
Dat sekerheit van trouwen was
Die penninc es der werelt here
Dat scande was dats worden ere
Dat ere was dats worden scande
Gods vriende sijn der werelt viande
Die goedertierne heet men beesten
Ende dat volc dat steerft met feesten
Ende si huwen sonder vrucht
Oude kintscheit es worden joecht
Ende jonghe kintscheit die niet en weet
Maect men wethouders ochte beleet
Het werden kindere ridders ende papen
Deen kint gaet biden anderen slapen
Eer hare enech es verjaert
Si gaen ghewapent sonder baert
Elc die moert anderen sonder Wijt
Vrouwen draghen mans abijt
Die manne gaen ghecleet als wiue
Niemen en mach sonde doen metten liue
Na dat woert der luxurien
Manne maghe ende ghebueren
Elc anderen haer wiue ontvrien
Papen ende wethouders die houden Amien
Bouen haer belof van trouwen
Lettel scamen hem die vrouwen
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80
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96
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Die maeghde hebben bout ghelaet
12

16
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24

Bastaerdie varinghe gaet
Bouen wettelike trouwe
Des men ter werelt mach anscouwen
Plaghen destruxien menegherande
Van bloetstortinghe ende van brande
Van water van steerften hier voerleden
Maer wies noch ten daghe van heden
Es gheschiet dan es maer spel
Tgherechteghe sweert es alsoe snel
Het es gheslepen an beiden Biden
Maer boet sal steken ofte sniden
Weet luttel iement . eer hijt proeft
Si werden jammerlijs bedroeft
Dese voerseide dulle riesen
Die haren fijt al dus verliesen
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20

Als ic den minen hebbe verloren
Mi rouwet dat ic noit was geboren
Dat ic den tijt van minen leuen
Hebbe der werelt dus ouer gegeuen
Mijn lijf dat was soe sere gheprijst
Daer sijn nv die worme met ghespijst
Mijn ziele ghescepen ende gheprent
Na mijn werken swaer torment
Daer waert dat ic rechte vare
Waer mijn redene openbare
Onder dat volc het waers wel noet
Die stemure suchte ende ic verscoet
Al daer wt minen visioene
Ic rade elken dies heeft te doene
Dat hi hem verwachte dies
Dat hi niet en hete tijtverlies
Die doot es snel . cort es die tijt
Der werelt Toen es onprofijt
Want wie inden lichame es de meeste
Es die menste inden gheeste
Ende nierren en wilt veesen ghecastijt
Al raet men hem sijn profijt
Dat sijnder zielen mede gaet
Dat dunct hem na der werelt quaet
Dus bliuen die herden metten scapen
Al verloren finder sapen
Want elc wilt spreken metten broede
Dus gaet die reghele buten den loede
Ende ouer den waghen soe sprinct die Gouwe
Ende dat men vele meer seide hier toe
Soe en mocht niet verbetert sijn
Maer wander Loren baudewijn
Bidt elken die dit leest ochte hoert
Dat hi niet en si ghestoert
Maer neme exempel bi deser dinc
De here die ant cruce hinc
Ende int graf lach voer den tempel
Late elken kersten mensche exempel
Hier ane nemen na sijn profijt
Soe dat hi niet en verliese den tijt

195ra35

vare: Oorspronkelijk ware
ware;• het eerste pootje
ootje van de w is uitgeradeerd.
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Alsoe mi dochte in visioene
God sterke ons allen in wel doene
Amen C LVIII verse

24

AUE REGINA CELORUM IN

[196.1-2]

LATINE ENDE NA
VOLGHENDE IN DIETSCHE
C XCVI

2

8

32

36

195va

ue regina celorum Aue domina
A Angelorum salue radix sancta
ex qua mundo lux est orta salue
gloriosa super omnes speciosa
vale valde decora et pro nobis
semper cristum ex ora alleluia

[196.1]

AUE REGINA CELORUM IN DIETSCHE

[196.2]

4

4

hegruet bestu coninghinne der hemele
ghegruet bestu vrouwe der ynghele
ghegruet bestu heileghe wortele want
wt v es op ghedaen ducht deser werelt
ghegruet bestu gloriose scone bouen al
ghegruet bestu sere scone ende
bidt voer ons altnes dinen keuen

1

G

sone

jhesum cristum

4

8

Amen

DEN WECH VAN PARIJS

1

[197]

TOT SENTE JACOBS
C XCVII

8

195rb23-24
195rb25
195rb26
195va8-vb13

Inden jersten van parijs tot
sente cleer

1
VII tuilen

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
Voor LATINE is DIETSC doorgestreept
eten
un eerd.
S
^ eex
g p
8
VOLGHENDE: De laatste E is verbeterd
e beterd uit aanvankela1k geschreven
IN.
8
De opgaven
van de plaatsen
z ijn
van de bijbehorende
afstanden verbonden door
p8
p
1 met de opgaven
pg
1
een of meer liggende
strepen.
gg
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Afb. 34. Brussel, KB, 15.589-623, f.195v (verkleind)
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4

195vb3

Ende tot Sente Aernout
Ende tot Anel
Ende tot pruneel
Ende tot bonevael
Ende tot claeye
Ende tot vendome
Ende tot holey
Ende tot toers in toreine
Ende tot monbason
Ende tot Sente katelinen
Ende tot poer de piele
Ende tot casteel Araut
Ende tot poeytiers
Ende tot leuinet
Ende tot viledieux
Ende tot Sente jans danselijn
Ende tot sentes
Ende tot pons
Ende tot myerebeel
Ende tot blaeie
Ende tot boer deeus
Ende tot casteel belijn
Ende toter faven
Ende tot molinet
Ende tot fonteinen
Ende tot Aexs in gasscoenien
Ende tot Sente jans de scorben
Ende toter gheretten Bats tol
Ende tot oestervael
Ende tot Sente jans du piet du poers
Ende tot ronsevael
Ende tot pampelone
Ende tot pontlereine
Ende toter sterren
Ende tot loserken
Ende tot groen
Item van groen tot nasieres
Ende tot Sente dominicus
Ende tot vileforat

nasieres: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
g

1009
IIII milen
IIII milen

IIII milen
vi milen
vi milen
vi milen
vi milen
vi milen
III milen
IIII milen
iiii milen
IIII milen
vII milen
V milen
x milen
IIII milen
v milen
IIII milen
IIII milen
vii milen
vii milen
xi milen
IX milen
V milen
tii milen
vi milen
IIII milen
IIII milen
H milen
IIII nilen
VII milen
viii milen
v milen
IIII milen
IIII milen
v milen
v milen
nil milen
IIII milen

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

1010

8

12

16

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Ende tot borghes
Ende tot fonteinen
Ende tot casteel sorijs
Ende tot formentes
Ende tot cerrioen
Ende tot Sente fagoen
Ende toter manellen
Ende tot linen in spaennien
Daer nemdi den wech aue
doer die scorie ter rechter hant
Ende ter slincker hant den
rechten wech
nota

RITS VAN SOLASE

olaes god gheue v goeden dach
Daer men di eert met rechter trouwen
Ic dies niet ontberen en mach
Dies willic di in rime bouwen
Hets jammer dat si di anscouwen
Die draghen enen loesen moet
Mochtic vergheten allen rouwen
Solaes prisic voer alle goet
91 Hoe mochtic solaes ontberen
Als ic sie ene heelde fijn
In cans der lieuer niet gheweren
In moet dan haer eyghen sijn
Si heeft soe vriendelijc anschijn
Haer vlamme die mi herren doet
Recht midden in die herre mijn
Solaes prisic voer alle goet

S

28

32

36

195vb18-19
195vb19-20
195vb20-21

44

48

52

[198]

C XCVIII

20

24

x milen
vi milen
II milen
v milen
IIII milen
VIII milen
VIII milen
III milen

Tussen deze regels
% bevindt zich in het handschri t een witregel.
8
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
S
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift vijf
1 witregels.
S
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Solaes verlene mi god die goede
Die wile dat ic solaes begare

196r

Aghangalanra vicesimus octavus
ike seldi seker sijn dat belouen di die planeten
Maect hier ouer een yser cleet
Du selt verwinnen ende victorie hebben
Die ghevanghene court vri ende die vriende werdens blide
Trouwe dese bruut seker het es di goet
Maect pays jeghen dine viande die scout es dijn
Dine hope bliues vare Baer du wils
Die planeten dreyghen di scade te ghedoghene
Dijn auonture es goet god es dine hope
Dijn oer en sal noch blide noch ghesont sijn
Du selt verwonnen sijn int ghedinghe na rechter sciencie
Dijn droem heeft di ghesciet gheweest hier voren
Coept hemelrike ende laet ander comenscap
Dese dief peinst nemmermeer ghestolen goet te keerrene
Hi es dijn goet orient ende en laet di nemmermeer
Desen wech ware paeiseleec maer bliuen beter
Si es di ghetrouwe ende heeft di sere lief
Hi es verre maer hi leeft ende vaert wel
Die godlike medecine belouet hem ghesonde
Dese dinc die du verloren hebs seldi vinden
Een ghedeel seldi ghelden maer na di werdt al vergouden
Vrese sorghe ende al dat di deren mach es wech
Dijn goede leuen sal den meneghen verbliden
Vaer ende viande selen dijn ghestichte destruweren
Eerdsche wijsheit seldi hebben ende niet die hemelsche
Ver huustu nv het en ware di niet goet
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Du peinst om ere du selse hebben

Beghere godlike dinghen god salse di onnen
Nota

196va

ENE SCONE MIRACLE DAT ONSE VROUWE

[2oi]

DEDE ANE THEOPHILUSE ENDE ENE SCONE
EXEMPEL

CC i

4

ode biddic dat hi mi Bende
Tallen beghinne goeden jnde
Ene dine willic beghinnen
Daer ic mi bat moch ane bekinnen
Dats of ic mochte ende of ic conste
Ende mi god siere hulpen onste
Ene miracle van siere goeder
Ende van siere ghebenedider moeder
Vander moeder ende vander maghet
Die ons heeft tparadijs beiaghet
Dese mieracle willic bescriuen
Om dat sal behouden bliuen
Vanden latine in dietschen bediede
Doer dat sijn vele Tiede
Dies niet te vroeder en souden veesen
Al hoerdent sijt in latine leren
Oft noch worde openbare
Ende jement wiste wie ic ware
Hine sal mi dit niet lachteren
Noch tuinen name daer bi niet achteren
Dat ic mi noch onderwinde
Dat ic in dietsche rimen vinde
Dies orconde die Boete vrouwe
Die ic naest Bode best betrouwe
Dat ic doer ghene jdelhede
Noch doer den prijs van jement mede
Hebbe begonnen dese sake
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32

Maer omme te sine met ghemake
Ieghen jdelheit . ende Bonder sonde
Hebbic in dietsche onderwonden
Ende oec doer den groten lof
Daer ons al goet es comen of
Nochtan vresic achter tale
Mochtic mi oec wachten soe wale
Datmen neghene van mi en Beide
Soe mochtic segghen voer waerheide
Dat nierren en ware mijn ghenoet
Want mijn gheval ware soe groet
Na dien dat mi ghescepen staet
Bedi die werelt es soe quaet
Datter alle liede plien
Wilden si hem seluen besien
Die der achter talen pleghen
Si souden hem wachten daer jeghen
Nochtan die de beste wanen lijn
Sijn vele argher dan venijn
Ende die die liede meest begripen
Men machse metten seluen nipen
Al es dit ghedichte niet wel ghemaect
Ende niet alsoe wel als I ander smaect
Tighet mijnre ongheraecthede
Ende tuinen haesteghen sin mede
Al hebbic recht of en doe
Ic hebbe den wille goet daer toe
Nv biddic der soeter coninghinne
Daer ic dit omme beghinne
Dat ic des moete volcomen
Gode teren . ende ons te vromen
Het was een man goet ende rike
Ende diende Bode oetmoedelike
Oetmoedelike ende met trouwen
Ende sente marien onser vrouwen
Hi was den aermen ghenadich
Ende daers te doene was gheradich
Van aelmoesene was hi groet
Ende goet van rade daers was noet
Sijn goet was den aermen ghemene
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Ieghen hem seluen spaerdi allene
Den aermen was hi goedertiere
Ende van sinen rade ondiere
Hi was den weesen alse vader
Ende der weduwen troest al gaden
Hi was oetmoedech ende rike
Men vint nv luttel sijn ghelike
Die des goets vele winnen
Dat si hem seluen willen kinnen
Gherne dede hi goede werke
Ende gherne was hi indie kerke
In die kerke ende diende gode
Ende hielt Berne sine ghebode
Die god te doene gheboet
Ende dede penitentie groet
In vastene in bedene in ander dinghen
Diene te hemelrike mochten bringhen
Suuer was hi van sinen liue
Wat hulpt dat ic langhe driue
Hi was ter werelt wel gheraect
Ende in doeghden al volmaect
Nochtan en woude hijs niet weten
Hi hadde de werelt suuer vergheten
Dat hire mochte niet en twint
Hi was suuer als een kint
Int herte binnen : ende sochte
Dat al die werelt wonder dochte
Hi was vele beter binnen
Dan hi van buten liet bekinnen
Hine slachte den ghenen niet
Diemen nv achter lande Biet
Die hem herde sempel toghen
Ende heilich voer der lieden oghen
Die int theme dorper sijn
Si sijn argher dan venijn
Dan venijn dat sijn si vele
Dat ic der werelt niet en hele
Venijn doodt den lichame allene
Die jeghen de ziele es herde Ilene
Ypocrisie doodt te samen
Die zielen metten lichamen
Hoe vele vintmer achter lande
Die goede lieden beraden scande
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Ende herde sempel buten dincken
Ende onder den boet een ander scincken
Die penitencie buten toghen
Ende vol quaet doen achter oghen
Dit en seggic niet bidi
Dat eneghe doghet beter si
Dan daer si es die suuerhede
Buten ende binnen mede
Maer daer si es buten allene
Daer es die doghet wel Ilene
Men mach segghen wanden man
Daer ic tierst af began
Woudic al sine doeghden vertellen
Ic soude v te sere quellen
Ende v mochte oec verlanghen
Bedi willix al dus af ganghen
Ic machene prisen in alder wijs
Daer enech man soude hebben prijs
Dese man woende in ene stede
Daer een bisscop woende mede
Dese man was in die poert
Voer den bisscop best ghehoert
Bedi die buten der gods wet
Ginc . liet hi niet onghelet
No doer ghichte no doer bede
No doer vriens wille mede
Hi was ghelettert alsoe wel
Als iement in dat lant was el
Die bisscop verachte na sinen rade
Hi wiste oec wel dat hi mesdade
Haddi daer buten jet ghedaen
Dat hi hem Bede verstaen
Die boec seghet ons al dus
Sijn name was theophilus
Als ghi Belt horen desen name
Was hem herde wel bequame
Bedi die hem sal onderwinden
Dat bijt te rechte sal ontbinden
Theophilus luudt gods minne
Die hi droech in sinen sinne

onderwinden: De d is verbeterd uit een n.
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Ende die hem god int jnde toghede
In dien dat hi van hem ghedoghede
Dese man leefde menech jaer
In penitencien berde swaer
Ende proefde hem dat men en vant
Neghenen sijn ghenoet int lant
Hier na als god gheboet
Soe quam die bisscop an die doot
Ende hi moeste ghelden die scout
Die wi sijn sculdich jonc ende out
Den lichame Bede men ter erden
Die ziele voer hare eerde
Tierst dat die bisscop was doot
Doe riept al cleine ende groet
Ionc ende out leke ende clerke
Ende die canoneke vander kerke
Dat men theophiluse daer toe brochte
Te sine bisscop op dat men mochte
Hier toe cosenne oec die gone
Diene te kiesene waren ghewoene
Die archebisscop streef te bant
Die ouerbisscop was int lant
Hoe dat die bisscop ware bleuen
Ende noemden dient ware ghegheuen
Bede ghegheuen ende eertoren
Ins bisscops stede van te voren
Als die archebisscop verstoet
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Ende soe volmaect ende soe voltomen
Dancte hijs hem diene hadden ghenomen
Ende hi dancte gode van dien
Dat die heileghe kerke soe ware versiep
Dat bisscop Boude sijn die man
Daer dus vele doeghden laghe an
Hi was blide hi danckes gode
Ende sende om hem Bipen bode
Dat hive wonde conformeren
Ende te bisscope sacreren
Theophilus hi voer te hone
Daer hi was met groten lone

Tussen Die en archebisscop
evee%%
d en aet doorgestreept en eëxp
un %eerd.
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Wel ontfaen ende met eren
Die bisscop woudene sacreren
20
Tierst dat Bach theophilus
Dat die bisscop woude al dus
Hi was die dat niet en gheerde
Ende hi viel neder op die erde
24
Op die erde op sbisscops voete
Ende seide here soete
Here seit hi ontbeert dies
Wildi der kerken verlies
28
Der kerken verlies ende dmine mede
Here dat ware jammerhede
Het ware jammer alte groet
Mi ware lieuer waric doot
32
Dan dus die kerke ware verloren
Dat ic bisscop ware vercoren
Here soudic bisscop wesen
Dies en mochte die kerke niet genesen
36
Waric bisscop het ware scande
Soe goede Tiede sijn achter lande
Ontbeert dies wel lieue here
In veerde bisscop nemmermere
40
Ic en mach gheen bisscop sijn
Hen betaemt niet den Bonden mijn
Dat ic bisscop Boude wesen
Here ontbeert van al desen
44
Ic ben een besondicht man
Die daer toe niet ghenoech en can
197vb Dat ic bisscop wesen mochte
Here wendet uwe ghedochte
Wendet uwe ghedochte here
4
Hi Bijt sere buten kere
Ic ben besondicht en onvroet
Here wendet uwen moet
Wendet uwen moet wel lieue here
8
Dit bat hi ende weende sere
Dus lach hi neder op die eerde
Ende toeghede sine onweerde
Die bisscop hoerde sine tale

197va25
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Het bequam hem herde wale
Herde wale . ende hi sprac weder
Wat ligdi op die eerde neder
Op die eerde ende op mine voete
Staet op seit hi soete
Staet op ghi selt bisscop sijn
Seldi doen den wille mijn
Lieue vrient sijt onvervaert
Ghi dunckes mi herde wel waert
Ghi hebdt v ontsculdich wel
Waendi vrient dat niement el
Besondicht en es dan ghi
Ic weet wel dat niemen en si
Hine hebbe sonde ghedaen
Hier bi en moghdi niet ontgaen
Hen leuet niemen enen dach
Die sonder sonde leuen mach
Enen dach ja vele min
Lieue vrient wendet uwen sin
Ende doet ghereet dat ic v rade
En ereset niet der kerken stade
Sijt bisscop inden name ons heren
Ende laet mi v sacreren
Al hebdi ghedaen vele sonden
Wi sijn alle met sonden ghebonden
Hebdi der sonden ghepleghen
Ghi selt v voert wachten daer jeghen
Of ghi sonde hebdt ghedaen
Hier mede seldise af dwaen
Waendi dat neghene pine
Es goeden man bisscop te sine
Al eest ere bets grote sorghe
Werdt bisscop ende sijt Boet weder borge
Werdt bisscop . want dat tanegane
Daer leghet grote penitentie ane
Theophilus andworde weder
Here no doer hoghe no doer neder
Here houdt v met verdden
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Ic en mach gheen bisscop werden
Soe wat dat mi daer na ghesciet
Ic en roerde bisscop niet
Doen hi dit seide hi weende mede
Alsoe hi te voren dede
Die bisscop sach ende hoerde
Sine tranen ende sine woerde
Ende dat groet mesbaer dat hi dreef
Ende dat hi alsoe ghestade bleef
Doe andwerdi alse die vroede
Ende seide vrient dit si met gode
Ic mane v bi uwer wet
Dat ghi v bepenset bet
Bepeinst v bat op dese sake
Noch drie daghe met ghemake
Theophilus hi nam die vorste
Om dat hijt niet laten en dorste
Doer dat die bisscop wilde
Maer hi peinsde selue stille
Dat hi al dus bleue ghestade
Dat hijt altnes niet en Bade
Alse hi soe langhe hadde ghebeden
Dat die derde dach was leden
Doen quam hi voer den bisscop weder
Ende viel op sine voeten neder
Ende weenede vele meer
Dan hi te voren dede eer
Ende bat hem doer ghenade
Dat hi hem dat ghestade
Dat hi pape niet en werdde
Die bisscop sach dat hi soe berde
Vreesde bisscop te sine
Hi seide vrient doer dine pine
Mi duncke . ic moets di verlaten
Al eest mi leet vter maten
Ic verlaets di al doe ict node
Wes goet man ende vaert te gode
Theophilus was vter maten
Blide dat hem was verlaten
Bisscop te sine . hi nam orlof
Oetmoedelike ende rumede thof
Hi voer thuus weert ende was vroe
Dat hi gheuaren hadde alsoe
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Het was een ander saen vercoren
Int bisscops stede van te voren
Theophilus hi was mettesen
Als hi te voren hadde ghewesen
Metten anderen goeden man
Maer onlanghe was hire an
Dat quade orworme quamen
Die hem sbisscops hulde namen
Soe dat hem orlof was ghegheuen
Ende wanden houe was verdreuen
Dat ghemaect hadden quaden tonghen
Die goede lieden hebben bedwonghen
Quade tonghen hebben ghedeert
Den meneghen ende sere onteert
Quade tonghen hebben beraden
Den meneghen lachter die niet en mesdaden
Quade tonghen sijn tontsiene
Quade tonghen sijn te vliene
Quade tonghen sijn sere te hatene
Quade tonghen sijn te verwatene
Quade tonghen sijn sere te benidene
Quade tonghen sijn af te snidene
Quade tonghen sijn sere te scuwene
Quade tonghen sijn sere te gruwene
Quade tonghen es een quaet sweert
Quade tonghen es die sere deert
Quade tonghen sijn quade gherechten
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Quaden tonghen doet meneghen vechten
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Quade tonghen maect meneghen nijt
Quade tonghen maect meneghen strijt
Quade tonghen maect meneghen bloet
Quade tonghen sleet meneghen dool
Quade tonghen es quaet venijn
Ende argher mochten si argher sijn
Quade tonghen moeten vloeken
Die an Bode ghenade soeken
Alse theophilus was verscrouen
Die te voren was te bouen
Ende begonste tsine te teerne
Doe begonste hem therte te sweerne
Ende die viant begonsten te spaenene
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Ende begonstem te vermaenene
Hoe groten here hi hadde ghewesen
Ende hi ghevelt was van desen
Wat eren hi hadde menechsins
Ende hoe luttel men nv achte sijns
Ende hoe luttel dat sine nv eerden
Die hem te voren neghen toter erden
Diene te voren scone groetten
Sine wouden cume als sine ghemoetten
Op hem sien of jeghen hem spreken
Dus daneghen dinc Bede hem theme breken
Diene te voren bieten wijs
Si gauen hem crancken prijs
Dus daneghe dinc dedem sijn herte
Vallen in quaden begherte
Soe dat hi tgoet van eertrike
Begherde voer dat hemelrike
Ende peinsde hive rochte boet geviele
Nemmermeer met Biere ziele
In dien dat menne hadde vercoren
Daer hi gheweest hadde te voren
Dus leefdi een stuc onsochte
Ende peinsde wat hi doen mochte
Dat hi weder ware te houe
Doen viel hi in ongheloue
Ende peinsde men soude hem weder kiesen
Alsoude hi die ziele verliesen
Doe peinsde hi weder ende voert
Ende ondervant stille in die poert
Of daer jement van touerien
Wiste . oste van duuelien
Ten lesten hi ondervant
Dat een jode was int lant
Die was des duuels eyghijn
Ende meneghen hadde brocht daer in
Dat hi den duuel hadde op ghegheuen
Sine ziele ende sijn leuen
Tien dat hi hem holpe om die sake
Daer hi was omme tonghemake

begonstem:
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Sls hi dit hadde ondervonden
Die viant hadde hem soe bedwonghen
Dat hi gods al vergat
Ende hi prijsde vele bat
Een stucke hier in eren te sine
Ende euwelike in die helsche pine
Dus hadde hem quade ghierechede
Bracht wt sinen goeden sede
Dus hadde hem die viant ghevaen
Die langhe wel hadde gedaen
Dus volleec was hi verwonnen
Die een Boet leuen hadde begonnen
Al dus es die ghierechede
Ende der ghierecheden sede
Te hebbene soe wat hi begheert
Hem en roket wat der zielen deert
Hi peinsde hoe hi quame in dien
Dat hi den jode mochte sien
Mochte sien ende spreken
Hi peinsde daer na . ende met wat treken
Dat hi stille daer toe quame
Dat oec niercent ende eername
Ten lesten hi hem bedochte
Dat hi allene ter middernachte
Stont op stille behendelike
Ende ginc ten huse haestelike
Daer die jode lach ende sliep
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Ont doe vrient ontoe
Ende gheeft mi raet of du wets hoe
Ont doe vrient ontoe die dore
Ende hore na mine auontuere
Ontoe vrient ontoe mi
Die jode seide wie sidi
Ic sal weten wie ghi sijt
Eer ic ontoe op desen tijt
Dander seide ic en soeke gheen quaet
Soete vrient ic soeke raet
Ontoe vrient ontoe ontoe
Ic segghe v wat ic hier doe
Ontoe vrient ic segt di stille
Cortelike tuinen wille
Ontoe vrient ic ben hier comen

420

424

428

432

IO24

36

40

44
199ra

4

8

12

16

20

24

198-199

HET HANDSCHRIFT -VAN HULTHEM

Te miere noet ende te diere vromen
Alse dat die jode hadde verstaen
Ontede hi die Bore saen
Hi seide vrient dies biddic v
Segghet wat ghi soeket nv
Wat auonture heuet v hier brocht
Te desen tide van deser nacht
Segghet uwen wille cortelike
Ende laet mi slapen haestelike
Met eren moetti hier sijn comen
Ghi hebdt mi minen slaep benomen
Minen slaep ende mine raste1z
Die ander seide ic Nebbe berste
Van selken rade als men mi seghet
Die aen v allene leghet
Ane v allene ende an el nierren
Wel soete vrient beraet mi sniemen
Doen telde hi sine auonture
Vanden jersten al duerenture
Ende hoe gherne dat hi dade
Alle dinc na sinen rade
Mochte hi hem ghehulpen dies
Dat hi verhaelde sijn verlies
Ende mochte hi verhalen sine scade
Hem en rockte wat hi dade
Alse die jode ghehoert sine tale
Vrient ic sal v hulpen wale
Wildi na minen wille werken
Ende af gaen uwer kerken
Der kerken ende der kerken raet
Ende tgheloue datter ane staet
Ende v god . ende sine gheloue
Ic bringhe v noch van al te bouen
Laet uwen here ende houdt wanden minen
Soe mach v sine hulpe schinen
Sine hulpe ende sine Gracht
Heuet meneghen ter eren bracht

436

440

444

448

452

456

460

464

468

Tussen dese bladen ontbreekt (zonder dat er sprake
is van tekstverlies) een oorspronkelijk
p
p
a
1 blad, ddat
is weggesneden.
Op
later gefolieerd
d
gg
p de pplaats ervan is in de zestiende eeuw een blad aangebracht,
g
g
198' waaropp aan de rectozt'de
door eenn vermoedelijk
-eeuwse hand isSp
e
1 met potlood
1 negentiende-eeuwse
g
schreven: Ce feuillet est inutile(zie verder de inleiding).
g.

FOLIO 198VB-199RB, TEKST 201

28

32

36

40

44

199rb

4

8

12

16

20

Die ander seide dat hijt dade
Mochte hi verhalen sine scade
Die jode seide orient nv siet
Dat ghi dies en laet niet
Ghine court morghen nacht te deser tijt
In dien dat ghi beraden sijt
Nv sijt ghesont ende gaet
Doen ginc hi metter vaert
Theophilus was blide das
Dat hi dus ghetroest was
Ende hi ginc met haesten thuus
Ende bleef in dien wille al dus
Dien duuel haddene soe verblint
Dat hi en achte en twint
Hoet naden line comen mochte
Tien dat hi hadde dat hi sochte
Doen ginc hi thuus met groter haesten
Ende Bach dat ten naesten
Daghe . ende toter naester nacht
Daer toe haddene die duuel bracht
Met Biere Gracht mids joden rade
Daer hi in viel . in grote mesdade
Dan hi te voren hadde wel ghedaen
Doen hi in doeghden was beugen
Nochtan en wondert mi niet dies
Dicke begheert ene sijn verlies
Vele meer ende sine scade
Dan dinghen Baer hi wel ane dade
Dit es een dinc dat men mach
Sien ende merken alden dach
Dien tijt hadde hi onweert
Dies dinc dat hi nv begheert
Hier omme soe en radic nierren
Noch en troeste dat hi sniemen
Hem en verboude op sine doghet
Na dat ghi hier horen moghet
Op sine doghet meer dan mate
Ende dat hi alle quaetheide late
Maer houde hem altnes in dien
Dat hi der doghet wille plien
Al hadde hi penitentie ghedaen
Vander tijt dat hi verstaen
Conste ghesien in sinen moet
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Dat quaet ghedaen ware ende goet
Die tijt was dat desen man
Eerne die viant soe eerwan
Hem hadde onweert ende dochte quaet
Daer hem sijn herte nv toe staet
28
Bedi es hi ries die hem eerbout
In dien dat hi hem doeghden hout
Hine si emmer toe vervaert
Die hem hier te leuene waert
32
Die nv es goet mach veesen quaet
Die nv in penitencie staet
Mach alte gader noch verkeren
Alse ghi an desen man mocht leren
36
Of iement oec in sonden ware
Men hebbe oec niet soe ommare
Dat men die hope van hem verliese
Bedi het sijn vele riesen
Al leuen si een stuc in sonden
40
Dat in doghden lest werden vonden
Ende meer penitencie doen
Dan daerse die viant noit toe spoen
44
Bedi en sal hem niement verwanen
Noch anders sonden in quade vermanen
Die nv es quaet mach werden goet
199va
Ende werden quaet die nv goet doet
Nochtan radic dat die gone
Die der doeghden es ghewoene
4
Dat hi hem in doeghden hout
Ende die der sonden hebben scout
Peinsen dat die sondeghe sijn
Des vians al eyghijn
8
Alse theophilus heeft vernomen
Dat die selue tijt es comen
Die hem die jode hadde gheseit
Doen ginc hi weck vele ghereit
12 Tote des joden huus al stille
Om te vorderne sinen wille
Die jode was ghereet te hant
Ende namuren metter hant
16E nde seide orient nv court met mi
Doet tuinen wille dat radic di
Hi leidene op ene dwerse strate
Daer si beide te gader Baten
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Hi seide vrient soe wat du sies
En vervare di niet te meer dies
Soe wat dat du sies ofte hoers
Sie dat du niet en verstoers
Soe wat dat anders di gheschiet
En sechent v metten cruce niet
Die ander seide dat hi Bade
Alle dinc na sinen rade
Als si dus te samen sitten
Toghde hem die jode swerte
Herde vele ghecleedt waren
Die alle droeghen candelaren
Die allen songhen ende waren vroe
Ende daer na soe Bach hoe
Dat tere scaren voer hem leden
Dien si alle ane beden
Dat was die here van al Bader
Dien si eerden als haren vader
Als haren vader ia vele meer
Dat was haer here lucifeer
Die met siere ouermoede
Was dierste die verwrochte gode
Die jode nam dien kerstijn
Ende leide hem vore den here sijn
Die viant seide wat wiltu vrient
Wat doet hier man die gode dient
Beide gode ende siere moeder
Her jode en sidi niet vroeder

Dat ghi hier selken man hebdt brocht
Her jode ghi Bijt euel bedocht
Die jode antworde sinen here
Here en belghet v niet te sere
Dese man die wilt laten gode
Ende siere moeder ende sine ghebode
Wildi hem hulpen ende gheuen raet
Van sulker dinc als hem bestaet
Doe seide hi hem wat hem mesquame
Ende hoe gherne hi hulpe name
Doen sprac die viant vrient kerstijn
Wildi laten den here dijn
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Dinen here ende dinen god
Ende houden di voert an mijn ghebod
Wiltu van dinen god scheden
Ende van Biere moeder ende olien hem beden
Ende al Bader die heileghe kerke
Ende haer ghebod ende haer ghewerke
Ic sal di te rade staen
Ende hulpen di weder saen
Te houe daer du best soe verscrouen
Ende hulpen di weder te bouen
Metten bisscop ende met alle die gone
Die te sinen rade sijn ghewone
Maer ic en boude mi niet en twint
Aen dine worden dan anden wint
Want ghi kerstfine ghi pleghet
Als ghi hebt een dinc daer v theme an leget
Dat ghi begheert berde sere
Ende niet en moghet bidden uwen here
Ende niet en moghet uwen wille gewinnen
Dan soe eendi v herte binnen
Ende court tot mi om raet ghegaen
Ende wilt van uwen here staen
Ende doet mi dan een groet belof
Daer na stadijs varinghe of
Als ic v hebbe uwen wille
Ghedaen beide Jude ende stille
Dan soe driuedi mi te scheme
Ende dan beghindi v weder te werne
Ende gaet tot uwen here die goedertieren
Es . ende ontfaet v sciere
Al dus heuet mi menech bedroghen
Al maghict qualike ghedoghen
Maer wiltu hebben tuinen raet
Ic sal di seghhen hoe het staet
Doetstu gherne ende eest v lief
Ghi Belt mi scriuen enen brief
Ende ghi selter jnne scriuen
Dat ghi wilt mijn eyghen bliuen
Ende datter vaster sal moghen sijn
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Seldire an doen den zeghel dijn
Theophilus die viel mettien
Ter eerden ouer sine knien
Ende custe des vians voet
Ende sochte sinen oermoet
Ende wide ic kalme mi gods
Ende siere moeder ende haers ghebods
Ende ic wille mede sijn
Euwelijc v vri eyghijn
Ende cider dat v es lief
Nemt hier zeghel ende brief
Doen custe hine als men es ghewone
Te manscape alst es te doene
Hi nam orlof ende hi was vroe
Dat hi sciet van hem al soe
Ende ginc weder thuus waert
Metten jode al onvervaert
Des anders daghes began te berouwen
Den bisscop dat hi den ghetrouwen
Theophilus hadde ghedaen
Van sinen houe ende hadde ontfaen
Enen ander die viewer naer
Soe nutte en was als hi was daer
Hi begonde oec mede te claghen
Dat hine tonrechte hadde bedraghen
Quade orworme die daer waren
Die pleghen der valscher niemaren
Hi claghede dat hi oec selc was
Dat hi soude ghelouen das
Dat hem die quaden tonghen widen
Dat sine van deden scheiden
Den goeden man soe lachterlike
Des claghdi ende dies ghelike
Soe dat hi riep enen seriant
Ende hiet hem varen alte kant
Omme theophilus dat hi quame
Ende sijn ambacht weder name
Die seriant en liet des niet
Hine dede dat hem die bisscop hiet
Theophilus voer te houe waert
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Dies hi langhe hadde begaert
Hi was vele meer willecomen
Den bisscop ende oec hem somen
Die bisscop die was sijns herde blide
Hi settene neuen sine side
Ende bat dat hijt hem woude vergeuen
Dat Nine also hadde verdreuen
Van sinen houe ende van sinen rade
Ende hi seide het hadden quade
Tonghen . ghedaen met quader valscher spraken
Die goede liede onweert maken
Daer mense wilt ghelouen
Van Bode moeten si sijn verscrouen
Die mi dat daden verstaen
Dat ghi jeghen mi hadt mesdaen
Vrient ic segghe v wat ghi doet
Vergheeft mi uwen euelen moet
Ende Bijt here ouer dit lant
Dat ic Nebbe in mine hant
Beide ouer lant ende ouer Boet
Willic dat ghi uwen wille doet
Al dat ghi wilt dat si ghedaen
An uwen wille saelt al gaen
Beide mijn doen . ende mijn laten
Ic betrouwe v vter maten
Wel . sijt ghetrouwe te tuinen rade
Theophilus seide dat hijt Berne dade
Ic hope dat noit god en liet
Dat dese dinc al dus ghesciet
Hi en liet dit exempel gheschien
Dat wi ons allen daer bi souden Gastien
Dor ons ende doer de sine mede
Al waendi dat die viant dede
Ende was biden viant niet
Al waendi dat bi hem gheschiet
Ic hope dat god al dus wilde
Dat men an hem vaste hilde
Met goeder herten ende met vasten ghelouen
Al ware ene onder ofte bouen
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Dat wi ons castiden bi desen man
Ende nemen exempel hier an
Dat ons ghenoeghen dat hi ons gaue
Waert armoede waert grote haue
Want si nemmer stille en staet
Die auonture die sere gaet
Somwile op somwile neder
Dus soe gaet si voert ende weder
Dus was theophilus willecome
Ende hi was weder ghenomen
Beide ghenomen ende ghecoren
Daer hi gheweest hadde te voren
Ende was vele meerder here
Ende ginc bat na sinen kere
Van al dat te houe was te doene
Dant te voren was ghewoene
Ende es oec vele bat ghehoert
Ende sinen wille gaet bat voert
Dant oec dede te voren eer
Hi es oec selue sonder keer
Want hi doet al dat sijn vleesch begheert
Ende es worden soe verweert
Ende oec van hem seluen soe ontbonden
Dat hi en acht op ghene Bonden
Dicke quam in sinen moet
Die jode . vraghde hem of niet Boet
Sinen here en dochte dien dus saen
Sinen wille hadde ghedaen
Diene dus saen hadde beraden
Ende van sinen rouwe ontladen
Hi dancte oec den jode sere
Beide den jode ende sinen here
Bi wies rade dat hi al stille
Waende veesen te sinen wille
Te siere wille ende te siere ghenoechten
Ende hadde al sine ghevoechte
Alse theophilus heuet gheleuet
Dit lenen loer hi in sere sneuet
Beide ghesneuet ende ghedoelt
Doen gaf hem god dat hi ghevoelt
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Ende god maecte hem cont
Ouer ene Corte stont
Maeckede hi hem cont ende leideur te voren
Dat hi die edel ziele heuet verloren
Ende hem sal staen te sine
36
Ewelike in die helsche pine
In die pine in die ellende
Ewelijc duerende sonder ende
40
Dus goet es god ende dus ghenadech
Ende in ghenaden dus ghestadech
Ende dus ghenadech in dat goet
Dat hi elken sonderlinghe doet
44 Dus ghevoelech dus poedertien
Ende ghebeidich es hi met siere
Wraken Baer men hem heeft mesdaen
Dus langhe laet hijt in vorste staen
200vb
Sinen slach . god ons here
Ende als hi slaet soe slaet hi sere
4
Dus ghebeidich es hi met siere wraken
Dus ontbeidt hi met ghemake
Of die ghene die heeft mesdaen
Vanden sonden woude aue staen
Want god ware vele bat ghename
8
Dat men vanden sonden quame
Ende dat men quame vanden sonden
Ende men dade in Gorten stonden
Penitencie . in dit leuen
12
Ende hijt dan moeste vergheuen
Dan dat sijs opbaren
Ende ter hellen souden varen
16
Ende bliuen in dat grote torment
Daer nemmermeer mensche jnde en went
Theophilus begonde te mesbaren
Dat hi dus hadde ghevaren
20
Ay mi seghet hi ay mi ay mi
Ay mi wel sondich man tewi
Ay mi twi wordic je gheboren
Dat ic dus hebbe verloren
24
Mine ziele ende mijn leuen
Dat ic dus hebbe op ghegheuen
32
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Den viant dus gheweldechlike
Ic ben verloren ewelike
Ay mi wat node was mi dies
Te achtene dat verlies
Dat men mi dede vanden houe
Wat was mi metten lieden loue
Metten loue ende metten prise
Daer ic Bode vanden paradyse
Ende siere moeder mede Nebbe verwrocht
Ende mi seluen daer toe brocht
Dat mi in die helsche pine
Ewelike staet te sine
Ay mi Ay mi moats mi gheschiet
Ay mi ay mi twine en peinsdic niet
Dat mi god hadde ghedaen
Te vele goets haddic verstaen
Ic was rike van hauen sere
Rike van hauen ende daer toe mere
Wasic gheacht in die stede
Ende bat ghehoert netten lieden mede
Dan jement was in mijn gheslachte
Om dat ics goets niet en achte
Wat was mi onsalich man
Wat ghewinne lach mi daer an
Dat ic die ere dus begherde
Ende ic mi seluen sus onwerde
Ay mi ay mi ay mi ay mi
Ic mochte hebben gheweest vri
Ende gheleuet met ghemake
Buten alien sondelike sake
Met Wien salie te rade staen
Wat hebbic mi seluen ghedaen
Wie sal mi seluen gheuen raet
Na dien dat mi ghescepen staet
Hope ende raet hebbic verloren
Twi en haddic mi bepeinst te voren
Dat ic an enen jode bet
Gheloefde dan ane mine wet
Aen enen jode aen enen dief
Wat node was mi dat ic gaf brief
Waest niet ghenoech dat ic mesdede
Metten monde daer en was brief mede
Waest niet ghenoech dat ic gaf alme
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Metten monde ende metter palme
Gingic af gode ende sente marien
Inne moeste noch vodert lien
Soe verre dat ic moeste gheuen
Vaste sartere Baer af bescreuen
Ay mi ay mi ay mi ay mi
Wat sal mijns worden hier bi
Ic en weet wat ic mach doen
Wat node was mi dat ic verspoen
Den viant dat ic daer toe quam
Dat ic manscap ane hem nam
Ay mi ay mi ic was te rike
Ic mochte wel ghemackelike
Hebben gheleeft ende sonder p i ne
Hadde gheweest die mine
Auonduere Boet ghesijn
Wat begheerde die herte mijn
Mi stont te sine sonder aerbeit
Ende sonder sonde ende sonder pleit
Ende sonder menegrande sake
Wel te leuene met ghemake
Dat goede man wel Boude voeghen
Al en coest mi niet ghenoeghen
Ay mi ay mi ay mi ay mi
Ay mi wat node was mi
Dat ic mi dus hebbe verloren
Ic diende gode wel te voren
Nv hebbic mi seluen ghebonden
Met alre dorperliker sonden
Daer toe heuet mi die jode bracht
Dat ic niet en hebbe gheacht
Hoe vele sonden dat ic dede
Ende hoe dorperlike mede
Wat salic doen onsalich man
Daer alder werelt troest lach an
Die mi van sonden hadde brocht
Hebbic met sonden verwrocht
Dat ic in ghere manieren
En der gaen tote die goedertieren
Al mochse noch soe goedertieren lijn
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Haer claghen die sonden mijn
Wie sal nv mine tale spreken
Die mi alder poets soude ghebreken
Sal ouer mi te doemsdaghe
Na recht doen die jerste claghe
Wie sal mi in dat swaer ghedinghe
Daer elke sal sonderlinghe
Van sinen sonden redene gheuen
Daer die jngle selen beuen
Wie sal mi hulpen in die poet
Daer alle sonden werden bloet
Die stillekine sijn ghedaen
Daer niement en sal moghen ontgaen
Hine sal moeten redene gheuen
Vanden sonden die hi heeft bedreuen
Daer elkerlijc sal sonderlinghe
Redene gheuen van allen dinghen
Daer men die sonden sal vertellen
Daer men stieren sal ter hellen
Die quade ende ter pinen senden
Daer si nemmermeer en wenden
Ende die met doeghden sijn beuaen
Selen die eweliken loep ontfaen
Dat niet en sal bliuen ongheloent
Daer men sal sien die hier ghehoent
Ende die waerheit met goeden ghedochten
Ende die dorperlike sonden wrochten
Daer sal men sien die herten binnen
Die men hier niet en mach bekinnen
Daer nierren en sal bliuen quite
No bi ghelate no bi abite
Daer si doble pine selen doghen
Die hem sempel buten toghen
Die binnen sijn al vol venijns
Wie sal daer ghedincken mijns
Daer si ouer mi sal claghen
Wie sal mine hulpe draghen
Die in mine hulpe moeste staen
Soudic die helsche pine ontgaen
Ic hebse verwrocht bi tuinen scouden
Die mi versoenen soude
Daer men sal al die werelt doemen
Si sal verbolghen jeghen mi comen
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Die god te moeder heeft ghenomen
Wie sal mi daer moghen vromen
Aen wien salic daer soeken troest
Of mi gods moeder noest
Gods moeder ja god selue mede
Si sijn op mi verbolghen bede
Het en es ghene ommate
Dat mi god ende sijn moeder hate
Nochtan soe claghic weder di
Hare die Boude versoenen mi
Dat si mi haten dat es recht
Hets wel bi miere plecht
Dat si mi Boet ende ere daden
Ende ict hem loende met quaden
Alse hi dus jammerlike claghet
Ende hi hem seluen dus versaghet
Soe sent hem god in siere herte
Ene hope metter smerte
Die hi in siere herten droech
Soe dat hi in hopen sloech
Aen onser vrouwen ende Beide
Al hebbicse verloghent beide
Sente marien ende haren Bone
Nochtan om dat si es ghewone
Die an hare Boeket te gheuen troest
Ende heeft den meneghen oec verloest
Die ter hellen waren ghegaen
En hadde hare hulpe ghedaen
Hier bi dunct mi die beste raet
Na dat mi ghescepen staet
Van tuinen groten ouerdaden
Die ic ghedaen Nebbe buten paden
An hare te soekene troest ende ghenade
Want si mi mach beraden
Ende oec die met goeder trouwen
Ghenade soeken ander vrouwen
Ic wane ic mi dus sal bewenden
Ende sien of ic mach eenden
Aen hare troest ende ghenade
Ende en wilt si mi niet ghestaden
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Soe veetic ouer die waerheit wel
Mine ghestades niement el
Hoe salies nochtan beghinnen
Ende hoe salie die coenheit ghewinnen
Dat ic haer claghe tuinen noet
Want mine sonden sijn soe groet
Dat icse hebbe verwrocht
Ende hare hulpe hebbe vercocht
Om ene wel cranke haue
Onrecht ware dat si mi gaue
Troest no raet no hulpe mede
Sent dat ic die quaetheit dede
Dat ic haers verloghenen Boude
Om ene cleine onscoude
Dat ware onrecht gaue si mi raet
Want mine sonden sijn soe quaet
Ic dede hem beden sulken lachter
Het ware onrecht peinsese achter
Hets onrecht en wrake sise niet
Ende Toen ontfaen na ons bediet
Hier bouen ghelouic meest
Dat die vader die sone ende die heilege geest
Es een god ende personen drie
Lieue vrouwe ghebreket oec mie
Iet an tgheloue vander kerken
Ic wille volghen goeden clerken
Aen mine gheloue an mine wet
In dien dat si mi wisen bet
Vrouwe dits mine begherte
Metten monde ende metter herten
Hier bi willic ghedopet sijn
Daer men sal doemen dleuen mijn
kils hi dit hadde gheseit
Noepte onser vrouwen oetmoedecheit
Soe dat si haer gheliet
Als of si hare bolghe niet
Maer si voer in diere manieren
Als si verwonnen ware sciere
Van sinen rouwe ende van sinen tranen
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Si seide ic sal dijns vermanen
Ende staen di gherne bi
Ende bidden ouer di
Ende ic sal spreken dine wort
In dien dattu di wachtes voert
Doer dattu best kerstijn
Ende ghedopet heuet ghesijn
Ende biden teken dattu gheues
Duncke mi dat du berouwenesse heues
Ende heues wille di te bekerene
Daer omme hulpic di gherne
Ende ic sal doen dine claghe
Ende sal di soendinc beiaghen
Mettien begonst te veesen dach
Si voer dat hise nemmeer en sach
Theophilus bleef een paerlike
Ligghene . ende oetmoedelike
Voer die ymage van onser vrouwen
Hem begonste meer te berouwen
Ende hi mesliet hem vele meer
Dan hi te voren dede eer
Hi weende hi claghede hi sleet sijn haer
Hi wranc sijn bande hi dreef mesbaer
Hi bleef ligghende ter stede
Een paerlike in sine ghebede
Drie daghe ende drie nachte
Dat hi op hem seluen niet en achte
Ende dat Nine gheens goets ontbeet
Ende hi claghede dicke sijn leet
Des anders daghes quam ons vrouwe
Als hi hadde dus daneghen rouwe
Ende seide theophilus veeset vroe
Dine penitentie es soe
Wel voltomen ende soe Boet
Dat icse moet bringhen voert
11 Die sonden die mi sijn ghesciet
Daer om en salic laten niet
Aen hare salic ghenade soeken
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Bedi ic hebbe ghesien in boeken
Dat gode becomt vele bet
Ghenadecheit dan rechte wet
Al hebbic vele mesdaen
Ghenadicheit sal vore gaen
Al en es nieman mijn ghenoet
Want mine sonden sijn soe groet
Ic sal hare bidden nochtan ghenade
Die den meneghen heeft beraden
Si es soe houesch ende soe goedertieren
Ic hope hare sal ontfarmen miere
Mine sonden al waren si mere noch
Mochten si mere veesen doch
Daer omme was si vercoren
Daer omme woude god van haer sijn gheboren
Om ons te bringhene eten sonden
Die met sonden waren ghebonden
Ende ons te bringhene te hemelrike
Die waren verloren . ewelike
Doer ander sonden ende doer die mine
Om ons te losene vter pinen
Van luciferre ende van sinen ghesellen
Om ons te losene vter hellen
Hier omme veert si coninghinne
Ende god toghede haer die minne
Dat si sijn moeder moeste sijn
Ende Baer toe bliuen maghet fijn
En ware sonden niet ghesciet
Soe en waer si gods moeder niet
Want en hadden die sonden ghedaen
God en hadde haer niet ontfaen
Meer dan mi . of ander menschen
Het gheviel haer wel te wensche
Doen haer god die minne dede
Si es ghereet in elke stede
Dat elc mensche die hem ghevroet
Hare meest ere naest gode doet
Ia naest gode wel vele lieden
En dorren hem dies niet ghemieden
Dat si an gode ghenade Bochten
Doer die sonden die si wrochten
Si bleuen ewelijc verloren
Om die sonden van te voren
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Maer dat si met goeder hopen
Ende met oetmoedecheiden nopen
Die vrouwe die god vercoes
Daer toe dat si gheuet troest altnes
Hem allen die met sonden sijn beuaen
In dien dat sise af staen
Sent dat si es comen
Bi onse sonden . te dustanen vromen
Te dustaneghe vromen te dustanege eren
Dat si moeder es ons heren
Sijn moeder . ende heuet van hare
Ghemaket onse makelare
Makelare ende taelman
Soe doe ic minen troest daer an
Minen troest ende mine hope
Soe dat ic met herten tote hare lope
Ende hare bidden ghenadelike
Ghenade . gods moeder van hemelrike
Mine mach gheen Boet gheschien
Want god wilt van mi olien
Gods moeder ic claghe v minen noet
Want v ghenaden sijn soe groet
Ghi en selt mi niet ghebreken
Ghi selt mine tale spreken
Voer uwen lieuen Bone
Al soe ghi ouer dandere Bijt ghewone
Nochtan en canic ghepeinsen hoe
Dat ic mach comen daer toe
Dat ic voer dese vrouwe draghe
Mine sonden ende mine claghe
Salic spreken metten monde
Daer ic die dorperlike sonde
Met jeghen hare Nebbe ghedaen
Die sonden selen mi verslaen
Ende thelscher vier sal mi vertraden
Die tonghe ende therte die mi verraden
Hebben dat ic die sonden Bede
Ende die lichame al Bader mede
Beghinnic oec te trecken van desen
Die duuel sal soe an mi veesen
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Ic vrese dat hi mi mach halen
Ziele ende lijf al te male
Willie hem iet ontwaren
Dus sere maghic mi vervaren
Dat hi mi mach nemen ziele ende leuen
Dat ic hem hebbe op ghegheuen
Nochtan vorstic langher mee
Beter es camp dan hals ontwee
Mi es best dat ic mi verboude
Het sal bliuen bituinen scoude
Ende en wilt si mi niet ghestaden
Soekic ane hare ghenaden
Met rechter trouwen ende met herten goede
Ende ic mi voert meer wille hoeden
Van sonden die ic hebbe ghedaen
Ende in penitencien staen
Alle die daghe die ic sal leuen
In dien dat sise mi wille vergheuen
Ende en hoert si niet mine claghe
Ic sal hare te domesdaghe
Verwiten daer Bijt alle selen horen
Die noit van wiuen waren gheboren
Dat si mi ter voet ghebrac
Ende datse sonde op mi wrac
Ic bidde haer ghenade oetmoedelike
Ende ic wille aue staen der sonden ewelike
Ende gaen in penitencien ende in boeten
Haddic van hare die ghemoeten
Haer sal ghenade oec ghebreken
Wilt si mi oec daer buten steken
Sone es si niet vol ghenaden
En wilt si mi niet staen in staden
Soe meer mesdaen soe mere bate
In dien dat men die sonden late
Al sijn mine sonden groet
Gods ghenade en es niet doot
Gods ghenade ende die hare
Want ic altnes hope op hare
Wilt god ende si mede
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Soe sal ghehoert sijn mine bede
Ende niet wech gheworpen ende hebben onweert
Want si hare ghenaden niet ende spaert
Ieghen alle die ghene die begheren
Ghenade ende voert an hare keren
Dus peinsde hi voert ende weder
Sine sonden op ende neder
Dus claghde hi met groten mesbare
Sine sonden ende met vare
Ten lesten gheeft hem god gheval
Dat hi recht . late varen al
Die werelt ende al haer baraet
Dat die werelt toe bestaet
Hi sal hem hoeden met goeder herten
Der sonden ende der begherten
Diene daer toe hadden ghedreuen
Dat hi hadde al op ghegheuen
Ziele ende lijf ghebordelike
Den viant . ewelike
Hem begonde met goder trouwen
Sine sonden sere te berouwen
Met rechter trouwen ende met herten goeder
Ende hi warp sine hope al ander moeder
Daer god ons here af was gheboren
Ende liep alstillekine voren
Hare ymage daer si stoet
Ende hadde den hope groet ende Boet
Dat hi metter hulpen van hare
Ontwaren soude des viants scare
Hi hadde oec hope ende gheloue
Dat sine van hare niet en soude verscroue
Ende warende hem met ghenaden
Si hadde oec den meneghen beraden
Dus viel hi neder op den vloer
Hi weende hi claghede iet bat hi voer
Alse jammerlike als hi doen mochte
Want hi niet dan ghenade sochte
Ane maria der moeder gods
Socht hi ghenade altnes
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Dus lach hi ghinder eenpaerlike
Voer onse vrouwe van hemelrike
Vaste hi weende ende bat oec mede
Met herten ende met serechede
Ghenade op die heileghe maghet
Die alle sonden verjaghet
Die an hare ghenade soeken
Met goeden gheloue met goeder moeten
Noit en dreef man dat mesbaer dat hi dreef
Ghestadelike dat hi bleef
XL daghe ende XL nachte
Een paerlike in dit ghedachte
Alse die XL daghen waren leden
Dat hi gheclaghet hadde ende gebeden
Oetmoedelike ende met goeder trouwen
Ghenade groet an onser vrouwen
Si en wilde niet langer sparen
Sine wilde hare openbaren
Die suete moeder die suuer maget
Die den sondeghen bejaghet
Soendinc jeghen onsen here
Op dat ment an hem beghere
Dits ons troest ons toeuerlaet
Dits die ghene die voer ons staet
Ieghen den viant ende sine scare
Dits die rechte makelare
Die ons versoenet jeghen hare Bone
Dies es si altnes ghewone
Als wi mesdoen jeghen hem twint
Si versoent ons jeghen haer kint
Dits onse hulpe ende onse troest
Bi hare si wi alle verloest
Vanden tormente vander hellen
Daer wi bi vrouwen ieuen in vellen
Dierste wijf vertroeste al Bader
Adaem onsen fiersten vader
Soe dat hi wrochte ieghen tghebot
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Dat hem gheboden hadde god
Ende ware dit wijf ende dese maghet
Si es die de boete draghet
Ieghen tvenijn dat ieue gaf
Daer si adame mede vergaf
Hem . ende hare seluen ende ons allen
Wi waren ter hellen alle gheuallen
En ware dat si tfenijn versloech
Bider dracht die si droech
Tfenijn datse alle sloech te doot
Ionc out cleine ende groet
Alle die leefden te voren
Eer god van hare wart gheboren
Alle die vriende gods die waren
Te voren toter hellen ghevaren
Si moesten alle Bader ombeiden
Tote den tide dat dit ghescieden
Ende tote den tide dat dese quam
Ende god menscheit an hare nam
Dits dat ons die propheten
Langhe te voren hadde beheten
Dits die an manne verhangen dede
Ende sisaron versloech oec daer mede
Die oliferne thoet af sloech
Dits die roede aarons die droech
Loef ende note binnen ere macht
Sonder sapen wortels eracht
Dit es die sterre vander zee
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Dat nierren en mach nemmermee
Ter hauene van hemelrike comen
Hine hebbe gheleide an hare genomen
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Dits die poerte van hemelrike
Daer blijft si oec ewelike
Die behouden selen veesen
Dits die ghene daer wi af lesen
Die bonen alle ingelen sit
Ende haren Bone ouer ons bidt
Spieghel vander suuerheiden
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Violette van oetmoedecheiden
Si es in penitentien recht
Si es die ghene die voer ons vecht
Ieghen den viant ende haer kint
Die doer hare ons allen mint
Hare ghenaden sijn soe groet
Dat niemen en si te bloet
Mach steruen enter hellen varen
Wilt hi soeken hulpe an hare
Ende dar niemen verloren bliuen
Die noit gheboren was van wiuen
Al hadde hi ghedaen allene
Alle die sonden groet ende Ilene
Ende al die sonden die alle die lieden
Ghedaen hebben ende die noit ghescieden
Wilde hi met goeder trouwen
Ghenade biden deser vrouwen
Ic segghe dat hi ghenade vint
An dese vrouwe ende an haer kint
An dese vrouwe namelike
Heeft hi berouwe ghestadelike
Als men mach Bien an desen man
Daer ic v jerst af began
Hine hadde ghedaen maer XL dage
Van sinen sonden die claghe
Van sinen sonden die groet waren
Dat hi eiken mochte ver varen
Ende onse vrouwe quam alsoe saen
Daer na tnachs te hem ghegaen
Alse die goede die goedertie
Die verwonnen was wel sciere
Al hadde si gheweest verbolghen
Sine wilde den euelen moet niet volghen
Si moeste toghen haer nature
Sine wilde hem niet maken sure
Si moeste haer laten verwinnen
Want si sach sijn herte binnen
Dat hi met goeden ghedochte
Ghenade an hare sochte
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Sine mochte niet langer sparen
Sine moest haer openbaren
Si quam te hem ende sprac al dus
Wat wiltu theophilus
Du pijns mi ende nopes mede
Met dinen tranen ende met dinen ghebede
Met dinen ghebede met dinen tranen
Die mi ghenadecheit vermanen
Wat ghenaden soekestu ane mi
Twine en peinstu niet waer bi
Dat di ghenade mach ghescien
Wiltu di seluen niet besien
Na dinen sonden na dinen daden
Het ware onrecht soudic di beraden
Dune moghes verdienen niet
Dat di ghenadicheit ghesciet
Wanen court v die coenhede
Dat du dors ghenadichede
Bidden van dinen groten sonden
Waer hebstu die coenheit vonden
En ghedincti niet en twint
Dat ghi mi . ende mijn kint
Heues ghelogent ende ghegheuen
Den viant ziele ende leuen
Du heues ghehalmt dinen ghenaden
Daer ic v mede mochte hebben beraden
Al lietic den lachter gaen
Die du mi heues ghedaen
Dor dat ic die kerstfine minne
Allen met ghestaden sinne
Ende sonderlinghe alle die gone
Die mi dienen ende minen sone
Al vergauic di minen lachter
Het en mach niet bliuen achter
Ic en mach alsoe vergheten niet
Die sonden die v sijn ghesciet
Ieghen minen sone dinen god
Waenstu dus houden spot
Dattu sijns Bouts almen
Metten monde ende metter palmen
Ende daer toe met brieue mede
Ende daer toe doen alle quaethede
Alstu moede best van dien
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Ende du beghins di te besien
Waenstu dan vinden ghenade
Ende beghinnes dan weder stane
Met dinen biddene met dinen tranen
Dat ic hem dijns wille vermanen
Ende ic ouer di bidde dan
Twine besiestu sondich man
Al vergheuic di dinen sonden
Daer du mede best ghebonden
Hoe salic dorren jeghen mijn kint
Dijns ghewaghen iet en twint
Hoe salic hem van diere daghen
Iet en twint dorren ghewaghen
Hoe salic comen voer mijns kints ogen
Dat ic sal dorren betoghen
Dattu gherne names ghenaden
Ende dat ghi Berne waert ontladen
Vander sonden ende wander mesdaet
Die du hebts ghedaen . vele ende quaet
Al es mijn Bone goedertieren
Ende soe ghenadech es van siere
Ghenadecheit hens maer een wonder
Nochtan en es hi niet Bonder
Gherechtecheit sijnre ghenadechede
Hi es ghenadich ende gherechtich mede
Waer salic nemen dat ghenint
Dat ic dar comen voer mijn kint
Ten vreseliken domesdaghe
Ende ic toghe dine claghe
Mi duncke ic ben daer toe te bloet
Want dine sonden sijn te groet
Die du jeghen mi heues ghedaen
Dies willic gherne bate ontfaen
Dattu jeghen mi heues gesneuen
Wiltu voer waert goet man wesen
Ende wachten di van desen
Ende wilt voer meer goet wesen
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Ende bidt selue tuinen sone voert
Dat hi dine bede hoert
Ende bidt hem mede daer toe
Dat hi di ghenade doe
Ay edel vrouwe moeder mijn
Sal mi iet gheholpen sijn
Saelt iet ghescien dat mi god doe
Ghenade . uwer hulpe moeter toe
Uwe hulpe ende uwen troest
Moeter toee salie sijn verloest
Werdic verloest werdic behouden
Het moet sijn bi uwen scouden
Bi uwer scout bi uwen rade
Moetic verhalen mine scade
Of inne verhaelse nemmermeer niet
Soe wat anders mijns ghesciet
Vrouwe al hebbic vele mesdaen
Ic wille in penitencien staen
Ic doe penitencien gherne
Ic hebbe wille mi te verwerne
Ieghen den viant ende jeghen den sonden
Daer ic mede ben ghebonden
Vrouwe doer uwen netmoet
Penitencie es soe Boet
Ende daer toe soe groet
In alre sonderlike noet
Vrouwe laet mi penitencie doen
Van sonden daer mi toe verspoen
Ende verriet oec mede
Die viant met siere moghenthede
Penitencie die maecten quite
Van sonden die coninc dauite
Die sulke sonden hadde ghedaen
Dat hi vrias dede verslaen
Verslaen ende oec verriet
In dien dat hi screef ende hiet
Daer hi was gheset in die scare
Tes hi tierst versleghen ware
Hi nam vrias dus sijn lijf
Ende daer toe verhoerde sijn wijf
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Nochtan vergaf hem god bede
Met penitencie die hi dede
Soe dat hem god onste das
Dat hi sent prophete was
Als hi gheweset hadde te voren
Niemen en hadde gheweest verloren
Doer sonden daer hi in was gheboren
Ne hadde yeue ghedaen
Die adaem daer toe brachte saen
Dat hi brac gods ghebot
Ende dede als een sot
Daer wi alle verloren waren mede
Ende hadde ghedaen die moghenthede
Dat god wode sijn gheboren
Van der maghet wt vercoren
Die ons allen heeft verloest
Ay moeder nv weest mijn troest
Ende laet mi penitencie doen
Ic wille die sonden verspoen
Ende wachten mi voert van dien
Moeder gods sent gracie mie
Dat ic mach in penitencie staen
Ende voert wilt mi ontfaen
Sinte peter . hi verloghende gode
Ende ontfinc sint sine ghebode
Dat hi bant ende ontbant
Ende hi gaf hem in sine hant
Die slotele van hemelrike
Ende here was in erterike
Hi quam te deser werdichede
Bi penitentien die hi dede
Sente pauwels die meeste tirant
Die men in erterike vant
Die al haette gods ghewerke
Hi onneerde meest die heilege kerke
Hem halp penitencie Boe sere
Dat hi best es met onsen here
Ende es een verheuen sant
Die te voren was een tirant
Sente maria maddalene
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Si es met gode van nasarene
Die soe langhe ende soe vele
Hadde ghevolghet der houerde spele
Dat onnere es dat ment vertelde
Ianne halp haer vter helle
Mids penitencie die si dede
Ende berouwenesse si hadde oec mede
Dat haer god sint onste das
Dat si die alder jerste was
Diene lach met haren oghen
Daer hi hem hare wille vertoghen
Sinder dat hi was verresen
Alsoe wi in die ewangeliste lesen
Noit en was sonde soe groet
Man die penitencie boet
Diese boet ende diese dede
Ende die dan volquam daer mede
Hine versoende jeghen gode
Soete vrouwe sijt mine bode
Ieghen v lieue kint gode uwen sone
Als ghi te sine sijt ghewone
Die hare herten an v keren
Ende al dies si an v begheren
Van dat hare zielen mocht baten
Vrouwe en wilt mi oec niet laten
Dat dedi hem . om dat ghise minde
Moeder gods bidt voer mi uwen kinde
Ende wilt mi gheuen uwe ghenade
Want ghi den meneghen hebdt beraden
En sijt niet wreet jeghen mi allene
Uwe hulpe die es al ghemene
Beide out jont groet ende Ilene
Voer uwen sone jhesum van nazarene
Doe antworde onse vrouwe
Ende Beide orient dine trouwe
Hebdi den viant ghegheuen
Ende dijn ongheloue heuet mi verdreven
Daer toe dat ic di troest moet gheuen
Daer du af hebts ghesneuen
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Al hebts to vele mesdaen
Ic sal di in hulpen staen
Doet minen raet doet mijn ghebot
Sider dat mijn kipt es god
Ende dat hi was van mi gheboren
Ende ic bleef maget als ic was te voren
Ende dat hi ontfinc van mi sijn menschelihede
Ende bleef ghewarech god mede
Du moetes ghelouen oec daer an
Dat hi es gherecht god ende man
Du moetes ghelouen oec daer bouen
Al dat die kerke hetet ghelouen
Doe seide hi weder Boete troest
Die al die werelt heuet verloest
Hoe salic an mi seluen vinden
Ende hoe salic mi dies gheninden
Dat ic metten seluen monde
Daer ic die dorperlike sonde
Mede sprac ende soeken ghenade
Daer ic bi dus ben verladen
In weet hoe ic sal dorren spreken
Metten monde die dus dorperliken
Sonde ghesproken heuet te voren
Mijn ghenoet ende was noit gheboren
Doe seide si weder swighes alstille
Lieue orient doet minen wille
Doet minen wille doet minen raet
Oftu wilt hebben verlaet
Van sonden die di sijn ghesciet
Hebdt goet gheloue en twifelt niet
Hebdt goet gheloue ende Boeket ghenaden
God selue Balre di ghestaden
Hi es soe ghenadich ende soe goet
Soect met trouwen sinen netmoet
Wilstu ghetrouwen ende ghelouen
Ghine wert van hem niet verscrouen
Set dijn gheloue nerstelike
Di wert gheholpen ghetrouwelike
Doe dreef hi berde groet mesbaer
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Hi weende sere ende sleet sijn haer
Hi sleet sijn haer hi wranc sijn hande
Hi beet te Badere sine tande
Hem dochte dat hem sijn herte brac
Als hi becomen was hi sprac
Ic gheloue seiti ane Bode
Dat alle dinc te sinen ghebode
Staet . ende dat hi es vader
Ende dat hi makede al Bader
Dat bouen es in hemelrike
Ende beneden in erterike
An sinen Bone ghelouic mede
Dat hi ontfinc menschelijchede
Van sente maria der maghet
Dor dat wi waren weck gheiaghet
Van onser hauen van onser stede
Doer die sonden die adaem dede
Dat hi ginc leren achter lande
Daer hi doghede grote scande
Ende groet vernoey menech veeerf
Ende dat hi an cruce starf
Daer hi troest hadde an
Sonder sine moeder ende sente jan
Daerne alle sine vriende begauen
Ende dat hi daer na was begrauen
Dat hi verloeste met siere doot
Sine vriende vter helscher noet
Ende dat hi der hellen porte brac
Ende hi sine vriende daer wt trac
Die ghebeden hadden daer naer
Meneghen dach ende menech jaer
Ende dat hi verrees op den derden dach
Ende datmen daer na dicke lach
Ende dat hi hem dicke vertoghede
Doer dat hi wilde dat men gheloeuede
Ende dat men vaste hielde daer an
Dat hi god ware ende man
Ende dat hi . voer ten hemelen bouen
Daerne alle die Ingle Jouen
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Ende dat hi sit te sijns vader siden
Ende dan comen sal ten tiden
Dat die doemesdach sal comen
Ende sal al die werelt doemen
Anden heileghen geest gelouic mede
Die metten vader ende metten Bone mede
Es een ghewarech god
Ende an die heileghe kerke ende an haer gbodt
In verlatenesse miere Bonden
Ende ant gheselscap dat Wert vonden
Van allen santen ende van allen santinnen
Here god toghet ane mi uwe minne
Oec ghelouic dat wi alle selen verrisen
Beide met ziele ende met liue
Ende ons allen god doemen sal
Moeder gods gheest mi Baer Boet geval
Theophilus hebdt bliden moet
Want v mijn kint sinen euelen moet
Heuet vergheuen in dien dattu
Bliues een paerlijc alse du does nv
In penitencien ende in goeden ghewerke
Ende int gheloue wander heileger kerke
Doe Beide hi weder en sprac
Al eest dat ic te voren brae
Dat gheloue ende dat ghebodt
Dat ons gheboden heuet god
Ic ben ende die bliuen sal in dien
Dat mi nemmermeer ende sal ghescien
Ic sal te penitencie sijn ghegheuen
Alle die daghe die ic sal leuen
Ghebenedijt Boe moetti wesen
Soete coninghinne in desen
Dat ghi mi dus hebt beraden
Te waren ic ben noch meer gheladen
Ic moet v segghen oppenbaer
Vrouwe ic hebbe groten vaer
Ic ben in vare jc ben in eresen
Als ic te rechte wel mach wesen
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32

Herde sere ontsie ic mi
Vrouwe ic mach v segghen twi
Ic maecht v segghen eest v lief
Noch hebbic vrese om den brief
36
Om den brief die ic den viant
Ghescreuen gaf in sine hant
Vrouwe salie eter eresen veesen
Ic moet seker sijn van desen
40
Mi duncke sal mi Boet ghescien
Ic moet den brief noch weder sien
Ic moeten sien ende hebben beide
Bi uwen rade bi uwen gheleide
44
Ende oec vrouwe bi uwer ghenaden
Benic hier toe beraden
Ghi hebt mi ontladen ende verloest
Met uwer hulpen met uwen troest
205va Ghebenedijt soe Bijdi coninghinne
Hulpt mi dat den brief ghewinne
Doe bleef hi daer ter seluer stede
4
Ligghene in sine ghebede
In sine ghebede in sine claghe
Drie nachte ende drie daghe
Doe quam weder onse vrouwe
8
Maer hi hadde met goeder trouwen
Hem seluen soe siec ghemaect
Dat hi soe vele hadde ghewaect
Als si daer quam dat hi van hare
12

Niet

en twint en
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veert gheware

Den vaec die hem toe was comen
Hadde hem domaken soe benomen
Maer als sine slapen sach
16 Si ginc tote hem daer hi lach
Sine wilde hem wecken niet
Ghmackelike dat si liet
Den brief vallen tusschen sine borste
Ende si lietene ligghen in rasten
20
Ende liet hem slapen met ghemake
Tiersten dat hi was in wake
Ende hi vonden hadde den brief
24
Ende vant hi noit dine dat hi soe lief
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Radde te vindene als hem den brief was
Tierst dat hive binnen las
Hi hielt den brief ende was vroe
Dat hi ghevaren hadde al soe
Hem dochte dat hi was ontgaen
Den viant diene hadde ghevaen
Soe ouer sere in Biere ghewelt
Tiersten dat hi den brief helt
Alsoe die auonture ghelach
Des anders daghes waest scoen Bach
Dat men vierde van ghewerke
Ende alle die lieden waren ter kerken
Theophilus ginc met desen
Als die ewangelien was ghelesen
Hi viel den bisscop op die voete
Here seiti dat v god lonen moete
Here dat v god selue loene
Dat hi v gheue die hemelsch crone
Here hoert mine auonture
Doe telde hise al duerenture
Dat Bijt hoerden die daer waren
Al op . ende hoe hi hadde ghevaren
Doe toghede hi sinen brief daer mede
Alle die daer waren ter seluer stede
Ende oec die bisscop die dat hoerde
Sine auonture ende sine worde
Hem wonderde soe vtermaten
Dat sine wisten waer si Baten
Sine wisten wat hen ouer ginc
Soe wonderde hen van deser dinc
Si danctens gode si waren vroe
Dat hi ghevaren hadde al soe
Dat hem die sonden waren vergheuen
Die Boe sere hadde ghesneuen
Dat god toeghde al oppenbare
Dat hi al Boe goedertieren ware
Dat hi dus versoenen mochte
Die ghenade an hem sochte
Dies waren vroe alle die clerke
Ende alle die daer waren in die kerke
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Die bisscop stont op te hant
Ende nam theophilus bider hant
Ende hi gins ter porten staen
Ende begonste te roepen saen
Hi bat den lieden dat si te samen
Alle Bader voer hem quamen
Comt hare seiti soete lieden
Ende hoert wat miraclen hier gesciede
Comt hare seiti ende siet
Wat wondre hier es ghesciet
Comt hare seiti die grote cracht
Die god selue hier heeft ghewracht
Comt hare seiti die grote doghet
Die god hier heeft ghetoghet
Comt ende siet die ghenadichede
Die god cortelike dede
Comt hier ende siet hoe goedertieren
Es god in alre manieren
Comt hare ende en twifelt niet
Hoe scone dine hier es ghesciet
Comt hare ende siet wat crachte heuet
Die fijt die men doer gode gheuet
Comt ende siet met welken loue
God ontfaet die heeft goet gheloue
Cont hare ende die cracht van tranen
Hoe si ghenadicheit vermanen
Comt hare ende siet hoe grote Bonden
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Comt hare ende siet hoe gode becomt
Penitencie ende hoese vroemt
Comt hare ende siet hoe grote ghenaden
Penitencie heuet beraden
Comt hare ende siet wonder groet
Noit en was dies ghenoet
Comt hare ende siet hier ende merct
Dat onse gheloue sere sterct
Comt hare ende siet hier enen man
Daer god cracht toghet an
Comt hier ende siet cracht van onser vrouwen
Dat moghdi nv alle wel bescouwen
Comt hare ende siet haren troest
Desen sondare heeft si verloest
Comt hare ende siet hoe grote goet
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Dat si haren vrienden doet
Comt hare siet ende verstaet
Dat ghene sonden en sijn soe quaet
Men machter af hebben verlaet
Comt hare siet ende en silt niet te bloet
Soect ghenade voer dine doot
Want die sonden en sijn niet soe groet
Onse vrouwe en hulptse vter noet
Die ghenade soeket an hare
Met vasten gheloue oppenbare
Die verloren was in sonden
Ende dus cortelike es vonden
Ende vonden es dus cortelike
Die was verloren ewelike
Alle die penitencien plien
Si moghen merken ende sien
Wat cracht dat penitencie heuet
Ende die in penitencien leuet
Hoe weert hi es met onsen here
Doer sijnre lieuer moeder ere
Hi werdt oec met gode soe lief
Dat hem ghesent es die brief
Die hi hadde den viant
Op ghegheuen in sine hant
Dits een teken sonderlinghe
Van vrienscapen van andren dinghen
Die soendinc heuet oec ghemaect
Dat hi hem seluen heuet gheraect
Te penitencien cortelike
Ende heues ghedaen ghetrouwelike
Hine dede maer XL daghe
Penitencie . dat sine claghe
Ende sine tranen ende sine wort
Vore gode si waren ghehoert
Dat hi den alre wertsten bode
Ende den besten vele voer gode
Vanden hemele ontfinc
Ende hem boedscap dese dinc

niet: De i is verbeterd uit een e.
werdt: De r is verbeterd uit een e.
wertsten: De eerste t is klein boven het woord geschreven.

1057

1752

1756

1760

1764

1768

1772

1776

1780

1784

1788

1058

HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM

8

Wie sal hem penitencien seamen
Of penitencie . soe mach vramen
Hi es dul diese niet en doet
Sider dat si es soe goet
Hi es gheonneert diese Wert moede
Daer si dus goet es voer gode
Wie es die wanhopen mach
Die noit soe groten sonden plach
Wilden si sien op desen man
Sine moghen hope nemen hier an
Hine en dar wanhopen niet
Doer sonden die hem es ghesciet
Mensche die op desen siet
Ende tot onser vrouwen vliet
Hoe mochte man meer hebben mesdaen
Wat sonden soude den mensche verslaen
Die wille in penitencie staen
Ende sine sonden aue gaen
Die wile dat die bisscop staet
Ende hi verteldet die scone daet
Ende hise den lieden verseghet
Soe weent theophilus ende leghet
Op die erde op dbisscops voete
Die bisscop seide staet op Boete
Siet uwen brief ende nemten hier
Ic wille dat ghine werpt int vier
Theophilus hi dede alsoe
Alle diet saghen die waren vroe
Si waren vroe si loefden gode
Die dus den sinen hulpt te node
Die bisscop die wijsde metten hant
Soe dat si alle sweghen te hant
Doe dede hi die messe voert
Alse hi messe hadde ghehoert
Gaf hi theophiluse onsen here
Als hive ontfinc scheen hi soe sere
Sine anschijn alsoe Clare
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Als of die lichte Bonne ware
Ende dare vele dan die lichten dach
Alse dat volc die miracle sach
206va
Soe gheloefden si vele te bet
Ende hielden te bat hare wet
Theophilus hi ginc mettien
4
Daer hi onse vrouwe hadde ghesien
Hi stont ghinder oetmoedelike
Drie daghe ende drie nachte een paerlike
Voer onse vrouwen ende voer haer lont
8
Dat hi poerde niet en twint
No hant no voet no ghene lede
Hine bleef staende ter seluer stede
12
Als of hi hadde gheweest ghebonden
Daer hi onse vrouwe hadde vonden
Alst leden was die derde dach
Doe Guste hi die hi daer sach
16 Hi nam orlof ende hi versciet
Die ziele voer daer si gode siet
Sine lichame leghet in die stede
Daer god die miracle dede
Bidden wi gode doer sinen oetmoede
20
Dat wi alle onse dinghen te goede
Ende bringhen ende werden vonden
Ende quite sijn van onsen Bonden
24
Dies moet veesen ons vol leest
Die vader ende die sone ende die heilegen geest
Dese miracle es ghescreuen
God gheue ons sijn ewelike leuen
28
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Soe en vindic in leke no in clerke
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Noch out noch jonc no man no wijf
Die gheleiden can sijn lijf
Sonder draghen ende verdriet
Want dit alle daghe ghesciet
Ende niement hier vte en es ghenomen
aloude dan een man daer toe comen
Dat hi troest wonde ende raet gheuen
Den ghenen die dus swaerlijc lenen
Men mochtene herde gherne horen
Dit darric segghen wel te voren
Het quam een boec al in mijn hapt
Daer ic in ghescreuen want
Papen conste hi troesten ende leka
Een meester ende biet seneka
Hi screef enen sinen orient
Dies jeghen hem dicke hadde verdient
Een boec dat was ghescreuen al
Ieghen alderande swaer gheval
Dat den mensche ontmoeten mach
Dat beste dat ic je ghesach
Van Biere groette alsic merke
Beide an leke ende an clerke
Want jnne kinne niemenne soe bedroeft
Noch die troest alsoe behoeft
Noch die met rouwen es soe beseten
Maer wilt hi sinen rouwe meten
Met redene die hier ghescreuen es
Hi roert ghetroest Bijt Beker des
In dit boec selen si twee
Tesamen spreken ende nemmee
Dats een sone ende sijn vader
Die sone sal claghen al gader
Sijn vernoy ende sijn verdriet
Die vader en welt laten niet
Hine sal den sone telken male
Troesten met gherechter tale
11 Die sone dacht den vader
Dat hi sternen moet
Die sone sprect den vader an

ghesach:
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Ende seide vader het quam een man
Die seide dat ic steruen moeste
Ic hadde te doene van goeden troeste
I Die vader troeste den sone
Die vader antwerde ende sprat
Lieue sone houdt dijn ghemac
Waer omme quaemstu in dit leuen
Dattu weder moets begheuen
Wine sijn hier anders niet dan gaste
Wine moghen hier hebben negene raste
Alse wi hier een stuc hebben gestaen
Ten lesten moeten wi henen gaen
Ic waende v ene nvwe dint ware geseget
Neent niet ons allen heeft gheleget
Nature dit jnde wie lange wi leuen
Ende niet Bekers oec ghegheuen
Nature heeft dat ghesworen
Alsoe vollec als wi sijn gheboren
Dat si alle daghe ter Boot waert
Ons sal leiden ene dachvaert
Hets sotheit dat iement Boude ontsien
Dinc dat hine mach ontvlien
Al machmen steruen eenwarf ontstaen
Altoes en machmens niet ontgaen
Dune waers dierste niet die staerf
Dune sterces oec nemmer leestwaerf
Het esser vele voer di ghevaren
Si comen oec na met groter scaren
God ons allen gheeft dit leuen
Hi heuet ons oec alsoe ghegheuen
Dat hijt mach nemen als hi wille
Hets beste dat wi swighen stille
En es niemen die nv leeft
Die anders sijns sijn leuen heeft
Ochte dan een here van sinen knecht
Niet ne wille hebben dan sijn recht
Ende hem die knecht dan de beclaget
Wat wondre es Batten die here verjaget
Waer omme en souttu Baer niet comen
Daer niemen en es wt ghenomen
Waer omme en kinstu niercent hier
Dattu best een redelijc dier
Dat steruen moet als court dijn Bach
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Daer du ontscampen niet en mach
Wat ghemact es hier beneden
Dat moet steruen in allen steden
11 Die sone clacht den vader
Dat men sijn boet af sal slaen
Vader ic ghestroeste mi dan
Maer mi seide die selue man
Dat men mi thoeft af soude slaen
Ende dies en mochtic niet ontgaen
f Die vader castijt den sone
Lieue sone nv antwerde mi
Het si dat hier een mensche si
Die moeste sonder verdinghen
Ene sware gracht ouerspringhen
Wat scade hem dat hi sonder sparen
Tenen male mach ouer varen
Soe dat hi ware Boe treghe
Dat hi langhe ware op den weghe
Ic soude wenen oppenbare
Dat corste dalre best ware
I Die sone claght den vader
Dat hi sal werden verslaghen
Trouwen vader men seide mi dat
Dat ic soude op ene stat
Met vele sweerden sijn verslaghen
Ende vele wonden henen draghen
I[ Die vader castijt den sone
Sone wat leghet di daer an
Gaue di hondert wonden een man
Ende dade v daer toe grote noet
Ene wonde en gaue di maer die doot
91 Die sone claght den vader
Dat hi buten lande sal steruen
Vader mi seide een man te hant
Inne soude niet steruen in mijn lant
Maer onder vele Tiede al Bader
Dat es mi swaer wel lieue vader
I Die vader castijt den sone
IC segghe di sone sekerlike
Hen es lant in al ertrike

207ra40hemact
en es zijn
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Men vint daer weghe ter doot Wert jn
Daer omme en droeue meer no min
Laet varen hier af al dijn daghen
Dune en machs nerghent sijn verdraghen
36
In allen lande benic bout
Dat ic wille quite mine scout
Alse god niet langer en wilt ontberen
40
Men mach mi hier met niet eerveren
Den doden mensche des Bijt ghewes
Es eens waer hi begrauen es
Alsoe sachte slaept buten een man
44
Alse hi thuus gheslapen can
91 Die sone claght den vader
Dat hi jonc steruen sal
207va Vader men reide mi noch meer
Daer mijn herte af draghet seer
Dats dat ic ionc steruen moet
4
Ic ben stare ende ic Nebbe goet
Ic Boude noch herde Berne leuen
Woude mi god ons here verste gheuen
I Die vader castijt den sone
8
Sone dats een groet goet
Dat god ons here den mensche doet
Dat Nine doet steruen eer bijt begheert
Want leefti dat hi es onweert
12
Ende den lieden commer groet
Hi mochte hem lieuer jonc sijn doot
Steruen es allen tijt ghemene
Niet ouden ocht jonghen Allene
16
Die doot es eiken euen fel
Si haelt eiken als si wel
Die linen tijt al vte leeft
Die hem god ons here gheeft
20
Hine steerft niet ionc maer hi steerft out
Dies benic te sprekene bout
Men sal niet tellen jaer no dach
Maer dinde daer niement ouer en mach
24
Het mochte oec herde wel oec gescien

207rb34
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Leuestu langhe dattu mettien
Comen mochts in groter noet
Daer di Af losset dien jonge doot
Al en waert niet anders dan outheit
Ic wille dat ghijt seker sijt
Die mensche heeft dan al sinen fijt
Wanneer Gomt sijn leuen ten jnde
Alsoe ict ghescreuen einde
Weder hi out si of jonc van draghen
Dies dar ic coenlijc wel ghewaghen
I Die sone claght den vader
Dat hi ombegrauen sal bliuen
Vader nv hoert te mi waert
Hets noch ander dinc dat mi vaert
Inne caent niet wel wt mi verdriuen
Ic moet ombegrauen bliuen
Als ic doot ben ter settler stont
Ghelijc ic ware een doot bont
Dits dat mi werret alte sere
Nv troest mi herteleecke here
I Die vader castijt den sone
Nv segt mi wel lieue man
Alse du best doot sal dan
Dinen lichame ghevoelen of tasten
Neen hi niet set di te rasten
Wat dat hem dan ghesciet
Hine saelts ghevoelen niet
Alse die lichame leghef doot
Sijn sine slaghe cleine of groet
Esser min esser mee
Si doen hem al euen wee
Leefde de mensche het ware hem pine
Dat hem ghegrauen stonde te sine
Maer als hi des leuens en heeft niet
Sone saelt hem sijn negheen verdriet
Dat men den dooden ter erden doet
Dats meer om der gherre Boet
Die leuende sijn dan om die doode
Want men Biet den dooden node
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Ende dat menne rieket ofte Biet
Dats den leuenden al verdriet
Dits met mannen ende oec met wiuen
Hoe orient si waren in haren liue
Wiltu dan volghen tuinen raden
Dune saltu daer met niet beladen
Wat hen mach deren nacht of dach
Maer wat di seluen letten mach
9[ Die sone claght den vader
Sine onghesonde
Ic bidde v vader dat ghi mi hoert
Ic ben herde sere ghestoert
Ende troest mi met uwen monde
Inne hebbe neghenen dach gesonde
Maer ic hebbe die siecheit swaer
Ghedreghen herde menech jaer
Inne can ghesonde hebben niet
Dit es mi een swaer verdriet
9[ Die vader castijt den sone
Sone dune wet wattu daghes
Op dattu wel te rechte besaghes
Wat dat siecheit werken can
Want nemmermeer en mach een man
Hem seluen wel kinnen moghen
Hine hebbe siecheit ende doghen
Dan kint hi alre jerst wie stare hi es
Niet in ghesonde Bijt Beker des
Het si di ouer waer gheseghet
Een mensche die op sijn bedde leghet
In sine siecheit in sine quale
Hi kint hem selue noch alsoe wale
Dan te stridene op water of op lant
Daer heeft hi hem seluen ombecant
Ende claeght met sere ouer dat goet
Datti di seluen dus kinnen doet
Dine siecheit en sal altnes niet staen
Du saels hare ofte si sal di ontgaen

mach: De c is in fette de buik van een niet afgemaakte
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Du salse meesteren of si di
Harde sciere gheloues mi
91 Die sone claeght den vader
Ouer die quade tonghen
vader hels anders dat mi oec let
Ic Nebbe mijn herte in dien gesel
Soe dat ic in allen stade
Altoes gherne wel Bade
Dit ne mach mi niet in sladen staen
Die quade tonghen comen saen
Ende treckent al te quaetsten weert
Dit es dat mi sere deert
Ende mine herte droeuen doet
Want jnne peinse anders niet dan goet
i Die vader troest den sone
Sone mi duncke dattu best i ries
Du wils onderwinner dies
Dies riemen en can ouer comen
Wie sere hijs hem heeft are genomen
Dats quade tonghen willen berechten
Daer jeghen en hulpt ne gheen vechten
Si moeten bliuen buten bedwange
Si hebben onghebreidelt geweest te langen
Maer een dinc willic v doen verstaen
Die meest met clappene omme gaen
Sijn quader dan die ander sijn
Dit es dicwile wel in schijn
Ende si selue sijn sonder lof
Ende sonder ere in elken hof
Sone sal di deren niet haer venijn
Die selue sonder ere sijn
Die ghene en can mi niet goet gemaken
Die selue ter doghet en can geraken
Si sijn selue van Boe quader naturen
Sine swighen van vrienden no van geburen
Al en Bien si noch en horen
Dat hen haer herte mochte storen
Dese clappers sijn ghelijc den hort
Die op sine messinne leghel selke stort
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Ende bast ende habt ende maect verdriet
Nochtan en hoert hi noch en liet
Dat hem deren toe mocht bringhen
Met negherande dinghen
Maer sine quade nature en latene niet swigen
Noch ghene raste vercrighen
Maer Beide di een goer man dat di mestoede
Dat soudstu verstaen in groten goede
91 Die sone claght den vader
Dat men hem bannen soude uren lande
Vader ic hoerde van tween mannen
Ghisteren dat men mi soude bannen
Wt tuinen lande emmermeer
Dies dragic in mijn herre seer
Want node soudic rumen mijn lant
Daer ic dus wel in ben becant
11 Die vader castijt den sone
Sone ic segge di ene dinc
Wat dat es finder werelt rinc
Dats onser alder lant te male
Al vermoghen wi grote dinc wale
Wine moghen wt onsen lande niet comen
Ons en worde ons leuen ghenomen
Men mach ons ene stat verbieden wale
Maer niet onse lant al tenemale
Want altnes comic in mijn lant
Waer ic henen roerde ghesant
Ende waer dat men mi henen sinde
En gheen lant en es mijn ellinde
Maer mi mach sijn een lant
Meer dan een ander ombekant
Waer dat een mensche wale es
Dat es sijn lant Bijt seker des
Ende alsic ghemerken can
Dats niet intlant maer inden man
Eest dat men den doren sinde
Vte sire stat dats hem ellinde
Maer die vroede en wert maer ombekant
Op dat hi eldre wert ghesant
f Die sone claght den vader
Dat hi bedroeft es
Vader ic ben om ene sake
Herde sere tonghemake
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Inne weet oft ghijs iet hebt Beproeft
Ic ben herde sere bedroeft
Ghi daet wel rooddi mi troesten
Inne can mi seluen niet verloesten
9[ Die vader castijt den sone
Sone es dine bedroefheit Ilene of groet
Altoets es te verdraghene noet
Te cleinre bedroefheit hoert cleine verdrach
Maer te groten als ic merken mach
Soe court die Toen soe ouer groet
Dat daghens en es ghene noet
1 Die sone roept den vader
An van doghene dat hi heeft
vader mine bedroefheit es soe swaer
Dat ic moet al oppenbaer
Met roepene tonen mijn verdriet
Des en canic ghelaten niet
i Die vader castijt den sone
Sone ic ben wel seker des
Wiltu tonen alst in di es
Buten dijn draghen ende niet decken
Soe moestu dijn tonen mecken
Na dijn draghen dattu heues in
Dit dunct mi in tuinen sin
i Die sone claght den vader
Dat hem sijn doghen es te swaer
Trouwen vader ghi segt waer
Maer mijn doghen es mi te swaer
Ende mine pine ende mijn verdriet
i Die vader castijt den sone
Trouwen sone des en es niet
Maer du sour meer dine crancheit dagen
Want god en gheeft niemene draghen
Ne ghenen rijt nacht no dach
Meer dan hi draghen mach
i Die sone claght den vader
Sijn liden dat hi lidt
Ic ben seker vader mijn
Dat herde luttel liede sijn
Die dat souden moghen liden
Dat ic moet draghen tallen tiden
11 Die vader castijt den sone
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Sone daer omme es die raet mijn
Laet ons met den luttelen sijn
Vrome . niet metten velen cranc
Des selen wi van Bode hebben Banc
9[ Die sone claght den vader
Dat sine nature cranc es
Vader al dus moetic wel leuen
Hadde mi nature macht gegeuen
Maer en trouwen neen si niet
Daer omme benic int verdriet
9[ Die vader castijt den sone
Sone ic segghe v wat ghi doet
En segt anders niet dan Boet
Vander naturen dat radic wel
Sine was noit niemende soe fel
Dat si niet gheuen en woude
Daer men met verwinnen soude
i Die sone claght den vader
Dat hi den doghene wilt ontflien
Trouwen vader wattan
Mi duncke ic ben soe crancken man
Ic wille den doghene al ontflien
Sone dat en mach di niet gescien
Dune saelt di niet moghen hoeden dies
Waer du loeps of waer du vlies
Dat doghen sal di veesen bi
Des machstu wel ghelouen mi
Ee een leden een ander sal comen
Dies en wert di nemmermeer genomen
Noch dit en wert ons ontdreuen
Alsoe langhi als wi selen leuen
I Die sone claght den vader
Dat hi aerm es
Ene dine es wel lieue here
Dat mi te swaer es herde sere
Dats mijn ouer groet armoede
Ende breke van ettersten goede
Want ic weet wel ouer waer
Wie aerm es hi es swaer
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Ende onwillecome ouer al
Eest op berghe eest in dal
cf Die vader troest den sone
Trouwen sone ghi hebt onrecht
Dat ghi op aermoede dus sere vecht
Want alsoe als ic verneme
Hens v niet swaer maer ghi Neme
Sonde en leghet niet an aermoede
Noch an breke van goede
Maer si leghe an den man
Die aermoede niet breken en can
Maer aermoede maect den mensche soe vri
Al sijn hem rouers ende scakers bi
Eest op berch eest inden dale
Hi es van hem versekert wale
Sine connen hem ghenemen niet
Maer den riken doen si dicke verdriet
Besich die voghelen vanden woude
Ende ander beesten menechfoude
Dat si negheen Boet in en vuren
Noch op solre noch in scuren
Nochtan soe comense henen wel
Ende hebben blisscap ende spel
Ic sal di segghen ene ware tale
Woude die mensche merken wale
Met wi cleinen dinghen
Nature den mensche can henen bringen
Hine soude niet hebben soe groet delijt
Goet te ghederne in allen tijt
I Die sone claght den vader
Dat hi heeft cleine macht .
vader ic Nebbe soe cleine macht
Dat men op mi en twint niet en acht
Dats mi swaer haddics raet
i Die vader castijt den sone
Sone dat en es di niet quaet
Settu hier af nv ter verden
Bescut nv du en saels niet werden
Es di comen een ongheval
Hets beter dat comen sal
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1 Die sone claght den vader
Dat men hem qualijc toe sprect
`lader ic hore mi qualijc toe spreken
Ende quaet doen in caent gewreken
Dat es mi en trouwen leet
I Die vader castijt den sone
Sone best blide dat di soe steet
Dattu quaet niet en cans gewreken
Want alsoe alsic can ghemerken
Soe sal die mensche houden voer goet
Alle dinc dat hem laten doet
Dat hem te doene niet en steet
Ende daer hi ten Bonden met worde leet
f Die sone claght den vader
Dat een vrec man vele penninghe heeft
Vader bi mi soe woent een man
Die gout ende siluer heeft nochtan
Soe es sijn herte soe ouer vast
Hine gaue doer Bode niet enen bast
Wie sere dat jeman hadde noet
Des heeft mijn herte draghen groet
Dat god gheeft goet eneghen man
Die weder gheuen niet en can
9[ Die vader castijt den sone
Sone ic wille di segghen slecht
Dus teneghen man doestu onrecht
Hine es here vanden goede
Hi es ghestet maer als ene hoede
Maer dats die here die comen sal
Ende dat goet verteren al
Dese man en es maer een vat
Daer in ghesloten legher enen scat
Dat hem ontsluten niet en can
Te sinen scanden quam hier noit an
Lieue sone nv hore ende mec
Dese man es sot of hi es vrec
Es hi vrec en es niet sine
Maer es hi sot al sonder pine
Saelt hem ontvlieten al oppenbaer
Hine sal selue connen gheweten waer
I Die sone claght den vader
Dat den riken man volger ene grote scare
Vader een dinc es dat mi Wert noch sere
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28 Dese rike man gheeft als een here
Ende hem volghet ene grote scare
Ghelijc hi een groet here ware
11 Die vader castijt den sone
32 Sone dune best niet vroet
Hels algader om sijn Boet
Niet om hem gheloues mi
Die vlieghe es gherne den honeghe bi
36
Ende die wolf suect die priden
Ernstelijc in allen tiden
Ende die miere volghet den zade
Waert dat Bijt weet in allen stade
40
Sine volghen anders niet dese blase
En doet die soetheit vanden ase
Die sone claght den vader
Dat hi sijn gheelt heeft verloren
44
Vader ic hebbe groten toren
Ic hebbe mine penninge al verloren
Al nv in dese selue weke
Ic Balre hebben grote breke
209va
Die vader castijt den sone
Sone en hebt ghenen toren
Want ic segghe v wel te voren
4
Du moets emmer dat een kiesen
Ocht du moets dat gheelt verliesen
Ochte tgheelt sal di daer toe driuen
Dattu moets verloren bliuen
8
Dits waer gheloues mi
Nv kiese welc di beter si
Nv sette te ereden dinen sin
Du heues nv enen orient min
12
Het ware di berde wel tomen
Waer di des gheels min ghenomen
Metten ghelde dat seggic di
Soe moestu sijn van herten vri
16
Want tgheelt doe den menegen theme verliesen
Ende doet hem ander Beden kiesen
Ende ander manieren bringhen voert
Dat tsire naturen niet en hoert

209ró43
209va6
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Sonder gheelt machtu oec staen
Al sonder vrese ende vrilijc gaen
Waer du wils sonder verdriet
Men can di ghenemen niet
Dat gheelt dattu mi ghewaghes
Ende dattu mi dus sere claghes
Ic wilt di segghen wel te voren
Het hadde een ander voer di verloren
11 Die sone claght den vader
Dat hi sijn oghen heeft verloren
A lieue vader nv gheeft mi raet
Al es hi mi te segghene quaet
Waer maghic henen ic ben verloren
Mi sijn mijn oghen vte ghesworen
Mi es alte lede ghesciet
Inne Bie ene steke niet
f Die vader castijt den sone
Sone nv hore ende sijt ghewes
Die nacht die herde doncker es
Ende van claerheiden harde bloet
Hi heeft nochtan ghenuechte groet
Meneghen mensche diet al daer
Lieuer hadde dant ware claer
Si di blint v es benomen
Vele quader begherten die toe comen
Den mensche ouer midts sijn oghen
Daer hi af heuet menech doghen
Dine oghen die die te voren plaghen
Te siene dat si node saghen
En selent vorwert sien niet meer
Dat sal di sijn een clein seer
Het mochte noch wale alsoe sijn comen
Die oghen die di god heeft ghenomen
Het mochse di genomen hebben een quaet
Ouer midts dine ouerdaet
Die oghen leiden die meneghen daer
Daert sire zielen es te swaer
Te dieften en ten ouerspele
Ende tandren Bonden herde vele
Des niet en ware en daden die oghen
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Dies die ziele moet hebben doghen
Soe dat vele Beuer mochte sijn hare
Dat hare lichame bunt ware
i Die sone claght den vader
Dat sine kindren steruen
20 Vader mi deert noch ander sake
Daer ic omme ben tonghemake
Ic hadde kindren bi minen wiue
Ic minnese ghelijc minen liue
24
Si waren scone ende wel gheraect
God heefter mi alle quite ghemaect
Hier omme clagic ende wene
Want ic ben bleuen dunct mi allene
28
lli Die vader castijt den sone
S one du best mi te sot
Al dus taneghe dinc doet god
Niet en trouwen di allene
32
Maer al die werelt doer ghemene
Soe dat hi steruen doet ende leuen
Hi netut kinder hi Ganse gheuen
Waer wets to huus of dorp of poert
Dit en si daer in ghehoert
36
Dits al die werelt wel doer cont
Swich hier af ende hout dinen mont
Ofte een boem daer buten steet
Ende een wint sine wrocht af sleet
40
Daer omme en es die boem niet quaet
Op dat hi selue vaste staet
Niemen en es soe starc vonden
44
Men machene quetsen ende wonden
Es hi aerm of es hi rike
210ra
Verdraecht dan goedertierlike
(1[ Die sone claght den vader
Dat sine kindren voer hem doot sijn
4
Neen ic hope wel lieue vader
Dat mine kinder altegader
Leuen souden mine daghe
Maer neen si niet . dits dat ic claghe
8
I Die vader castijt den sone
16

209vó29
209vó43
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Sone du best een ries
Nv segghe waer bi waenstu dies
Hadstu brieue ofte borghe daer af
Dat die ghene diese v gaf
Dat hise soude laten te dinen wille
Neen hi niet nv swighet stille
Waer omme bestu des omblide
Sine waren gheleent maer tenen tide
Alsoe dat hise halen soude
Diese gaf wanneer hi wonde
9[ Die sone claght den vader
Dat hi sijn goet verloes op die zee
Vader ic hadde goet ghewant
Ende soude varen in jnghelant
Om wolle ende om ander goet
Ende als wi quamen indie vloet
Doe quam die stroem soe ouer groet
Wi waenden alle wel wesen doof
Ic hadde al Bader mijn grote goet
Gherne ghegheuen om enen voet
Sekers lants dat claghic v
Dat water was soe ouer ry
Wi worpen int water al ons goet
Doet ons soe swaerlijc stoet
Ende hebben dat blote lijf ontdraghen
Dit es dat ic wel sere mach daghen
91 Die vader castijt den sone
Sone ic sal di ene waerheit seggen
Dune sout dijn herte daer op niet leggen
Op tgoet dat leghef in baren
Maer dattu selue best ontwaren
Dat sal di wesen een gheval
Dattu saels kinnen bonen al
Al bestu bloet ende naect ontgaen
V lenen dat mach voer al wel staen
(1 Die sone claght den vader
Dat hi beroeft was van mordenaren
Vader ic quam in dese weke gegaen
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In enen bosch daer sagic staen
Drie herde starcke mordenaren
Die ghinghen mi toe al sonder sparen
Ende namen mi dat ic hadde an
Ende ic selue met pinen ontran
(1 Die vader castijt den sone
Sone het ghesciet te selke stonde
Dat een man valt in clappers monde
Selc valt oec finder dieue macht
Al boet hijs hem met al sire eracht
Selc en cans hem ghehoeden niet
Die scalcke en doet hem verdriet
Ic sie onse leuen ende micke
Ende einde onse weghe al vol stricke
Hens gheen wonder al worden wi gevaen
Danct Bode dattu best ontgaen
11 Die sone claght den vader
Dat hi viande heeft
Vader mi es herde leet
Mi duncke dat ic liede weet
Die mine grote viande lijn
(1 Die vader troest den sone
Sone nv bore den raet mijn
Wetstu viande al omtrent
Ghelijc si waren een serpent
Wachti voer hen dat radic wel
Want si selen di veesen fel
Waer si moghen in allen stede
Met worden ende met werken mede
Ic wille di leren als mijn kint
Maect vriende alsoe vele omtrent
Die dine viande moghen bedwinghen
Ende ouer midts hen oec onderbringhen
Oec bouen al soe radic di
Lieue kint dat vrienscap si
Du claghes mi dattu viande beefs
Swijcht al stille ende begheefs
Du salt claghen bouen al
Dattu heues soe cleine ghetal
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eéxp
un8eerd.
De g ehele regel
g (Ocht bouen al soe radic di) is doorgestreept.

FOLIO 21ORA-21 OVA, TEKST

40

44

210va

4

8

12

16

20

24

28

32

202

Van vrienden die ghetrouwe sijn
Ende betert di dats die raet mijn
9[ Die sone claght den vader
Dat hi sinen vrient heeft verloren
Vader ic hadde enen vrient
Dien ic dicke hadde ghedient
Nv hebbic desen verloren algader
Dat claghic di wel lieue vader
I Die vader castijt den sone
Sone ic soude ene dinc Berne weten
Dorstu di des wel vermeten
Dat die vrienscap ghetrouwe ware
Soe mochtstu droeue sijn openbare
Maer men toent Boe vele dies niet en es
Ic soude te bat mi ghetrouwen des
Wiltu ghetrouwe vriende minden
Nv hoert ic sal di wel ontbinden
Dune Ganse niet ghekinnen wale
Noch ouer tafele noch in die sale
Daer anders niet en es dan spel
Daer en kinstuse nemmer wel
Maer heuestu vernoy ende doghen
Dan saltu vriende kinnen moghen
Dese volghen om dine . ende met di
Dit es waer gheloues mi
Dus daneghe vrient en roke v niet
Die di begheuen in dijn verdriet
Maer soect den ghenen die di blijft bi
Weder het Boete ofte suer si
f Die sone claght den vader
Dat hi sijn wijf heeft verloren
Vader ic hebbe groten toren
Ic hebbe mijn goede wijf verloren
Die mi dede groet ghemac
Buten huse ende onder dac
91 Die vader castijt den sone
L ieue sone nv antwerde mi
Dit wijf eer si quam te di
Was si doe goet ocht wart si na
Want was Bijt vore alsict versta
God mach een ander alsoe goet noch maken
Op datture ane cans gheraken
Eest Becht alsoe . dat Boe si
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Al es si doot die selue man
Leeft noch die tgoet wijf maken can
Du segghes mi si was een goet wijf
Nv manic di dan op dijn lijf
Dat ghi mi selue wiset
Wat ghi ane hare dus sere priset
Waest cuusheit ic antworde di
Op dattu horen wils na mi
Ic hebbe ghesien wel meneghe vrouwe
Die haren mannen waren ghetrouwe
Ende namaels vielen in grote scande
Dat condech was wel alden lande
Was si oec eersam du sout weten
Het hebbens vele vrouwen na vergheten
Die langhe waren berde eersam
Ende daert harde anders na met quam
Waest oec hare ghetrouwecheit
Soe si di ouer waer gheseit
Dat ic van harde quaden wiuen
Hebbe gesien harde quade bliuen
Van ghestadecheden hebbic oec vonden
Dat si harde sere worden ontbonden
Ic hebbe gesien van Bulken melden
Dat si volstonden harde Belden
Het si di ouer waer ghescreuen
Alle die ghene die nv leuen
Si sijn alle onghestade
Ende van harde wandelen rade
Dit was ende es ende veesen sal
Ende vrouwen herte bouen al
Hier omme si di voer waer gheseghet
Dijn wijf die hier nv doot leghet
Al was si goet du best nv vri
Si mochte ghevallen sijn bi di
Ende mochte te scanden sijn comen
Ende . hadde die doot haer niet ghenomen
Want alle dinc leghe langer stille
Dan doet der vrouwen wille
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Het es mi berde wale cont
Dat ic ghesien hebbe selke stont
Dat wijf ende man te Bader Baten
Die ghevriende waren vter maten
Menech jaer ende meneghen dach
Ende namaels sciedense daert menech sach
Men Boude noch selke vrouwen vinden
Die harde sere hare manne minden
Doe si jonc ende stare waren
Diet namaels al lieten varen
Om dat men crane was ende out
Ende anders om neghene scout
9[ Die sone claght den vader
Dat sijn wijf starf
Vader mi dochte in tuinen moet
Dat mi mijn wijf ware bleuen goet
Hier omme claghic dat si starf
Si dede mi wale mijn bedarf
11 Die vader castijt den sone
Sone dune wets niet van dien
Dat hier namaels mach ghescien
Maer tsekerste dat ic Bie daer mede
Dats datse god jonc steruen dede
Du daghes mi sere dinen toren
Dattu een goet wijf heues verloren
Ic segghe di met waren moede
En suecstu neghene dan ene goede
Du salse harde wale vinden
Maer ic wille di hier ontbinden
Welc ene goede vrouwe sal veesen
Na dat wi vinden gelesen
Dune saelt niet Betten dinen moet
Noch op scoenheit noch op goet
Daer edelheft alst nv Toept
Swaerlijc haer seluen om vercoept
Dits nochtan waer sekerlike
Want elc man court Berne ane ene rike
Ende ane ene edele ende ane ene scone
Al comet dicke te swaren lone
Sone du macht sijn Beker des
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Een wijf die tonledech met hare es
Beide openbaer ende stille
Ende dan jeghen haers mans wille
Sine mint haren man niet allene
Maer si mint andren ghemene
Wiltu dan bliuen wel te ereden
28
Soe soect een wijf van goeden Beden
Ende die hadde een moeder goet
Simpel temel ende wroet
32 Niet diet goet van haren vader
Ende wander moeder tenegader
Tene male ane hare leghet
Ende diet ter plaetsen al dan dreghet
Hoet v oec van hen allene
36
Die legghen haer goet ane diere stene
Ane diere strikette ende ane langen sloffen
Ende altnes staen terpoien
40
Ende an andren diere Baken
Die die Tiede aerm maken
Du saels oec die ghene haten
Die thuus vele min hebben gelaten
44 Dan si te spele wtwert draghet
Dat si di ouer waer ghesaghet
Du saelt oec die ghene laten
Die bat kinnen alle die straten
211ró
Dan der stat van haren hof
Dese hebben dicke crancken lof
4
Soect die ghene die wel om winnen
Hare huusken vullen binnen
Met arbeide ende met haren pinen
Doetstu dit het sal di seinen
8
Al dus teneghe wijf machtu leren
Ende om dine vingher keren
Want dese en was niet beuolen
Noch gheset ter quader scolen
12
Als ic di hebbe nv vertelt
Du macht wel comen op dattu welt
Ane een goet wijf voegher di
Nv swijch alluttel ende bore na mi

24

21 l ra32
211 ra44

diet: De e is verbeterd uit een t.
Tussen spele
en wtwert is wt doorgestreept enSeëxp
un geerd.
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Suster broeder moeder vader
Die machtu verliesen al tenegader
Ende nemmermeer vercrighen weder
Op datse die doot sleet ter neder
Maer Wert di dijn wijf ghenomen
Du macht wel ane ene ander comen
Want dwijf es ene varende haue
Men comter ane men comter aue
Nv swighen wi alle Bader stille
Ende laten god doen sinen wille
Dat hi ons allen vaderlike
Bringhen moete te sinen rike
Ic wille mijns dichtens hier begheuen
Want ic Nebbe wel na ghescreuen
In dietsche dat stunt in latijn
Nv latict v ghemene sijn
Want het can troesten elken man
Die sijn herte set hier an
Ende het verlicht al swaer gheual
Maer donse bouen al
Nv bidt vore hem die macte dit ghedichte
Dat hem god van ronden moet verlichten
Ende dat hi in allen goeden dinghen
Sijn lenen moet ten jnde bringhen

752

756

760

764

768

772

Amen VIII` LXIIII verse

SCHEYLICH CRWS GHETIDE IN DIETSCHE

[203]

CC III

8

ere du sels mine lippen
ontdoen Ende tuinen munt
sal dinen lof boetscepen
God here gheuet ernste te mire hulpen
Ende Naest v mi te sterkene Glorie
Biden vader ende den rune ende den heileghen
gheest Alsoet was inden beghinne Ende
nv ende altnes gheduren sal amen

211va5

Tussen te en sterkene is hulPene doorgestreept engeexp
un geerd.
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Wij anebeden v criste Ende wij ghebenediden v want met uwen cruce hebdi TE METTEM7vE
verloest die werelt Die wijsheit des
vaders godleke waerheit god ende
12
mensche was ghevaen te mettentide
Ende van sinen naesten vercocht den
jodenhe1euert Ende swaerlike ghe16 quelt Wij anebeden v criste Ende wij
ghebenediden v want met uwen cruce
hebdi verloest die werelt kyrieleyson
cristeleyson kyrieleyson Here ontferme ons criste
20 ontferme ons here ontferme ons pater
noster Et ne nos Staet op here Ende
helpt ons Ende doer uwen heileghen
name vriet ons 0 . here god der
24 doghden bekeert ons Ende toent ons
v anschijn Ende dan selen wij heilich
sijn here Hoert mine bedinghe Ende
tuinen roep moet tote v comen bidden
wij
DF. COLLECTE
28
ere ihesus cristus Bone des leuens
gods Set uwe passie ende uwe cruce
ende uwe doot Tusschen uwen oerdele
ende mire zielen nv ende in haren ver32
schedene Ende ghewerdich te gheuene
den leuenden gratie Ende ontfermhet
den doeden raste ende ghenade uwer
36
heilegher kerken vrede ende eendrachticheit Ende ons sondaren leuen ende eweghe
bliscepen Die leuet ende rengneert
metten vader in eenheft des heilichs
40
gheest ouer alle de werelde der
werelde Amen Alst waer es Here
hoert mine bede Benedien wij gode
Bode gheuen wij den danc Die zielen
44
der ghelouegher bider ontfermech-

12

16

20

24

28

H

211va10

211va34
211va35
211va37

32

36

40

44

Deze woorden staan ter hoogte
geschreven met
g van 211va14 in de linkermarge
gg
een rood verwijsteken;
dit verwi
steken staat ook op 211
1
p va10 na h ebdi o m de pplaats aan te geven
g
waar de woordenelezen
moeten worden.
g
ontfermhet: De h is verbeterd uit een e.
doeden: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
ende: Klein boven de regel
opp de schri j11
i'n.
g geschreven,
^
^ met invoegteken
8

TE METTENI'IDE.
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211vó

4

8

12
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40

ticheit gods moeten rusten in ereden
Amen TE PR/MEN TIDE
od here gheuet ernste te mire
hulpen Ende haest v mi te sterkene
Glorie siden vader ende den sone ende den
heileghen gheest Alsoet was inden
beghinne Ende nv ende altoes gheduren
sal amen Wij anebeden v criste Te
primen was onse here gheleit tote pilatuse met vele valschen ghetughen
ghewroecht ghebonden sinen hande
sloeghen sine inden hals sijn aenschijn
dat bequame hemelsche licht bespuden
sij Wij anebeden v criste ende wij ghebenedien v want met uwen cruce
hebdi verloest die werelt kyrieleyson
cristeleyson kyrieleyson pater noster Et ne nos
here hoert mine bedinghe Ende mijn
roep moet tote v comen bidden
w
DE COLLECTE
T,i^
Here ihesus cristus sone des leuens
gods set uwe passie ende uwe cruce
Ende uwe doof tusschen uwen oerdele
ende mire zielen et cetera TE TERCIEN
God here gheuet ernste te mire
hulpen ende haest v mi te sterkene Glorie
siden vader ende den sone ende den
heileghen gheest Alsoet was inden
beghinne ende nv ende altoes gheduren
sal amen \1V anebeden v criste Te
tercien riepen die joden crwstene
bespot was hi ghecleet met purperen
sijn hoef doer gaen met eenre cronen
van Borne hi droech sijn cress
op sine scouderen toter stat sijnre
pinen Wij anebeden v criste Ende wij
ghebenedien v want met uwen
cruce hebdi verloest die werelt
kyrieleyson cristeleyson kyrieleyson pater noster
Et ne nos Here hoert mine
bedinghe Ende mijn roep moet
tote v comen bidden wij DE COLLECTE
Here ihesus cristus sone des leuens

G
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gode set uwe passie ende uwe cruce
Ende uwe doot tusschen uwen oerdele
ende mire zielen et cetera TE SEXTEN
God here gheuet ernste te mire
hulpen Ende haest v mi te sterkene Glorie
Biden vader ende den sone ende den heilegers
geest Alsoet was inden beghinne
ende nv ende altoe gheduren sal Amen
Wij anebeden v criste Te sexten was
onse here arse den cruce ghenichelt
Ende ghehanghen gheacht metten
mordeneren dorstich inden tormente
gheseet met gallen al dus verdelude
godleke lam de Bonden Wij . anebeden
v criste Ende wij ghebenedien v want
met uwen cruce hebdi verloest de
werelt kyrieleyson cristeleyson kyrieleyson pater noster
Et ne nos here hoert mine bedinghe
Ende mijn roep moet tote v comen
bidden wij
DE COLLECTE
Here ihesus cristus sone des leuens gods
set uwe passie ende uwe cruce ende uwe
doot tusschen uwen oerdele ende mire
zielen et cetera TE NOENEN
God here gheuet ernste te mire
hulpen ende haest v mi te sterkene
Glorie siden vader ende den sone ende den
heileghen gheest Alsoet was inden
beghinne ende nv ende altnes gheduren
sal amen Wij anebeden v criste Te
noenen riep ihesus ely sine ziele beual
hi sinen vader Ende gaf sinen gheest
met ene spere dorboerde een ridder
sine side die eerde beuede die Bonne
verdonkerde Wij anebeden v criste
Ende wij ghebenedien v want met
uwen cruce hebdi verloest die werelt
kyrileyson cristeleyson kyrileyson pater noster Et
ne nos Here hoert mine bedinghe
Ende mijn roep moet tote v comen

De lombarde T is verbeterd uit een lombarde E.
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bidden wij
COLLECTE
Glorie ihesus cristus sone des leuens gods
40
set uwe passie ende uwe cruce ende uwe
doot tusschen uwen oerdele ende mire
zielen et cetera
TE VESPEREN
God here gheuet ernste te mire
44
hulpen Ende haest v mi te sterkene
Glorie siden vader ende den sone ende
den heileghen gheest Alsoet was
212ró
inden beghinne ende nv ende altoes gheduren
sal amen Wij anebeden v criste Te vesperen
roert ihesus wanden cruce ghedaen die
4
starcheit was verborghen met godleke
ghedachte Al dus daneghe doot leet
die medesine des leuens Ach die crone
der glorien lach aldus in ommachte
8
Wij anebeden v criste Ende wij ghebenedien
v want met uwen cruce hebdi verloest
die werelt kyrieleyson cristeleyson kyrieleyson pater
foster Et ne nos Staet op here Ende
12
hulpt ons Ende doer uwen heileghen
name vriet ons here hoert mine
bedinghe ende mijn roep moet tote v comen
bidden wij . DE COLLECTE
16 Here ihesus cristus sone des leuens gods
set uwe passie ende uwe cruce ende uwe
doot tusschen oerdele ende mire
zielen et cetera TE COMPLETEN
20
Bekeert ons god onse salichmakere
Ende keert uwen toren van ons God here
gheuet ernste te mire hulpen Ende haest
v mi te sterkene Glorie siden vader ende
24
den sone ende den heileghen gheest Alsoet
was inden beghinne ende nv ende altoes
gheduren sal amen Wij anebeden v
Griste Te completen was ghedaen ten
28
graue den edelen lichame cristi Hope
ewecheit leuens met welriekender specien
ghebalsemt in ewegher memorien sij
die doot mijns heren mi in gheachter
32
eren Amen Wij anebeden v criste Ende wij
ghebenedien v want met uwen cruce
hebdi verloest die werelt kyrieleyson cristeleyson

1085
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kyrieleyson pater foster Et ne nos Here
36

40

44

212va

4

hoert mine bedinghe Ende mijn roep
moet tote v comen bidden wij DE COLLECTE
Here ihesus cristus Bone des leuens gods
set uwe passie ende uwe cruce ende uwe
doot tusschen uwen oerdele ende mire
zielen et cetera
Dese vii ghetiden here van uwer
heilegher passien ouerdinckic v na redene
mire devocien met biddene alsoe als ghi
ghepassijt veert indes steruens strijt
dat ic moet werden werdich uwe pinen
Ende deelachtich Amen
Soe wie dat dese vorseide theilich cress
ghetide leest ende alsoe dicke alst hijt leest
soe heeft hi c daghe aflaet wanden
paus

ENE FIGURE

CC IIII

8

12

16

20

212rb39
212va5-6
212va7-8

Alle menschen die hier lijdt
Ane Biet ende merct dese figure
Versmaet die werelt wie ghi Bijt
Ende mijns ghedinct in elker uren
91 Ic hadde ter werelt grote herscapie
Die worme doerknaghen mi mijn lijf
Gouts ende siluers haddic copie
Ende nv benic een aerm keytijf
% 0 . wi ic ben bedroghen sere
Want langhe te leuene hoeptic wel
Doen ic jonc was veilen eere
Maer die doot was mi te snel
9[ 0 . wach die doot heeft mi ghevaen
Ende onversien te hare ghedrouen
Want doen ic seker waende staen

Tussen uwe en cruce is doot doorgestreept en g
eexp
un g eerel.
Tussen deze regels
bevinden
zich
in
het
handschrift
drie witregels.
g
g
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift drie witregels.
g
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Heeft si mi ghenomen dat leuen
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36
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1087
16

f Ay wat ic mochte goets verstaen
Ende wat mi was van Bode gheleert
Ende niet en hebbics dies ghedaen
Want ic ten vleesche was ghekeert
91 Na los des vleeschs hebbic gheleeft
Ydel glorie hebbic ghemint
Dus benic in desen put ghesneeft
Te spade hebbic mijn scout bekint
11 In deser Gorter tijt ic minde
Gulsich ende oncwst te sine
Daer vore moetic Bonder jnde
Ewelijc liden grote pine
9[ Met handen met voeten met allen leden
Hebbic jeghen goden mesdaen
Ieghen wet ende jeghen reden
Met ydelen sonden omme ghegaen
i Merct tuinen lichame yule tempel
Die mi ter hellen heeft ghetoghen
Siet op mi ende netut exempel
Hoe mi die werelt heeft bedroghen
9[ Die om hare sonden niet en willen weenen
Selen met mi comen hier
Si moghen wel eresen dat si alteenen
Bernen selen int helscher vier
9[ Ghi hebt nv tijt dat ghi uwe sonden
Moghet met penitencien guiten
Sijt snel ende Wacker in allen stonden
Dat ghi ontvliet dat helsche criten
% Nieman weten en mach die smerte
Die ic doghe in allen tiden
Noch noit en quam int smenschen herte
Wat den quaden steet te liden
i Die werelt gheloefde mi alteenen
Dat ic langhe soude leuen
Si heeft mi bracht int eweghe weenen
Al Bulken loep plegt si te gheuen
i Die werelt pleegt oec vele ghesellen
Met Toesen loghene te verraden
Die si alle jagt ter hellen

Tussen int en eweghe
is een letter doorgestreept eng eëxp
un geerd.
^
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Met vele sonden swaer gheladen
(1[ Al dat men mi te seggene plach
Vander glorie van hemelrike
Te male mi daer ane niet en lach
Mijn herte was alder werelt rike
f Dies benic aerm keitijf begeect
Mids mire grote roekeloesheit
Ende inde gront der hellen bedeect
Na doerdeel gods gherechticheit
1 Vorcomt dese pine ende v mesdaet
Beweent ende screit met droeuer claghe
Dat god niet en segghe gaet
Metten duuelen ten jonxsten daghe
i Dat wort hem segghen sal ons here
Die hi wredelec verdoemen sal
Dat billeec es te vresene sere
Ach huedt v voer den swaren val
1 Ic woude mi te sonden keren
Van goeden dinghen woudic niet houden
Nv heuet mi die wrake ons heren
Met groter perssen al vergouden
f Dese felle duuelen die mi pinen
Sijn swerter vele dan enech colen
Si morden de ziele wat si schinen
Die v leiden dus in dolen
f En siedi niet hoe onghescapen
Dat ic ben van deser noet
Onsaleghe menschen hoe moghdi geslapen
Doet penitencie met haesten groet
I Ach finder hellen gront ic tirade
Dat ic gheboren ben es scade
Want ic ben om mine grote mesdade
Ewelec verdoemt sonder ghenade
nota

212vb30

LXXXVIII verse

begeect:
Deg is verbeterd uit een d.
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EEN ABEL SPEL ENDE EEN EDEL DINC

[205.1-2]

VANDEN HERTOGHE VAN BRWYSWIJC

16

HOE HI WERT MINNENDE DES ROEDE
LIOENS DOCHTER VAN ABELANT
ENDE ENE SOTTERNIE NA VOLGENDE
CC V

20

24

28

32

36

40

213ró

4

8

213ra14
213ra19-20
213ra25
213ra34

C bidde Bode den ouersten vader
Dat hi ons moet bewaren alle Bader
Heren ende vrouwen groet ende Ilene
Ic bidde v allen int ghemene
Dat ghi wilt maken een ghestille
Ende merct daer na diet merken wille
Men sal v hier spelen een suuerlijc dinc
Van enen hoghen jonghelinc
Die hertoghe was van brwyswijc
Hem dochte dat nierren sijns ghelijc
Op eertrike niet vinden ende mochte
Ende sprac wt ouermoedege gedochte
Roemeghe worden ende ombekint
Daer dicke die menege es bi gescint
Want wie dat hem tehoghe beroemt
Als dan die Baken anders court
Soe wort hi bi den roerre gescant
Alsoe gevielt desen hoghen wigant
Al was hi rike ende hoge geboren
Wt groten roem Boe quam hem toren
Om dat hi sprac roemeghe wort
Wert vrouwe venus op hem ghestoert
Soe dat Bijt namaels op hem wrac
Die roemeghe worde die hi sprac
Alsoe ghi nv hier Belt bescouwen
Daer omme radic heren ende vrouwen
Dat hem nieman te hoghe en sal beroemen
Want daer es selden ere af comen
Te hoghen roem ende Wert nie ghepresen

EDEL: Boven

de regel
geschreven met invoegteken
opp de schrijflijn.
%%
%
11
Tussen deze regels bevinden zich in het handschrift twee witregels.
na: De n is verbeterd uit de aanzet tot een a.
tehoghe:
te is in tweede instantie geschreven.
g
%
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12

Nv bidden wi Bode die moert gheslegen
Ane een cruce om onsen Bonden
Dat wi alle salich werden vonden
Te josepat in dat soete dal
Daer god sijn oerdeel besitten sal
Dies biddic maria der coninghinnen
Nv hoert ende swijcht wi gaen beghinnen

16

I[

gheraert thertogen oem

i Waer Sidi lieue orient godevaert
11 godevaert

20

11 Ic ben hier her gheraert
Nv segt mi moats die raet
11 gheraert

24

28

I Godevaert het en dochte mi niet quaet
Dat ons hertoghe die hoghe baroen
Enen huwelijc woude doen
Ende dat hi nemen woude een wijf
Hi heeft soe scone vromen lijf
Ende es een starc jonc man van daghen
Hadde hi een wijf si mochte draghen
Kindren dat ware des lants profijt
Hets een lantscap groet ende wijt

32

Het ware scade bleeft sonder gheboert
Daer omme hebbic v gheroepen voert
Dat ghi ons daer toe Bout gheraden
9( godevaert

36

213va

i Heer gheraert dat en mochte niet scaden
Daer hebbic oec onlancs om ghepeinst
Maer ic segghe v al ongheveinst
Heer gheraert ghi sijt des hertogen oem
Daer omme moetti sijns nemen Boem
Meer dan ic ofte die hem niet en bestaet
9[ gheraert
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4

8
11
12

16

91 Wattan godevaert ghi moet ons raet
Gheuen hoe dat wi varen moghen
Dlantscap waers in goeden hoghen
Hadde hi een wijf ende kinder daer bi

1091

60

11 godevaert
91 Heer gheraert daer omme selen wi ic ende ghi
Onder ons beiden daer na spien
Ic weet ons wel na ene te Bien
Die men hem gheuen sal herde gherne
Dats die coninc van auerne
Heeft een dochter noyael ende goet
Ende die oec draecht enen reinen moet
Ende heuet enen goeden aert

64

68

91 gheraert
20

24

28

9[ Sekerlijc heer godevaert
Die huwelijc dochte mi goet
Die coninc van auerne es een edel bloet
Ende die altnes binnen sinen daghen
Sine wapen eerlijc heeft ghedraghen
Ende lijn vorders van goeder aert
Sekerlike godevaert
Desen huwelijc dochte mi goet goet ghedaen

213va12

76

7 godevaert
% Laet ons dan toten hertoghe gaen
Ende laet ons hem dit legghen te voren
Dan soe moghen wi spreken horen

213va4
213va9-10

72

80
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32

Hoe dat hi beraden si
Nv willen wi gaen ic ende ghi
Ende laet ons horen wat hi seght
Staet sijn herte daer toe gheweght
Soe willen wi thuwelijc maken dan
Waer si hertoge . hoghe gheboren man
Edel hertoghe van brwyswijc

213vó

4

91

11

8

Die hertoghe

Sijt willecome oem sekerlijc
Ende tuinen lieuen orient godevaert
Nv segt mi lieue oem gheraert
V begherte het sal v ghescien
1 gheraert

12

I Gloriant neue dat souden wi gerne sien
Dat ghi wout huwelijc doen
Wi saghent gerne edel baroen
Ende oec brwyswijc v selues lapt
9[ Die hertoghe

16

11 Oem gheraert hoghe gheboren wigant
Daer toe en benic noch niet Bestelt
Ic bidde v dat ghi mi niet en quelt
Want

20

daer en willic niet af horen

Ic en weet gheen wijf op eerde gheboren
Daer ic met woude leiden mnen tijt
9[ gheraert

24

9[ Neue ghi moetet om des lants profijt
Doen alsoe wel als om v selues lijf
Ghi selt nemen moeten een wijf
Neue om kinder daer van te crighen
9[ godevaert

213vb21

Tussen mnen en tijt is een niet afgemaakte
h doorgestreept.
g streept.
g
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32

214ra

4
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1 Nv en canic niet langer niet gheswighen

Edel herloge hoghe baroen
Ghi moetet om ws lants wille doen
Om kinder te crighene al geraert seght
Hets een dine dat men niet en pleght
Sonder vrouwe te bliuen soe groten here
Ghi souter v lantscap met onteren
Edel here stoerfdi sonder gheboert
Daer soude op risen een groet discoert
Elc Bouts die naeste willen sijn
Ghi soul beraden groten pijn
Den edelen lande van brwyswijc

108

112

116

9[ Die hertoghe

8

12

i Godevaert godevaert sekerlijc
Dese redene es te male om niet
Mijn herte gheen wijf soe gherne en Biet
Daer ic om gaue een haer
In weet gheen wijf dies werdich waer
Dat icse maken soude mijn vrouwe

120

91 godevaert

16

1 Here wacht dat v noch niet en rouwe
Dat ghi sprect dus domme woert
Wert vrouwe venus op v ghestoert
Si sal v noch maken mat

124

1 gheraert

20

24

213vb29

1 Gloriant neue verstaet wel dat
Samsoen die was soe sterc
Bedroghen Wert bider minnen werc
Ende oec apsloen die scoen
Ende die wise coninc salomoen
Bleuen bi minnen al bedroghen
Dits emmer waer ende niet gheloghen
Vrouwen minne brachse tonder

Tussen ho^he en baroen isgheboren
doorgestreept e nS eéxp
un geerd.
g
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I Die hertoghe
28

32

36

214ró

4

1 Seker oem dat heeft mi wonder

Maer si waren vol geckerdien
Oem gheraert van noermandien
Daer quamen ander saken bi
Sine waren haers selfs van herten niet vri
Si bleuen aen vrouwen al versmoert
Ic en weet gheen wijf van soe hoger gebort
Dat icker seker om gaue II peren

136

140

11 gheraert

91 Seker neue dats niet dan sceren
Mede te makene soe wie dat hoerde
Ende ic en hoerde nie soe domme woerde
Spreken enen hoghen man
Seker neue ghi moet nochtan
Huwen om des lants profijt

144

148

i( Die hertoge

8

12

16

1 Seker oem dien tijt
En sal nemmermeer man bescouwen
Dat ic enech wijf sal trouwen
Die nv op eertrike leeft
Of die die werelt binnen heeft
Want ic hebbe soe vromen lijf
Soudic dat legghen ane ene wijf
Soe waric emmer buten kere
Ende oec benic soe groten here
Vanden lande van brwyswijc
En es gheen wijf op eerde mijns gelijc
Ic wil bliuen mijns selues man

152

156

160

91 gheraert

214ra34
De regel
door een dubbele verticale streep.
g
eep
g wordt van de b-kolom gescheiden
214ra36heraert:
Oorspronkelijk stond er he aert. Door een r boven degte
gghegaert.
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is dit verbeterd tot
p
heraert deg is ech ter niet doorgestreept. Tussen de regels
g 36 en 37 bevindt zich in het handschriftt
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214rb9
Tussen ic en enech is sal doorgestreept eng
eéxp
un geerd.
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20

24

28

91 Biden vader die mi ghewan
Nv en hoerdic nie soe domme tale
Seker neue en voegkt v niet wale
Dat ghi den vrouwen sprect soe naer

1095

164

11 godevaert
11 Seker gheraert ghi segt waer
Den vrouwen heeft hi wel na ghesproken
Maer het sal noch werden ghewroken
Dat weetic wel in rechter trouwen
Een lieflijc aen Bien van eenre vrouwen
Sal hem noch duncken medesine

168

I Die hertoge
32

36

214va

4

1 Oem gheraert bider trouwen mine
Dat en seldi gheleuen nemmermeer
Mijn herte es vaster dan een weer
Ghestelt al op mijn scone lijf
Ic en weet op eertrike gheen wijf
Die mi dunct dat mijns werdich ware
Mijn herte dat vliegkt ghelijc den are
Bouen alle vrouwen minne
Soudic dan mijn herte ende v sinne
Legghen an eens wijfs bedwanc
Van Bode moetic hebben ondanc
Of dat emmermeer ghesciet

172

176

180

I gheraert

8

91 Gloriant neue soe waert om niet
Dat hoeric wel datter ic om pine
Maer wacht dat v noch niet en seine
Dat ghi sprect dus dommelijc

184

11 florentijn die maghet
12

214ró34

1 Ay en mach op eertrijc
Mijns ghelijc niet gheboren sijn

De regel
g springt lets in

de aantekeninggbij
1 214ra34).
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Ende die ware vander naturen mijn
Ende ghelijc mi van moede
Ic en sach nie man soe rijc van goede
Dien ic woude hebben tot enen man
Noch Amerael noch soudan
Noch nie man soe hoghe gheboren
Die mi van huwelijc leide te voren
Dat ic sine minne woude draghen
Dier ghelijc hebbic horen ghewaghen
Van enen man in kersten rijc
Ende es hertoghe van brwyswijc
Ende van herten alsoe proeys
Ende van moede soe aerghelyoes
Dat hi oec gheen wijf en mint
Wi sijn beide ghelijc ghesint
Dat segt mi mijn herte te voren
Ende onder ene planete gheboren
Ende hebben beide Bader ene nature
Nv salie hem sinden ene figure
Een beelde ghemaect na mijn anschijn
Eest dat wi twee ghelike sijn
Sijn herte sal hem verwandelen dan
Bi tuinen god tervogan
Ic sal horen wat hi sueght
Mijn herte dat staet te hem ghevueght
Om dat hi van herten es soe fier
Waer sidi mijn bode roltier
Comt tote mi ic hebts te doen
1 Rogier

1 0 edel vrouwe bi mahoen
Segt mi wat vuildi hebben ghedaen
4

8

9[ florentijn die maghet

1 Rogier ghi moet haestelec gaen
Toten hertoghe van brwyswijc
Ende es gheleghen in kersten rijc
Ende es gheheten gloriant
Ghi Belt hem gheuen in sine hant
Dese figure den deghen fijn
Ende segt hem dat icse na danschijn mijn

FOLIO 214vA-215RA, TEKST 205.1

12

Hebbe doen maken wel ghelijc
Ende dat ghi somt vten rijc
Vander stat van abelant
Ende segt oec den hoghen wigant
Dat ic hem bidde in rechter trouwen
Dat hi in deere van allen vrouwen
Dese figure wille ane Bien
Hem sal sere verwonderen van dien
Wat ic daer met menen mach
Ende segt hem dat ic nie man en sach
Daer ic mede deilen woude mijn lijf
Ende segt hem oec al Bonder blijf
Dat hi es mijn vader die hoghe baroen
Van abelant die rode linen
Ende hoert ende merct ende swijcht ende heelt
Ende verstaet wel dat hi v beuelt
Ende brinct mi die boetscap dan

16

20

24

28
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228

232

236

240

9[ Rogier
1 Bi tuinen god tervogan
Joncfrouwe dese boetscap wert gedaen
32
Ic wille met Naesten daer wert gaen
Mamet ende Apolijn
Die moeten bewaren die vrouwe mijn
Die mi heeft ghesent tote hier
36
Edel here ic ben een metselgier
Eender joncfrouwe noyael ende Boet
Si bidt v op gherechter netmoet
Dat ghi wilt an scouwen dese figure
40
Si es na die scoenste creature
215ra Ghemaect die men wint in eertrike
Ende haren anschijn alsoe ghelike
Al waert Bijt selue die vrouwe weert
4
Si es van hare doghet vermeert
Ende oec van hare hoghen moet

244

248

252

256

91 Die hertoghe
I[

8

Metselgier nv maect mi vroet
Wie es die joncfrouwe doet mi becant

260
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1098

9[

12

16

20

24

I Dats florentine van abelant
Die edel joncfrouwe ende die rike
Men vint in heydenesse niet haers gekke
Soe noyael noch soe scone van liue
Men vinter in eertrike niet viue
Die gheliken der vrouwen mijn
Si en mochte niet noiaelder sijn
Houescher noch bat gheraect
Ende van haren liue soe volmaect
Ende haren moet soe eerlijc dracht
Ende was nie man op eerde verdacht
Soe rike noch soe hoghe gheboren
Die hare van minnen leide te voren
Dat si worden woude sijn wijf
Si heeft te male een reine lijf
Ende enen vader van hoghen doen
Dats van abelant die rode Boen
Es haer vader des sijt wroet
i Die

28

32

Rogier

hertoghe

i Du best een bode ghetrouwe ende Boet
Dat hoeric herde wel ane di
Nv staet op ende gaet met mi
Ic sal di wel te ghemake doen
1

y[

Rogier

Ic doet gherne edel baroen
i Die hertoghe

36

215ró

4

8

1

Nv biddic Bode diet wel eermach
Dat hi mi late gheleuen den dach
Dat ic dese joncfrouwe noch an scouwen moet
Die mi dese grote vrienscap doet
Ende heeft mi die figure ghesent
Dit anschijn na thare gheprent
Ay god ende mach haer anschijn
Ghelijc deser figure sijn
Sone saghic op eerde nie haers ghelijc

FOLIO 215RA-215RB, TEKST 205.1

12

16

Si ware wel weert in brwyswijc
Te sine ene vrouwe ende ene herthoghinne
God daer alle doghet es jnne
Die gheue haer altnes goeden morghen
Ay god wat consten dracht si verborghen
Int herte dies benic wijs
Si draghet van abelheiden een rijs
Bouen allen vrouwen die ic nie sach
Ay god die gheue haer goeden dach
Die mi ghesent heeft desen pant

1099

296

300

f Rogier
20

24

28

32

36

40

215rb36

1 0 . hoghe gheboren wigant
Ic hebbe mine boetscap ane v ghdaen
Nv willic weder keren gaen
Toter joncfrouwe florentijn
11 Die

304

hertoghe

1 Rogier rogier nv soe moetti sijn
Goet ende ghetrouwe in alder stont
Ende draghen enen houeschen mout
Wat ghi hoert ende wat ghi Biet
Dat en seldi voerder vertrecken niet
Rogier dan men v beuelt
Hi es te prisene die wel heelt
Lieue rogier nv sijt ghetrouwe
Ende groet mi sere die scone joncfrouwe
Ende segt hare in ware dine
Dat nie wijf van mi en ontfinc
Groete meer dan si allene
Maer om dat si es soe rene
Ende soe noiael van haren liue
Soe segt dan edelen scone wiue
Dat si mi houde hare reynecheit
Tot onser beiden salicheit
Ic sal hare oec ghestadich sijn

eëxp
un geerd.
Tussen Groete en meer is dan doorgestreept en g
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f Rogier

215va

edel here bi apolijn
Si bat mi vter maten sere
Dat ic v vraghen soude edel here
Of si nemmermeer soude moghen Bien

1 0

4

91

8

12

91

16

24

28

215va23

336

florentijn die maghet

i Rogier nv doet mi ghewach
Hebstu ghesien den hoghen man
(I[

332

Rogier

Nv willic gaen lopen metter spoet
Mamet ende apolijn
Ende mahoen ende jupetijn
Die moeten v gheuen goeden dash
9[

20

Die hertoghe

1 Rogier dat sal hare ghescien
Eer dat lijdt die vii weken
Salic die joncfrouwe Bien ende spreken
Op dat mi god behout mijn lijf
Ende groet mi sere dat edel wijf
Die god altnes bewaren moet
9[

328

340

Rog i er

11 Iaic vrouwe bi tervogan
Hets een man van hogher weerde
Ic weet wel dat op die eerde
Sijns ghelike niet en leeft
Noch die werelt binnen en heeft
Van scoenheden noch van hoghen moede
Hi es een man van edelen bloede
Rijc van hauen groet van gheslachte
Ende edel gheboren van groter machte
Ende die oec hout een rikelijc hof

weerde: De tweede e is klein boven het woordeschreven.
g
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348
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Ic en hoerde nie soe groten lof
Gheuen als men gheeft gloriant
Hi es te male een Coen wigant
Ende ontsien van alien man

32

1101

352

(J[ florentijn die maghet

36

215vó

Rogier rogier nv segt mi dan
Wat groeten heeft hi mi ghesent

356

iRogier
4

9[ 0 . edel vrouwe wide bekent

Hi seide mi in ware dine
Dat nie wijf van hem en ontfinc
Groete meer dan ghi allene
Ende bidt v edel vrouwe rene
Dat ghi hem hout v suuerheit
Tot uwer beiden salicheit
Hi sal v oec ghestadich sijn

8

12

Segt mi rogier bi apolijn
Ende seide hi niet dat hi mi Berne soude sien
(1[

20

215va35-36

Rogier

f Iahi vrouwe dat sal v ghescien

Noch eer liden vii weken
Sal hi v sien ende daer toe spreken
Alsoe seide mi die wigant
Ende ghelouet mi in mine bant
Ende swoert bider trouwen sijn
1

24

364

i florentijn die maghet
II

16

360

368

372

florentijn die maghet

i Bi tuinen god apolijn
Na dien tijt soe salie wachten
Mocht noch comen na mijn achten

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift geen
g
g witregel.
g
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28

Dat mi dat noch mochte gescien
Dat ic den hertoghe mochte ane Bien
Soe waric alle Borghen vri
Rogier staet op ende gaet met mi
Ghi hebt v boetscap wel bewaert
1 gloriant die hertoghe

32

216ra

1 Waer Bidi edel oem gheraert
Van normandien hoghe baroen
Ws raets hebbic nv wel te doen
Edel oem hoghe wigant
i gheraert
91 Wat segdi neue gloriant
Wat sijn die dinghen die v ghebrect

4

8

12

9[ Die hertoghe gloriant
1 Edel oem dat mi int herte stect
Dies ic niet langher en can ghehelen
Gherechte minne doet mi soe quelen
Dat mi costen sal mijn lijf
Ic minne soe sere een edel wijf
Dat ic vre no nacht no Bach
Gherusten gheslapen niet ende mach
Sent dat ic jerst die minne began
1 gheraert

16

215vó26

I Dats dat ic niet en can
Ghelouen soe moats ghesciet
Dat v edel herte verdriet
Lijdt om enech wijfs die leeft
Of die die werelt binnen heeft
Dies en canic ghelouen twint

Tussen noch en mochte is g e doorgestreept en8
eéxp
un 8eerd.
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24

28
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I Die hertoghe
91 Och edel oem wide bekint
Ic lide wel ende gheue mi sculdich
Dat ic hier voermaels menechfuldich
Dommelike Nebbe ghesproken
Edel oem dat roert nv al gewroken
Dat ic sprac die domme woert
Dies es vrouwe venus op mi ghestoert
Ende heeft mi int herte gheraect
Ende ene dienere der vrouwen ghemaect
Ende leert mi gaen der minnen pas

404

408

(1[ gheraert
32

36
216rb

4

I[ Ende hoe willic ghelouen das
Ghi draghet soe houerdeghen moet
Ghi maket mi ende godevaerde wroet
Dat gheen wijf op eertrike
Soe hoghe gheboren noch soe rike
Die v dochte dat ros werdich ware
V herte dat vlieght ghelijc den are
Bouen alle minnen crachte
Het en mach niet comen in v ghedachte
Hets al sceren dat ghi segt
V herte soe vol hoeuerde stect
Die vrouwen en moghen ane v niet winnen

412

416

420

I Die hertoghe
8

12

16

11 Och edel oem wilt mi versinnen
Dat ic soe dommelike sprac
Dat quam Baer bi dat mi ghebrac
Wetentheit in rechter trouwen
Nv comic te ghenaden allen vrouwen
Om ene die mi quelen doet
Want herte ende sin ziele lijf ende moet
Staet al in eenre joncfrouwen ghewelt

424

428

11 gheraert

f Wie es die joncfrouwe die v dus quelt
Gloriant neue laet mi dat weten

432

l IO4

20

24
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Want ic en can emmer niet vergheten
Der hogher woerden die ghi spraect
Ende Bidi nv ane ene minne gheraect
Seker neue dat wondert mi
Segt mi doch wie se si
Die v herte alsoe beswaert

436

$ Die hertoghe

28

32

36

i Van normandien oem gheraert
Si heet florentijn van abelant
Edel oem coen wigant
Ende heeft enen vader van hoghen doen
Dats van abelant die rodelioen
Es haer vader des sijt wijs

440

444

(1[ gheraert
91 Hulpt here god wanden paradijs
Neue hoe mach dat comen bi
Dat heeft mire herten alte vri
Om dat si woent Boe verre van hier

448

9[ Die hertoghe
216va 1 Och edel oem der minnen vier
Es snelder vele dan enich ghescot
Oem gheraert bi tuinen god
4
Si heeft mi een saluut ghesent
Ende een anschijn na thare gheprent
Ghelijc den haren ene figure
Si es die scoenste creature
8
Die leeft onder des hemels trone
Si ware wel weert te spannen crone
Al waert een coninc van vranckerijc
Si en es gheenre vrouwen ghelijc
12
Die die Bonne nv bescijnt
Al es mijn herte van hare ghepijnt
Seker oem si eest wel weert
Sies van hare doghet verweert

216va15

Sies: De i is verbeterd uit een niet afgemaakte
e.
g
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456

460

464
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16

20

Ende oec van haren hoghen moet
Och edel oem ic maects v vroet
Minen verborghen heimeliken staet
Nv biddic v oem gheeft mi raet
Dat ic mijn lief ghewinnen mach

1105

468

1 gheraert

f Gloriant neue dien dach
24

28

32

36

40

216vb

En mach v nemmermeer ghescien
Ghi moghet wel om een ander sien
Ic sal v segghen redene waer bi
Die rode linen hi es soe vri
Ende een man van groter machte
Ende die oec haet al ons gheslachte
Bouen al die leuen op die eerde
Want ic versloech metten sweerde
Sinen vader voer abelant
Ende v vader die coene wigant
Versloech sinen oem eysenkaert
Die vroemste man die nie ghewaert
Ende in heydenesse gorde sweert
Maer v vader wide vermeert
Sloech hem den hals ontwee
Noch dede hi hem scade mee
Daer hi noit sint omme en loech
Twee sijnre moffen kindere hi versloech
Die wt antiotsen waren gheboren
Dies heeft die rodelioen noch toren
Dat veetic wel ghewaerlike
Al waerdi here van al kerstenrike
Hine gaue v sijnre dochter niet

472

476

480

484

488

492

9[ Die hertoghe
4

i Bi Bode die hem crucen liet

8

Oem gheraert van normandien
Ende bider maghet sente marien
Ic salse hebben of bliuen Boot
Al ware hi mijn viant noch alsoe groet

216va35

sweert: De eerste e is verbeterd uit een a.

496
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Ende daer toe van hoger macht
Behendicheit gaet voer eracht
Ic sal ghewinnen die vrouwe rene
Met tuinen properen liue allene
Meinicse te halene ans mi god

500

I gheraert

16

1 Gloriant neue al Bonder spot
Ende hoe vuildi dat leggen an

504

I Die hertoghe

20

24

28

32

36

f Dat salie v segghen edel man
Van normandien coene wigant
Ic sal riden ombekant
Ghelijc enen ridder van auonturen
Der minnen pas moetic besuren
Dat doet al florentijn die scone joncfrouwe
Och edel oem nv blijft ghetrouwe
Den goeden lande van brwyswijc
Want van vromicheiden ws ghelijc
Edel oem nv niet en leeft
Ic bidde v dat ghi niet en begheeft
Ghine Bijt ghetrouwe den goeden lande
Ende verwaert al omme mijn scande
Dies biddic v edel oem gheraert
Eest dat ic Boot bliue op die vaert
Soe es v verstoruen dlant
Nv blijf met Bode coene wigant
Dese vaert moet ghevaren sijn

4

8

512

516

520

1 gheraert
i 0 gloriant neue mijn

217ra

508

Ic duchte dat v dese vaert sal rouwen
Men vint soe vele scoender vrouwen
In kerstenheit hoghe baroen
Hi es soe fel die roede linen
Ic weet wel kipt hi v gheslachte
Om dwonder dat v vader verachte
Voer abelant onder die sine
Hi sal v beraden pine

524

528

532
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Seker neue dit duchtic al
9[ Die hertoghe

12

Nv comer af datter af comen sal
Dese vaert moet emmer sijn gedaen
i gheraert

16

20

24

28

32

36

40
217ró

217ra24
217ra29

i Soe moetse v te goede vergaen
Dies biddic gode wanden trone
Gloriant neue dat v god lone
Nv sijt behindich in uwen raet
Ende uwen heimekken staet
En seldi nierren maken cont
Ende luttel worde in uwen mont
Ende die behindich ende vast
Ende als ghi comt daer v herte op rast
Tot florentijn die vrouwe goet
Soe draght heerlijc uwen moet
Ende en sijt emmer te haestich niet
Eest dat ghi comt in enich verdriet
Doeghet mi te wetene neue mijn
Ic sal Beker v vader sijn
Alsoe langhe als mi god behout mijn lijf
Maer Netti dese vaert een blijf
Soe dadi als die vroede doet

536

540

544

548

552

(I Die hertoghe

1 Nenic oem om al dat goet
Dat die Bonne nv mach bescinen
Sone latic niet ic en sal florentijnen
Bescouwen dat edel wijf
Waer es mijn ors vaelentijf
Ic wil gaen varen metter spoet
Maer edel oem ghetrouwe ende goet
Ic set mijn lant in uwer gheweelt
Dat ghijt trouwen bewaren seek

heerlijc: De tweede e is klein boven het woord geschreven.
g
De regel is vang
de b-kolom gescheiden
door een verticale streep.
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Tote dat ic come van abelant
9[ gheraert
4

1 0 . edel neue gloriant

God ons here moet v bewaren
Ende altnes in doghden sparen
Vaerwaert dat ghi v bekeert
8

91 Die hertoghe
1 Ay god hoe sere mi die minne leert

12

16

20

24

28

32

36

40

Houescheit dat vindic nv wel
Mijn herte stont tot allen vrouwen fel
Eer ic minnende Wert die scone
Maer nv spannen alle vrouwen crone
In mijn herte dat doet allene
Florentijn die vrouwe rene
Die mi leert gaen der minnen ganc
0 . ouerste god die minne v dwanc
Dat ghi van bouen neder quaemt
Ende menschelijc nature ane naemt
Ane ene maghet een suuer wijf
Ontfingdi menschelijc lijf
Dat ghi liet hanghen ane een hout
Sonder verdiente ende buten scout
Ende v edel herte op breken
Met eenre ghelauie al doer steken
Dat dede al der minnen eracht
Ay god wat wonder hebdi ghewracht
Ende al wt rechter minnen vloer
Daer omme die haers sins sijn wroet
Dien doeruen mi begripen niet
Dat mi die minne doet verdriet
Want die minne es soe crechtich
Dat si den starken god almechtich
Vanden hemel neder dede dalen
Om die scout vore ons te betalen
Dat dede al der minnen aert
Dat hi vercoes den edelen bogaert
Aarien dat edel vat
Daer in verborghen was die scat
Die ons allen heeft ghecocht
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217va

4

8

12

Ende vter ewegher pinen brocht
0 . minne du best een edel cruut
Du best dat alder soetste fruut
Dat god op eerde nie wassen dede
Nv sie ic abelant die scone stede
Daer in dat woent die vrouwe mijn
Maer si dunct mi besloten sijn
Hels recht hels ti uren finder nacht
Ic Boude ghelouen dat mense wacht
Daer goede hoede es daer es goeden vrede
Abelant abelant wel soete stede
Na dien dat ic niet jnne en mach
Soe willic beiden tote merghen dach
Ende minen nacht raste hier gaen doen
Ende vaelentijf sal gaen weiden int groen
Tote op gaet dat Bonne schijn
9[

16

20

24

28

32
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600

604

608

612

florentijn die maghet

Danc hebbe manvet ende apolijn
Ic sie den valke van hogher aert
Neder dalen in minen bogaert
Daer ic Boe langhe na hebbe ghewacht
Hi heeft een teken vore hem bracht
Daer ane dat ickene kinne
Hi es dien ic met trouwen minne
Dat sie ic wel ane sine ghedaen
Nv willickene vriendelijc gaen ontfaen
Want hi es comen te mire bant
Een edel valke vt kersten lant
Van brwyswijc die hoghe baroen
Ic sachen neder beten int groen
Van linen paerde die coene wigant
Sijt willecome gloriant
Ghi hebt beseten die herte mijn
Ic Bach v onder dat maenschijn
Ende oec verhoerdic uwe tale

616

620

624

628

632

bogaert:
Boven de a bevindt zich de aanzet tot een niet afgemaakte
lusletter.
g
g
kersten: De k is verbeterd uit een h.
217va30loriant:
In plaats
van een 1 schreef de kop
listper ongeluk
een h. Om defoutt te herstellen maak ^
p
S
te hi'1 vervolgens
van het tweede pooti
g
p 1 e van de h de linkerkant van de o.
217va18
217va26
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I110

Al te hant verkindic v wale
Biden teken dat ghi daer dracht
I Die hertoghe

36

florentijn wel scone maght
Sidi dit wel edel vrouwe rene
Soe biddic Bode van nasarene
Dat hi beware v reine lijf
40
217vó 0 . florentijn wel scone wijf
Wat hebbic al doer v besuert
Ende mi gheauentuert
Eer ic hier tomen ben int lant
4
ill

0 .

f

8

12

16

florentijn die maghet

1 0 . edel hertoghe gloriant
Ghi Bijt mi groet wille come
Ghi moghes wel draghen uwen roerre
Dat ic op eerde nie man en sach
Die mijn herre verhoghen mach
Meer dan ghi hoghe baroen
Maer wijst mijn vader die roedelioen
Dat wi hier beide vergadert sijn
Bi tuinen god apolijn
Onser beider lijf dat ware verloren
91 Die

hertoghe

1 God die vander maghet was gheboren

20

24

217vb21

Moet onser beider hoeder sijn
0 . vt vercoren florentijn
Spieghel bouen alle wiuen
Saelt verloren moeten bliuen
Dat ic hebbe doer v ghedaen
Ic hebbe mijn lantscap laten staen
Om v te sprekene vrouwe rene
Ende come aldus ghedoelt allene
Ghelijc enen aermen knecht

moeten: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
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1 florentijn die maghet
28

32

36

i 0 . gloriant dat ware onrecht
Bi tuinen god tervogan
Hets recht wie enen doghden an
Ende in rechter trouwen mint
Dat hi troest daer af ghewint
Alsoe ic van v Nebbe ghedaen
Nv seldi oec van mi ontfaen
Al dat v edel herte begheert
In reinen aerde ridder weert
Al Bonder eneghe doerpernie

664

668

672

11 De hertoghe
218ra

4

8

f Bider maghet sente marie
Florentijn wel suuerlike
Om al dat Boet van eertrike
En dadic v ghene doerperheit
Maer edel wijf maect v bereft
Met mi te brwyswijc te varen
Want hier en es gheen langher sparen
Vernaemt v vader die roedelioen
Hi soude ons beiden lachter doen
Soe bleuen wi ewelijc ghescant

676

680

'I Florentijn die maghet
12

f 0 . edel hertoghe gloriant

684

Brwyswijc soudic gherne besien
Mochte mi dat met trouwen ghescien
Soe woudic varen daer ghijs begheert
16

9[ Die hertoghe

f 0 . florentijn vrouwe weert
Die ic bouen alle vrouwen minne

217vb36
217vb37-38
218ra8

aerde: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
Tussen deze regels
bevindt zich in het handschriftgeen
witregel.
%
%
%
roedelioen: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
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1112

Ic sal v maken hertogheinne
Van brwyswijc den goeden lande
Dies Bettie v mine trouwe te pande
Edel wijf van hogher aert

20

f Florentijn die maghet
24 f Soe salie met v bestaen die vaert

Bonen alle man die lenen mach
Of die ic met oghen nie ghesach
Edel hertoghe hoghe baroen
Nv laet ons hier neder Bitten int groen
Tote neder gaet dat maenschijn
Dan selense alle gader slapen lijn
Die te mijns vader hone behoren
Dan moghen wi sonder toren
varen sonder yemens gemoet

28

32

91 Die hertoghe

f 0 . edel wijf het dunct mi oec Boet
36

Want die vaec gaet mi soe an
Dat ic niet langher ghestaen en can
Ic moet emmer legghen mijn hoet

21 8rb

11

9[
4

Florentijn die maghet

Soe legghet dan neder in tuinen scoet
Ende slaept hoghe gheboren wigant
Dan selen wi rumen abelant
i Floerant des roedelioens neue

8

Hulpe manvet ende apolijn
Hoe es die joncfrouwe florentijn
Alsoe dommelijc ghesint
Ende Wert nie man van hare Bemint
Die in heydenesse mochte spannen crone

218ra19
218ra33
218rb4

hertogheinne:
Verbeterd uit hertoghe
g
ghe tune.
Voor varen is Vad doorgestreept engeëx
p un
g eerd.
Tussen selen en wi is een letter onleesbaaremaakt.
g

9[
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Soe hoghe gheboren noch soe scoene
Dat si haer herte daer woude legghen an
Ende mint nv enen kerstenen man
Ende wilt met hem rumen dlant
Soe blijft si ewelijc ghescant
Eest dat ic swighe hier van
Bi tuinen god tervogan
Nenic . jc saelt segghen haren vader
Want ict ghesien hebbe al Bader
Waer sidi hoghe gheboren baroen
Van abelant heer roedelioen
Staet op hoghe gheboren man
Doet haestelijc v cleder an
Ghi Belt vernemen dies ghi niet en wet

12

16

20

24

(I[

11

28

32

36

218va

4

1113
716

720

724

728

Die roedelioen

Nv benic hier al onghelet
Floerant neue wat saelt ghescien
i[

Floerant

11 0 . edel oem ic hebbe ghesien
Wonder ane florentine die scoene
Die met rechten mochte dragen crone
Voer babeloen den soudaen
Si leghet aerm ende aerm bevaen
In ghenen boegaert coene wigant
Met enen man wt kerstenlant
Van brwyswijc die hertoghe vri
Ii salse v wisen Gomt met mi
Edel wigant wide vermeert
Want ic hebbe hem ghestolen sijn sweert
Daer hi leghet bi dat edel wijf
Ende sijn ors dat heet vaelantijf
Dat hebbic hem heymelijc ghenomen
Wt brwyswijc soe es hi comen
Ende es een hertoghe daer van
Nv siet hoghe gheboren man
Waer dat hi leghet in haren scoet

732

736

740

744

748

1114

8

12

16

20

24
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f Die roedelioen
f Ay dat heeft mi wonder groet
Van mijnder dochter florentijn
Ende was nie soe edelen serrasijn
Daer si haer herte wilde legghen an
Ende leghet nv met enen kerstenen man
Die niet en es van onser wet
Ay waer toe si haer heeft gheset
Ende alsoe jammerlijc ghescant
Bi minen god tervogant
Si sal daer omme berren in een vier
Ende die hertoghe en sal niet van hier
Mi ontriden ic en salne vanghen
Ende ane enen boem doen hanghen
Bi minen god apolijn
Gawi floerant neue mijn
Ende laet ons vanghen den hogen baroen
i Floerant

28

32

36

f 0 . edel oem dat hebben wi Boet te doen
Want hi es van wapen bloet
Staet op hoghe gheboren ghenoet
Van brwyswijc coene wigant
Ghi Belt besitten abelant
Die soete stede dat scoene yuweel
Daer staet verborghen een casteel
Daer seldi werden casteleyn
Het staet op soe scoene pleyn
Dat men dies ghelike niet en vint
91 Die hertoghe

218vb

Van Bode soe moetti sijn ghescint
Fel sarrasijn vul keytijf
Bi mijnder wet het cost v Blijf
Dat ghi mi heden quaemt soe bi

218va27

wapen:
De w is verbeterd uit een s.
P
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1115

I Floerant

4

8

9[ 0 . edel here van herten vri
Laet sinken uwen hoghen moet
Hoghen roem en was noit Boet
Want ghi moet verwonnen bliuen
Ende daer toe salmen v ontliuen
Want ghi hebt die doot verdient

780

784

I Die hertoghe

f Ay mi dit spel es mi ontsient
12

16

20

24

26
28

32

36
218vb25
218vb30
218vb36

Want ic hebbe mijn sweert verloren
God die wander maghet was gheboren
Moeten bedroeuen diet mi nam
Ende al heimelijc tote mi quam
Daer ic in groter vrouden lach
Met rechten ic dat wel daghen mach
Dat ic verloren hebbe minen Brant
Bi mijnder trouwen haddicken in mijn hapt
Ghine Bout mi niet vangen fel keytijf

788

792

f Die roedelioen
i Herhertoghe laet dese worden een blijf
Uwen ouermoet Wert nv ghevelt
Ic mene dat ghijt becopen selt
Dat v vorders hebben ghedaen
Voer abelant sachic verslaen
Minen vader van uwer partien
Dat dede gheraert van normandien
Versloech den lieuen vader mijn
Ende v vader bi apolijn
Versloech minen oem eysenbaert
Ende twee ridders van hogher aert
Mijnder moffen kindere als ghi moget horen
Wt antiotsen waren si gheboren
Versloech v vader met sijnder ghewelt
Ic mene dat ghijt becopen selt
Deehele
regel
g (Voer abelant salic v verslaen) is doorgestreept.
g
Tussen vader en bi is een b onleesbaaremaakt.
g
becopen:
De tweede e is klein boven het woord geschreven.
P
g
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800

804
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Bi minen god apolijn
Ende mine dochter florentijn
Salic leueren doen den Brant
219ra

I Die hertoghe

11 Och edel here van abelant
Doet met mi dat ghi begheert
4
Maer florentijn die es wel weert
Te draghen crone voer elken man
Want biden vader die mi ghewan
Si heeft te male een reine lijf
8
Si en was noch noit nierrans wijf
Dat veetic wel te gheenre uren
Si es ene edel creature
Sijt haers ghenadich hoghe baroen
12

16

812

816

820

% Die roedelioen

1 Bi minen groten god mahoen
Dan lietic om al die werelt niet
Si sal daer omme bernen wals gesciet
Dat si nie groete van v ontfinc

824

i Die hertoghe
1 Ay gheweldich hemels coninc
Nv

20

24

28

219ra10
219ra25

828

bewaert dat edel wijf

Al eest dat ic verliese mijn lijf
Bewaert die scoene florentijn
Dies biddic v roerde sceppere mijn
Dat si die doot mach ontgaen
Ende kerstenheit moet ontfaen
Dies biddic v moeder ende maeght
Want si een reine herte draeght
Ende heeft te male ene edel nature
Moeder gods bewaert die scoene creature
Dies biddic v god doer uwen netmoet

Si en es zijn
door een verticale streep.
1 gescheiden
gp
maeght:
mae
g De e is klein boven het woord geschreven.
g
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32

36

40
219ró

Want gherechte minne ons beiden doet
Dat wi sijn in dit verdriet
Ay god nv en wilt vergheten niet
Dat v die minne daer toe dwanc
Dat ghi ane ene wigaert ranc
Ontfinc menschelijc nature
Dat was maria die maghet pure
Die v ontfinc in reinen liue
Dat noit en ghesciede ghenen wine
Ende maghdelijc ter werelt bracht
Dat dede al die minne eracht
Ende daer na stoerfdi die bitter dool
Om ons te bringhen in vrouden groet
Soe brinct mi noch wt desen prisoene

1117

840

844

848

852

Florentijn die maghet
4

Waer Sidi roegier deghen coene
Mijn lieue orient ende ghetrouwe
Rogier

8

9[ Ic ben hier wel edel vrouwe
Nv segt mi wals die raet

856

Florentijn die maghet
11 Ay rogier al

12

tuinen toeverlaet

Die sleet al te male ane di
Och lieue rogier nv segt mi
Wat Beet mijn vader die hoghe baroen

860

i[ Rogier

20

Och edel vrouwe bi mahoen
Hi heeft gheswoeren op sinen tant
Dat hi sal hanghen den hoghen wigant
Ende v leueren sal ten eiere
Dat heeft hi gheswoeren alsoe diere
Dat mens hem wel gheloeuen mach

219rb16

gheswoeren: De tweede e is klein boven het woords
e chreven.
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864
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Dies en benic ore noch nacht no dach
Sonder droefheit edel vrouwe

868

i Florentijn die maghet
24

28

$ Och edel rogier nv sijt ghetrouwe
Want ghi hebbes wel die macht
Ic weet wel dat ghi den kerker wacht
Daer die hertoghe in leghef ghevaen
Nv wilt hem in staden staen
Dat hi behouden mach sijn lijf

872

1[ Rogier

32

219va

4

8

12

16

20

1 Och edel wt vercoren wijf
Doe ic dat soe benic doot
Al die werelt van goude roet
En sal mi tonnen ghehulpen niet

876

I Florentijn die maghet
Rogier hulpt mi wt mijn verdriet
Ende oec den hertoghe gloriant
Dan selen wi rumen abelant
Ten lande werf van brwyswijc
Rogier ic gheloue v sekerlijc
Ic sal ewelijc sijn v orient

880

884

f Rogier
if Och edel vrouwe dijes hebdi wel verdient
Ouer meneghen tik t hier te voren
V vader hadde eens min doot gesworen
Doen waerdi al tuinen toeverlaet
Ach nv dadic als een quaet
Soudic dies al nv vergheten
Al soudic in vieren werden ghespleten
Ic sal v hulpen wel edel wijf
Dat ghi behouden selt v lijf
Ende oec die hertoghe van brwyswijc
Want hi ontfinc mi soe vriendelijc
Doen ic hem van v die boetscap bracht
Ic sal daer om pinen dach ende nacht

888

892

896
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Edel vrouwe van herten reen
Ic sal ontsluten die kerker steen
Ende verloessen die hoghe wigant
Waer Sidi her gloriant
Edel hertoghe hoghe baroen
Comt wt desen swaren prisoen
Want alle di Blote sijn ontdaen

24

28

900

904

i Die hertoghe
9[

Wie heeft mi dese gratie ghedaen
Rogier orient berecht mi dat
91 Rogier

32

i Florentijn dies mi bat
Dat ic v holpe wt uwen verdriet

908

i Die hertoghe
36
219vb

4

91

Ay god die hem crucen liet
Die moets hebben lof ende danc
Dat ic ben wt desen swaren stanc
Daer ic soe langhe in hebbe ghesijn
Nv segt mi waer es florentijn
Die ouer scoene creature

912

Rogier
g
8

f 0 . edel here si leghet tusschen vier muren
Ghesloten ende vaste ghevaen
Te hare soe en mach niercent gaen
Want haer vader wiltse ontliuen
11 Die

12

219va35-36

916

hertoghe

i Dien wille sal achter bliuen
Op dat mi god behout mijn lijf
Ic sal verlossen dat edel wijf
Eer ic scheden sal van hier

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschriftg
geen witreel,
witregel
g
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16

Och haddic minen desterier
Valantijf metter bant
Ende mijn sweert den goeden brant
Soe wildic florentijnen halen
Ende den roedenlioen betalen
Sijn huushure in rechter trouwen
Het sal hem sekerlike rouwen
Dat hise soe jammerlijc hout gevaen

20

24

l[

91

28

32

924

928

Rogier

Here ic wijls v te hulpen staen
Ende met v varen vten lande
Mamet willic doen die scande
Dat ic wille kerstenheit nemen an
Nv Biet hier hoghe geboren man
Valantijf v goede paert
Ende uwen brant dat goede swaert
Daer v herte soe sere op rast

932

936

11 Die hertoghe

36

220ra

4

(I Ay nv haddic minen last
Haddic florentijne die scoene
Lieue rogier dat v god bene
Nv wijst mi die kerker steen
Daer in dat leghet die maghet reen
Ic salne ont sluten ende ontdoen
Ende roerdes gheware die roedelioen
Seker ic gheue hem sijn payment
9[

8

219v620
220ra1

940

944

Rogier

9[ Ay here soe waren wi ghescent
Worde dit hof met allen ghestoert
Ic sal ons vele bat hulpen voert
Ghi selt hier houden in dit groen

948

roedenlioen: roeden en lioen za7 n uiteen Sgeschreven,
^ maar worden verbonden door een liggend
gS
streepje
Tussen kerker en steen is steen(met boven het woordeschreven
eerste e) doorgestreept en 8 8eex
ungeerd
p
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12

16

20

24

28

Ende ic sal gaen ten roedenlioen
Ende sal hem segghen ende maken vroet
Dat hi morghen metter spoet
Florentijn dat edel wijf
Sal doen dooden ende nemen dlijf
Dies salic hem maken wijs
Ende ghi selt hier houden in dit rijs
Ende emmer seldi op die waerden sijn
Als men wt brinct florentijn
Ende mense ontliuen sal
Dan seldi comen ouer al
Ghereden hoghe gheboren wigant
Bi tuinen god tervogant
Ic sal v ter hulpen staen
Ghi selt steken ende ic sal slaen
Ende god sal in onser hulpen sijn
Al dus selen wij florentijn
Ver lossen dat edel wijf

1121

952

956

960

964

968

i Die hertoghe

32

36

40
220ró

1 Rogier het sal mi costen dlijf
Ofte ic bringse wt hare noet
Nv gaet henen met haesten groet
Ic sal hier bliuen in dit foreest
Ay vader Bone ende heilich geest
Nv moetti bewaren florentijn
11 Rogier

91 0 . mamet ende apolijn
Ende mahoen ende tervogant
Edel here van abelant
Die moeten v gheuen goeden dach

976

i Die roedelioen
1 Rogier nv doet mi ghewach
Hoe salic varen met gloriant

220ra17

972

Tussen ^ hi en selt is setter doorgestreept engeexp
un geerd.

980

1122
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I Rogier

1 Edel here van abelant
Dat salie v segghen ende maken wroet
Dat ghi morghen metter spoet
Florentijn dat felle wijf
8
Dooden Belt ende nemen dlijf
Want si heuet wel verboert
Alst men recht na rechte coert
12
Want si heeft onse gode ghescant
Ende dan seldi gloriant
Hanghen doen ane enen boem
Want vernaemt gheraert sijn oem
16 Dat hi hier ghevanghen leghet
Here voer waer si v gheseghet
Soe sal hi comen groter eracht
Ende met al sijnder macht
20
Ende sal ons doen grote pijn
Daer omme duncket mi dbeste sijn
Dat ghise beide ontliuen doet

984

988

992

996

91 Roedelioen

24

i Rogier desen raet dunct mi Boet
Nv ende willic beiden dach noch vre
Gaet henen haelt mi die scoene figure
Florentijn die felle pute

1000

28

Ic salse doen leiden ter poerten vte

1004

Ende doen haer thoeft af slaen
1[ Rogier

32

36

220va

i Here dit dunct mi dbeste gedaen
Ic salse halen bi apolijn
Waer Sidi scoene florentijn
Ghi moet gaen voer den hoghen baroen
Uwen vader den roeden linen
Hi wilt met v justicie houden
Ende meint dat v sal werden vergouden
Dat ghi sine gode hebt ghescant
Ende dat ghi bi gloriant
Hebt gheslapen vri edel wijf

1008

1012
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Dat sal v costen v edel lijf
Want hi heuet soe dier ghesworen

12

I God die vander maghet was gheboren
Ende sijn wetsel van haer soeghede
Ende daer na dat hi ghedoeghede
Datten die felle joden vinghen
Ende aen enen cruce hinghen
Daer hi an sterf die bitter doot
Om ons te bringhen in vrouden groet
Die moet mine ziele ghenadich sijn
9[

ll

16

20

1016

i Florentijn die maghet

4

8

1123

1020

1024

Die roedelioen

Nv segt mi dochter florentijn

Wie mach v hier toe hebben bracht
Dat ghi sijt al dus bedacht
Ende aen bedt enen vremden god
Ende maect met onsen Bode v spot
Ende mint daer toe enen kersten man
Bi tuinen god tervogan
Ghi sell daer omme v lijf verliesen

1028

1032

11 Florentijn die maghet
23

25

28

32

220va24

die doot willic gerne kiesen
Om den ghenen diese doer mi ontfinc
Ende naect ane een cruce hinc
Met sinen aermen wide ontdaen
Ende liet hem bande ende voete doer slaen
Met plompen naghelen drie
Ghewarech god soe motti mie
Bescermen vander hellen brant
Ende bewaert den herloge gloriant
Want hi es pinen groet
0 . edel hoghe gheboren genoet
Hoe gerne haddic v noch ghesien

i Vader

1036

1040

1044

Deehele
regel
diese doer ontfinc;^ waarbij1 se van diese boven het woord
od %e
%
% ((Om den ghenen
g
schreven is, met rnvoe
i n is doorgestreept en eëxp
un Seerd.
% teken pop de schrt
11%
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36

Maer en

mach mi niet ghescien
Dat doet mijnre herten alte wee
1 De hangdief

220vó

11

4

8

12

Dien moghdi scouwen nemmermee
Hoghe gheboren edel wijf
Want ic v nv sal nemen dlijf
Dat deert sere die herte mijn
Och edel joncfrouwe florentijn
Waer toe hebdi v gheset
Woudi noch ane beden manvet
Ghi sout noch wel v lijf behouden
Het Gomt al touwe bi uwen scouden
Dat ghi onsen gode al dus blameert
Ende v seluen scandeleert
Ende ghi hoghe gheboren sijt

1048

1052

1056

I Die roede linen

16

1 Ghi gheeft haer alte langhe respijt
Haestu ende slaet haer af thoet
Want hare mesdaet es soe groet
Al die werelt en holpe hare niet

1060

i Die hertoghe
11

20

24

28

220vó11
220vó15

Bi gode die hem crucen liet

Dan sal niet veesen fel tierant
Van gode moetti sijn ghescant
Dat ghi sijt soe putertier
Ter quader tijt maect v van hier
Of die duuel sal ws wouden
Ende florentijn sal haer lijf behouden
Ende tuwen scande mijn eyghen sijn
0 . wt vercoren florentijn
Van deser doot Sidi vri
Dies danct der werder maghet mari
Ende roltier den wenen wigant

1064

1068

1072

scandeleert: scande en leert zijn
1 uiteen geschreven,
S
^ maar worden verbonden door een liggend
gS
streepje.
haer en af zijn
gescheiden door een verticale streep.
1^
p
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1125

9[ Florentijn die maghet
32

36

221 ra

4

8

12

1 Och edel hertoghe gloriant
Ic dancs Bode vanden troene
Dat mi ghevallen es soe scoene
Ende daer naest v ende rogier
Och edel here laet ons van hier
Trecken hoghe gheboren man

1076

1080

y[ Die hertoghe
91 Florentijn nv varen wij dan
Te tuinen lande van brwyswijc
Mijn herte staet in vrouden rijc
Edel wijf van hogher aert
Nv sie ic den edelen boegaert
Brwyswijc dat goede lant
0 . edel oem coene wigant
Van noermandien hoghe baroen
Nv laet die poerte wide ontdoen
Ende laetse in comen met bliden sinne
Die ic met al miere herten minne
Van abelant die scoene florentijn

1084

1088

1092

11 gheraert

16

20

1 0 . gloriant neue mijn
Sijt willecome op desen dach
Ende florentijn die ic nie en Bach
Meer dan nv te deser tijt
Mijn herte werf mi van vrouden wijt
Dat ic v sie met ghesonden liue
Comen metten edelen wiue
Nv segt mi hoe voerdi in abelant

1096

1100

i Die hertoghe
24

220vó37

11 Och edel oem coene wigant
Al slapende wardic daer ghevaen
Ende in enen kerker ghedaen

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.

1104

1126

28

32

36
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Daer mi met rechte wt mocht verlangen
Want Aderen padden ende slanghen
Waren daer mijn naeste ghebueren
Maer god die gaf mi auonture
Bi vriende hulpe bi goeden rade
Dat ic ben comen Bonder scade
Wt den vangnesse swaer
Het en quam nie man in selken vaer
Maer die minne vanden edelen wiue
Hielt mi altnes te liue
Dat ic hoepte het soude beter werden
Al dus hebic met volherden
Ghewonnen daer mijn herte op rast

8

12

1112

1116

11 gheraert

221rb

4

1108

I Gloriant neue ghi hebt ghepast
Der minnen boegaert leren bouwen
Maer doch en derft v niet rouwen
Al eest v worden een deel te suere
Ghi brinct hier ene scoene creature
Die oec niet edelre en mochte sijn
Al es haer vader een sarrasijn
Hi es een hoghe gheboren man
Want van babeloen die soudan
Was sijn vader dies benic vroeder
Ende des heren dochter was sijn moeder

1120

1124

1128

Van antioetsen des benic wijs

15
17

20

24

Ende oec heeft haer vader den prijs
Voer ende na in tkerstenrijc
Sone es van vromichede sijns ghelijc
In heydenesse die wapen draght
Daer om was ic van v versacht
Dat v ten quaden soude vergaen
Maer ghi hebt wel ghedaen
Met volherdene hebdi verwonnen
En dochte oec gheen dinc begonnen
Dat men niet volherder en wille
Nv swicht ende maect een ghestille

laatste regel
% van de kolom is onbeschreven.

221ra39
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221ró16

Deehele
regel
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Y
%
% (Sone es in heydenesse
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1132

1136

1140

1127
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Dit voer spel es ghedaen
Men sal v ene sotternie spelen gaen
nota xi` ende XLI verse

28

HIER BEGHINT DIE SOTTERNIE

91

32

36

221va

4

8

12

Siet doch en benic niet hier
Ic ben een wijt molder ende drincke gerne bier
Tesschen hantscoen canic nayen
Hoy ende Goren canic oec mayen
Ia woudic oec daer omme lopen
Ic can oec copen ende vercopen
Oec soe benic een temmerman
Daer ic noit met en wan
Ic ben oec een molder ende can malen
Ic can oec wel borghen ende qualijc betalen
Ic can roden ende hacken
Ic can brouwen ic can backen
Ic can dijcken ende dammen
Ic can derschen ende wannen
Noch canic vele dincs meere
Eesser enich vrouwe of here
Die mi wilt hueren tenen knape
Al eest dat ic gerne langhe slape
Ic ben berde traech te tuinen werke
Woude hier iement ane mi leggen merke
Die mi tenen knape woude hueren
Want ic can wel ter tafelen dueren
Ende oec canic grauen ende Luken
91

i

16

1

4

8

12

16

20

Die ander man

Ende ic can binden steinen kruuken
Ende melcteilen van erden ghedrayt
$ Die jerste man

221rb29-30

[2 0 5.2]

Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g

24

I128
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I En trouwen die duuel brinct v hier gewait
Met uwer foberdien te maken
20

i Die andere man
a

24

f God gheue v ramp in uwe kaken
Duncket v welen foberdie
Alsoe Berne wondic mijn broet als ghie
Want ic hebbe wijf ende kinder thuus
(1[ Die jerste man

28

9[ Iaet het dunct mi een vri abuus
Steinen cruuken binden ende melcteilen
Condi die wel te Bader heilen
Soe sidi wel een constich man
91 Die ander man

32

221vó

1 Waendi dat ic noch niet meer en can
Ia woudix mi onderwinden
Ende minen sac van consten ontbinden
Ic soude van v maken een geert
Het soude schinen x pont weert
Swert van hare ende daer toe ru
i Die jerste man

4

8

i God brachte mi ane v

Ic bore wel ghi Bijt een constenare
Soudi mi connen verdriuen mijn grawe haeree
Ende x jaer jongher maken van dagen
Dat ic minen wiue mocht wel behagen
Ic soude v gheuen goeden Toen
11 Die ander man

12

16

9[ Iaic ic sal v maken alsoe scoen
V wijf sal duncken om v rasen
Lietic v in dit busken blasen
Ghi sout al ene ander varruwe ontfaen
Ghi sout werden alsoe ghedaen
V wijf en soude v niet connen gekinnen

FOLIO 221 VA-ZZZRA, TEKST 205.2

I

1

20

11

28

31
33

222ra

60

64

Die ander man

Hout set dat busken ane uwen mont
Ende blaest stijf met al uwer macht

68

Ic Nebbe Boe menich Gonst volbracht
Ic sal emmer dese oec volbringen

4

I[

1

8

(1[

Die jerste man

Salix iet te bat singhen
Want dat en constic noit Beleren
91

221vb32

56

Die jerste man

Alsoe en moetic nemmermeer sijn verdoemt
Ende saelt mi niet costen van tuinen tuiten
Si pleeght mi alre dicke mijn lelicheit te verwiten
Dat ic Belden met ereden leue
Hout Biet ic sal v gheuen
Dese goede horse ende tghelt daer toe
Ic vercocht gisteren mine goede coe
Daer es tgheelt in al gheheel
Dat seldi hebben tuwen deel
Si gout x schellinghe ende XL pont
91

(1[

Die ander man

Bi Bode v wijf saelt wel Bien
Als ghi weder tot hare Gomt
I

24

Die jerste man

Bi mijnder trouwen daer seldi ane winnen
Op dat mi dat mach ghescien
I

i

1129

Die ander man

Iaghi en v varwe sal v verkeren
Ende v stemure sal werden claer

at seldi hebben alghegheel)
he heel i s doorgestreept engeëxp
Deehele
regel
un geerd.
g
g
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1130

(I[ Die jerste man

12

16

f Keren god gheuen v een goet jaer
Tot alden ghelde wetix v danc
Machic beteren ane minen sane
Soe eest tghelt te male behouden

76

f Die ander man

20

I Nv blaest in dat god moets wouden
Ia boye nv Sid i een man
Ic swere v bi sente jan
Dat hi niet en leeft op desen dach
Die v met oghen noit en Bach
Dat hi v niet kinnen en sal

91

32

222rb

84

% Die jerste man

24

28

80

Nv Wouts god ende goet gheval
Hoe ic sal varen met minen wiue
Des es leden HI' daghe ende viue
Dat si mijn lelicheit verweet
Nv willic thuus weert gaen gereet
Ende laten haer Bien hoe ic haer behagen
Si heeft ghedaen soe grote claghe
Dat ic lelie was ende out
Dies en hebbic nv nemmermeer scout
Want mijn anschijn heeft nv een ander buut

88

92

I Die ander man
9C Dat doeghet . ende tghelt wander coe es in de mwt

96

91 Die jerste man

4

222ra16
222ra34

I Ende trouwen ic ben ghebetert an mijn springen
Hulp god hoe claer salie nv Bingen
Nv hebbe god lof ende danc

tghelt:
De gis verbeterd uit een h.
g
De regel
gis Sgescheiden van de b-kolom door een dubbele verticale streep.
p De laatste regel
S van de
kolom is onbeschreven
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Ic ben ghebetert ane minen sanc
Alsoe wel als ic ane mijn scoenheit bin
0 . wijf mijn minnekijn laet mi in
Ende Gomt besiet mi nv

8

(I[

12

11

16

Keren siet met desen scv
Wat duuel wie heeft v soe begaet

20

(11

24

28

32

222va

222rb13
222rb32

Sijn wijf

D i e j erste man haer man

Iaic ende mi en es niet bleuen
Die borse ic gafse oec met
Ende hi heeft mi een buskeu an minen mout Beset
Daer bliesic in al mijn macht
Ende daer quam wt soe groten Gracht
Dat ic ben worden al dus scoene
11

91

108

En trouwen dies hebbe die duuel deel
Hebdi tgheelt hier omme ghegheuen
9[

I

104

jerste man haer man

Ic hebbe in enen joeght borren ghebaet
Hebdi mijns nv eneghen lost
Dese scoenheit heeft mi ghecost
Tgheelt van onser coe al gheel
1

100

Sijn wijf

11 Die

1

1131

116

Sijn wijf

Keren hoert dat v god loene
Een wijf vare wel met desen man
En trouwen die duuel brachter mi an
Ghi sijt recht swert al een moriaen
9[

112

Die j erste man haer man

Tussen heeft en v is een s doorgestreept.
De regel
springt iets in
de aantekening bij7 222ra34 . De E is wel met rood opgehoogd.
gg

120
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1132

1 Wat duuel benic alsoe ghedaen
En benic niet scoene wit ende claer
1 Sijn wijf

4

f Iaghi ghi Bijt een quaet jaer

124

Ic en sach noit leliker creature
Wat gheert lieue ghebure
Comt ende besiet tuinen man

8

11 gheert Sijn ghebuer
f

12

Wat goesen bi sente jan
Wie heeft v alsoe begaet
Ghi hebt emmer in ene weedtcupe gebaet
V anschijn es al met swerten bestouen

128

f Die jerste man haer man

16

91 Ay mi ende benic al verscouen
Es dit emmer seker waer
Latet mi doch sien in enen spiegel claer
Dat ic mi seluen mach ane sien

132

i Sijn wijf
20

91

En trouwen dat sal v ghescien

136

f Die jerste man haer man

24

9[ Hulpe hulpe goede liede
Des wonders ghelijc en sach ic nie
Ende was nie man al dus bedroghen
(1[ Sijn wijf

1 Ghi wanet dat ic hadde gheloghen
Vul ondier sot
28

222vó

(1[ Die jerste man haer man

1 Ghi segt waer alsoe hulpe mi god
Ic mach nv wel een sotkijn sijn

140
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Ey wt vercoren minnekijn
Hulpt mi dat icx mach werden quite
4

i

1133

144

Sijn wijf

f Bi Bode ic en Bauer niet omme ene mite
Al bleefdi ewelijc alsoe ghedaen
91 die j erste man haer man
8

91 Ic koere welven leter niet aen
Al es mijn anschijn al dus verkeert
Goede ghebuer goede gheert
Hoe salicx quite moghen weerden

12

148

11 gheert sijn ghebuer
11 Men sal v anschijn met seiken eerden
Ende met ander dinghen die daer toe hoeren

152

i Die jerste man haer man
16

11

Hulpe hulpe soe salie versmoren
Gheet men mi met stilder seiken toe
I Sijn wijf

9[ Ic woude ic tgheelt hadde van mijnder coe

156

Dat ghi dus wel hebt bestaet
Ende ghi in enen scijt putte haet gebaet
Vul ondier keitijf

20

91 Die jerste man haer man
24

222vó11
222vó21

11

Al waerdi noch alsoe quaden wijf
Ende ghi noch alsoe vele daer toe sout seggen
Ic Balder tgheelt van onser soch an leggen
Of ic saels werden quijt

weerden: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
1^gescheiden door verticale streep.
Pputte en haet zijn
p

160

1134

28

223ra
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i Sijn wijf
i Keren nv Biet dit scoen abijt
Dat mijn man heeft ontfaen

164

i Die jerste man haer man

4

i Wat die lodder gaf mi te verstaen
Dat ic soude scoen werden ende wel Bingen
Ende jonc soude werden ende verre springen
Ende dat ic v alte wel soude ghenoegen

168

f gheert ghebuer
8

f Bi Bode men moet in dbeste voeghen
Hi heuet ghedaen om beters wille
I[

12

Sijn wijf

(I Keren goede ghebuer swijcht alstille
Ghi Bout mi oec verscouen maken
Hi ware weert dat icken smete onder sijn kaken
Ende hi nemmermeer in mijn huus en quame

172

91 De jerste man haer man
16

20

24

222va28-29
223ra13
223ra18
223ra21

i Keren in leeds duuels name
Al dus vele en seidicker niet toe
Doen ghi tgheelt van onser goeder blaren coe
Verseerdet ane broeder lollaert
Ende tuinen goeden grauwen tabbaert
Lietti voer sijn ghelach te pande
Ic saelt v segghen al eest scande
Ende makent al mine gheburen cont
i gheert ghebuer

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift geen
g
g
S witregel.
De regel
van de b-kolom door een verticale streep.p
g
Sis gescheiden
blaren en coe za1^
n gescheiden door een verticale streep.
p
sijn is hem doorgestreept eng eëxp
Tussen voer en sijn
un geerd.

176

180
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1

Keren ghebuer hout uwen mont
Ghi sout v wijf al te scanden maken

1135

184

91 Sijn wijf
28

(11

God gheue hem ramp in sijn kaken
Hoe condi dit van mi ghesegghen
I[ Die jerste man haer man

(li

32
223ró

4

Ic sach den lodder op v ligghen
Oec hinc sijn flesschelkijn op den eers
Ende oec lach hi lanchs hi en lach niet dweers
Ic sach berde wel wat ghi Beet
Ic en was noit sint te bat ghevreet
Dat ic v sach metten bioeten knien

188

11 Sijn wijf
y[

8

Ic mochte na die vloeyken Bien
Vul out quaet grijsaert
i

Die jerste man haer man

11 Wat duuel maecte dan die lollaert
Dat hi alsoe lach en roerde sijn lijf

196

I[ Sijn wijf

12

1

God gheue v ramp vul keitijf
Dan hadde ons beiden niet dan spel
i

Die jerste man haer man

16

Wattan het en ghenoeghde mi nie wel
Spel dat ghi daer bedreeft

223rb6
223rb10
223rb12
223rb13

vloeyken:
De eerste e is klein boven het woord geschreven.
Y
g
Tussen en en roerde is roede doorgestreept en8
eëxp
un geerd.
God en g heue zijn
gescheiden
door
een
verticale
streep.
Ig
p
De regel
de aantekening%bij
bij 223ra13 . De D is wel rood opgehoogd.
g springt lets in

i

200
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1136

i Sijn wijf

20

f Swijt hets jammer dat ghi leeft
Vul ondier plauant
Ic sal v stuiten op uwen tant

204

IIc VI verse

9[

24

Ghi goede Tiede dit spel es ghedaen
Ghi mocht wel alle thuus weert gaen
Ende lopen alle den graet neder
Ghenoeghet v court alle weder

208

Nota

EEN ABEL SPEL VAN LANSELOET VAN

28

[206.1-2]

DENEMERKEN HOE HI WERT MINNENDE
ENE JONCFROUWE DIE MET SIJNDER MOERDER
DIENDE . ENDE ENE SO TT ERNIE NA

VOLGHENDE

223va

4

8

12

16

223rb26-27
223va6

CC VI

C bidde Bode wanden trone
En maria die maghet scone
Dat si ons allen wille bewaren
Ende in doghden alsoe ghesparen
Dat wi hemelrike ghewinnen
Dies biddic der maget marien der coninghinnen
Die een vrouwe es bouen al
Nv hoert wat men v spelen sal
Hets van enen ridder prinsipael
Die minde enen joncfrouwe noyael
Houesch van herten ende reine
Maer si was hem te cleine
Van goede ende oec van gheboert
Dies was sijn moeder op hem ghestoert
Dat hi sine minne soe neder droech
Sijn herte altnes in vrouden loech
Als hi ane lach haer edel lijf

I

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift een witregel.
g
g
maget:
De a is klein boven het woordggeschreven.
g

[206.1]

1

4

8

12

16
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20

24

28

32

36

Maer sijn moeder dat felle wijf
Hats altoes toren ende nijt
Ende verweet hem te meneger tijt
Dat hi hem soe neder daelde
Maer hi altoes hem vertaelde
Met houesche worden als hi wel conste
Maer altoes droech hi vriendelijc onste
Der scoender joncfrouwe heet sanderijn
Si en mochte niet noyaelder sijn
Maer si was hem te neder gheboren
Dies hadde sijn moeder soe groten toren
Dat sijt namaels brachte te werke
Nv biddic v dat ghi uwen merke
Daer an wilt legghen ende versinnen
Ic wane dat ghi noit gheen van minnen
En hebt ghehoert dies ghelike
Nv biddic v allen arme ende rike
Dat ghi wilt swighen ouer al
Ende merct boet beghinnen sal

1137

20

24

28

32

36

91 lanseloet

40

1 Ay god here hoe mach dit sijn
Dat ic die scone sanderijn
Al dus met herten Nebbe beseten
Nochtan roert mi verweten
Van mijnder moeder alle daghe
Dat

223vó

4

8

223va34

40

ic mine minne soe neder draghe

Dies boric menich spitich woort
Maer haer minne heeft mi soe doer boert
Dat icse ghelaten niet en can
Ic en moet haer altoes spreken an
Als icse metten oghen ane scouwe
Dies heeft mijn moeder groten rouwe
Daer omme soe moet verborghen sijn
Nv willic hier wachten die wrouwe mijn
Onder desen neghelentier
Want si sal hier comen scier
Dat veetic wel in desen bogaert

allen: Boven de regel
geschreven, met mvoegteken op
a n.
p de schra11
^ g
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48

52
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11 sanderijn

12

16

i 0 edel ridder van hogher aert
God die alle dine eermach
Die moet v gheuen goeden dach
Edel ridder van herten vri
9[ lanseloet

f 0 . scone maghet god die si ons bi
Ende moet v ende mi in doghden sparen
Ende van allen quaden bewaren
Ende sonderlinghe van niders tonghen
Alsoe dat niet en roerde gesonghen
Van ons beiden enich quaet
0 . sanderijn nv gheeft mi raet
Mijn herte dat es te male opstelt
Ende van uwer minnen ghequelt
Dat mi costen sal mijn lijf
0 . sanderijn wel scone wijf
En machic vs niet gheweldich sijn
Dat sal mi costen dleuen mijn
Ende ewelijc benic verloren

20

24

28

1 sanderijn

32
91

36

224ra

4

223vó16
223vó18

Och edel ridder hoghe gheboren
Dat en mach nemmermeer gescien
Al eest dat ic v Berne mach sien
Ic en ben niet ros ghelijke
Ghi sijt mi te mechtich ende te rike
Edel ridder te sine v wijf
Daer omme soe moet sijn een blijf
Al eest dat ic v met herten minne
Ende oec en willic gheens mans vriendinne
Sijn . die leeft onder des hemels trope
Al waer hi een coninc ende spien crone
Soe en dadic mi niet te cleine

van: Boven de n bevindt zich een haaltje,
d.
8
7^ wellicht de aanzet tot een niet afgemaakte
g od: De gis verbeterd uit een d.
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1139

91 lanseloet
scone maghet van herten reine
Al dadi den wille mijn
Wt vercoren sanderijn
En bleue v onvergouden niet
Want messelike Binge sijn ghesciet
Ghi mocht noch werden wel mijn vrouwe
Sijt mijns ghenadich ende blijft getrouwe
Ende Gomt met mi in dit casteel
Ic sal v gheuen een yuweel
Ic wane ghi noit des ghelike en saeght

91 0 .

8

12

16

84

88

92

y[ sanderijn

20

24

28

32

36

224ra16

1 Neen edel here noch benic maeght
Dies danc ic gode vanden trone
Al woudi mi gheuen te lone
Dusant merct van goude roet
Hoghe baroen edel ghenoet
Nochtan woudic behouden emmermeer
Lanseloet hoghe geboren heer
Mijn suuerheit al en benic niet rike van hauen
Noch gheboren van groten maghen
Nochtan meinic mi soe te houden
Dat ic niet en sal werden gescouden
Herlanseloet enich mans vriendinne
Maer ic wille Berne gherechte minne
Draghen sonder dorpernie

96

100

104

$ lanseloet
i Sanderijn bider maghet marie
Dorperheit en leggic v niet te voren
En es nv gheen wijf gheboren
Op eerde onder des hemels trone
Soe rike soe mechtich no soe scone
Die mi verhoghen mach dan ghi
Och sanderijn en seldi mi

108

112

saeght:
eg t as%gescheiden van de b-kolom door een
g De e is klein boven het woord geschreven;
g
^ saeght
verticale streep.
p
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40
224ró

Laten dan in dit verdriet
En sal ws mijns ontfermen niet
Dat ic troest van v mochte ontfaen
Ende ghi met mi Wout spelen gaen
Hier neder in dit groenen dal
Daer die voghelkine maken gescal
Ende die bloemen staen int groen
Scone maghet sonder mesdoen
Ende al sonder dorperheit

4

8

116

120

i sanderiin

12

16

20

f Herlanseloet hets dicke gheseit
Bi lichte gelouen es die menege bedrogen
Dats Beker waer en niet gheloghen
Want hets menech veeerf ghesien
Dat vrouwen oneerlijcheit ghescien
Om dat si mans te verre betrouwen
Dat hem namaels sere berouwen
Als die Baken waren ghesciet
Ic en weten op eerde geboren niet
Dien ic soe verre betrouwen soude
Ginic met hem spelen te woude
Hi en soude met mi doen sijn gherief

124

128

132

11 lanseloet

91 Daer toe hebbic v te lief
24

28

32

224rb13

Sanderijn weel scone wijf
Dat ic onteren soude v lijf
Scone maget al hadicx die macht
Alsoe en was ic nie bedacht
Dat ic v doen soude enege scande
Al haddic v in vremden lande
Sanderijn . wt vercoren
Ic soude v dbroet bidden te voren
Eer ic v hongher hebben liet
Bi ridderscape ic en mesdade v niet
Sanderijn jeghen uwen danc

136

140

144

hesien; Oorspronkelijk stond erghesciet; sciet is doorgestreept engeexpungeerd
^
gg
% eex un eerd en sien is erach -

t e r g eschreven
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9[ sanderijn
36

40
224va

4

8

12

16

20

24

1 Herlanseloet wi sijn hier te lanc
Ons mochte iement horen ofte sien
Want nyders sijn altoes wt om spien
Hoe si iement mochte te scanden bringen
Een verrader hadde lieuer quaet te singhen
Dan Boet . want bets sijn nature
Nv willen wi scheden in Gorter vre
Dat hem niement ane ons en stoet
Hoghe baroen edel ghenoet
God ons here moet v bewaren
Ende altoes in doghden sparen
Waerweert dat ghi v bekeert

148

152

156

(1[ lanseloet
9[ Ay noch soe blijft mijn herte verseert
Vander scoender sanderijne
Sine wilt niet doen den wille mine
Dies moetic droeuen alle mijn dage
Wat ic kernre of wat ic claghe
Sine wilt niet gaen met mi int wout
Si mint ere voer enich gout
Dat boric wel an haer ghelaet
Si leidt enen reinen staet
Ende haer herte es soe noyael
Bi ridderscape ic woude wael
Dat si gheboren ware mijns gelijc
Al en waer si niet van hauen rijc
Ic Bouder maken af mijn wijf
Want si heeft een reine lijf
Ende haer herte es al vol eren
Si en wilt haer niet te mi waert keren
Dies lijdt mijn herte rouwe groet

160

164

168

172

176

91 Sine moeder
28

32

i Van deenmerken lanseloet
Ic hebbe v berde wel horen vrien
Lanseloet bider maghet marien
Dat en can mi verwonderen niet
Dat ghi v seluen niet bat en besiet

180
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Dat ghi v minne soe neder draeght
Ghi staet soe weeldelijc en claeght
Om ene die luttel om v gheeft
Tfi der scanden dat ghi leeft
Dat ghi Bout minnen soe nederen wijf

36

184

11 lanseloet

224vó

4

f Ach moeder si heeft soe reine lijf
Ende haer herte es alsoe proys
Ende van liue soe gratioys
Dat icse emmer minnen moet
Mijn herte dat tiert al een geloer
Als icse metten oghen an scouwe
Lieue moeder edel vrouwe
Ic moetse minnen wat ghesciet

192

91 Sine moeder

8
(1

12

Lanseloet ic wille ghi v bat besiet
V scone lijf v hoghe gheboert
Ende werct na tuinen rade voert
Ende wilt minnen ws ghelijc
(1[

16

188

196

lanseloet

I Sone veetic wijf int kersten rijc
Die ic woude hebben voer sanderijn
Ic woude si mochte mijn eggen sijn
Lieue moeder bi uwen Banc
Al ware al die werelt an mi belanc
Ic woude wel dat si ware mijn wijf

200

204

f Sine moeder

20

24

Scaemt v der scanden vul keytijf
Dat ghi soe neder mint
Ende men soe sconen joncfrouwe vint
Van hogher geboert van groten geslacht

224v
a38-39
224vb9

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift geen
een witregel.
g
g
en eex un geerd.
is woude doorgestreept
wille is boven de regel
^op
p de regel
gg
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i lanseloet

28

32

36
225ra

11 0 . lieue moeder der minnen Gracht
An siet hoghe geboert no rijcheitvan goede
Maer si soect haers gelijc van moede
Die beide sijn van enen veesen
Ic hebbe dicke wel horen lesen
Dat die minne soect haers ghelike
Al es deep aerm ende die ander rike
Die edel minne doet haer werc
Gherechte minne en ledt gheen merc
Aen rijcheit noch an groetheit van maghen
Noch nie en dede te ghenen daghen
Maer het Gomt al bi gheluc
Gheeft die edel minne haer stuc
Si ane siet ghene hoghe gheboert

4

8

12

212

216

220

y[ Sine moeder
11 0 . lanseloet ende hoe versmoert
Soe es v herte ane sanderijn
Wildi doen den wille mijn
Ic sake v doen hebben tuwen wille
Al desen nacht heimelijc al stille
Op v camere her ridder weerdt
Ende doet daer mede dat ghi begheert
Wildi mi ene ghelofte doen

224

228

9[ lanseloet
91

16

Vrouwe moeder bi sente symoen
Dat ghi begheert willic v ghelouen
Op dat ic metter maget mach houen
Op mine camere ic ende si

232

% Sine moeder

20

I Lanseloet gheloefdijt mi
Bi ridderscape ende bi trouwen
Als ghi met sanderijn der joncfrouwen
Hebt ghedaen al v ghevoech
Dan seldi segghen ic hebbe ws genoech
Sanderijn ic ben ws nv sat

236

240

1144
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24

Ende van herten alsoe mat
Al haddic vii baken gheten
Dies en seldi niet vergheten
Ghi selt spreken dese woort
Ende dan seldi rechte voert
V van hare keren al den nacht
Ende ligghen en slapen Boete ende sacht
Sonder spreken ende swighen al stille

28

32

36
225ró

4

11

91 0 . lieue moeder es dat v wille
Dat ic spreke dese dorper woort
Des ghelike en hebbic niet ghehoert
Wat mach v hier met gheholpen sijn
Dat ic dit tot sanderijn
Spreken soude met minen mont
Ende ligghen voert ane als een bont
Sonder spreken als een keytijf
Wat soude peinsen dat reine wijf
Dat ic die dorperheit begonste
Ende ic haer draghe Boe vriendelike onste
Dat soude mi doer mijn herte deren
11 Sine

8

12

91

20

moeder

f Lanseloet dits mijn begheren
Seldise hebben in uwer ghewelt
Dat ghi mi dit ghelouen selt
Ende vol bringhen als Boet man
(1[

16

lanseloet

lanseloet

Vrouwe moeder doetse mi tomen dan
Ic sal doen dat ghi begheert
Al eest dat mire herten deert
Die meneghe sprect hi en meines niet
Al dier ghelike es mi ghesciet
Want al spreict metten mont
Ic en saels niet meinen in minen gront
Want ic an hare alder doecht
Ic bidde Bode den ouerste voeght
Dat sijt niet qualijc nemen en moet

FOLIO 225RÁ-225VÁ, TEKST 206.1

24

28

32

36

40
225va

Si es soe eersam ende soe Boet
Eest dat sift qualike netut
Soe wert haer herte van mi ontvremt
Dan soe blijft mijn herte in pinen staen

1145

276

i Sine moeder
I Daer omme soe eest mi al ghedaen
Dat ic v beiden sal doen scheden
En siedi niet hoe hi hem Boude beleden
Ende es die hoechste vanden lande
Ende doet hem seluen die grote scande
Dat hi mint soe vederen wijf
Hi soudse trouwen die keytijf
Dat hork wel woudix hem ghestaden
Maer ic salt al anders begaden
Dat dat nemmermeer en sal sijn
Waer Bidi scone maghet sanderijn
Ic moet v spreken court te mi

280

284

288

i Sanderijn

f Hoghe gheboren vrouwe dat si

292

Nv segt mi vats v begheert
4

8

12

16
225va5
225va16

i Sine moeder
7 Sanderijn dat mijn herte sere deert
Moetic v daghen tuinen voet
Hier es mijn lieue Bone lanseloet
Es met siecheden sere beuaen
Hi wert ghister nauont alsoe bestaen
Dat hi noit sint voort en sprac
Ic en weet niet wat hem ghebrac
Ochte wat dat hem deren mach
Maer heden merghen doent was dach
Gaf hi enen swaren sucht
Sanderijn ic Nebbe sijns leuens ducht
Dies doeght mijn herte grote pijn

296

300

304

mijn: Aanvankelijk
verlengde
i); vervolgens
is in (eveneens met verlengde
1 stond er mi
g^
S
g i) toeg evoe
g d.
doeght:
g De e is klein boven het woord geschreven.
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20

Nv biddic v scone maget sanderijn
Dat ghi wilt gaen te lanseloet
Want hi leghef in groter noet
Dies doeght mijn herte swaer verdriet
11 Sanderijn

f Edel vrouwe dat ghi ghebiet
24

Wert herde Berne van mi ghedaen
Ic wille vriendelike met v gaen
Want mi ware leet mesquame hem jet
I[ Sine moeder

28

32

(1 Die hem in tijts wel besiet
Die mach in eren staende bliuen
Al dus soude men een dinxken bedriuen
Om een wijf te bringhen inden stric
Wie soude dit bat gedaen hebben dan ic
Want als die wille es ghedaen
Soe es die minne al vergaen
Dit es menichweerf ghesciet
1 Nv heeft si gheweest met hem in die camere

36

225vó

i Ay god die hem crucen liet

Wat valscher wijf es lanseloets moeder
Dies benic nv vele vroeder

4

8

12

Dan ic gister nauont was
Si stont in ene sterke logene en las
Dat hi met siecheiden ware bestaen
Ende bracht mi inden stric ghevaen
Ende heeft mi loghene voer waer ghetelt
Ende brachte mi in lanseloets gewelt
Dat mi ewelijc rouwen sal
Nochtan deert mi bouen al
Die woorde die hi sprac die ridder vri
Ende keerde sijn aasschijn omme van mi
Al haddic gheweest een stinckende hont

225va32

als en die zijn gescheiden door
een verticale
t ale streep..
p

225vó1

lanseloets en moeder zijn gescheiden door
een verticale streep..
p
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16

20

24

28

32

36

40

Dat hebbic soe vaste in minen gront
Ende doet mijnder herten alsoe seer
Ic meine dat hi mi nemmermeer
Van mi en weet Boet noch quaet
Ic salt al laten ende gaen mijnder straet
Dolen in vreetden lande
Ic bidde gode dat hi mine scande
Wille decken die ic nv hebbe ontfaen
Want ic hebt sonder danc ghedaen
Dies es mi te moede wee
Lanseloet ghi en siet mi nemmermee
Ic wille gaen dolen in dit foreest
0 . vader sone heilich gheest
Ic bidde v dat ghi bewaert mijn lijf
Dat ic nemmermeer mans wijf
Werden en moet te minen scanden
Waer ic come in eneghen lande
Dat ic moet bliuen dat ic si
Dies biddic v moeder ende maget vri
Fonteine alder suuerheit
Dat mi nemmeer dorperheit
Gheen man te voren legghen en moet
Dies biddic v fonteine der doghden vloet
Werde moeder ende maget reine
Ic sie ginder ene scone fonteine
Daer op willic gaen nemen rast
Ic hebbe soe langhen tijt ghevast

1147

336

340

344

348

352

356

360

Dat ic hebbe hongher ende dorst

Ic hebbe te drinckene soe groten lost
Dat icx niet langher en can gedragen
44
226ra

4

225vb18
226ra6

364

$ Een ridder

f Nv Wouts god ic wille varen jaghen
Ic bidde gode vanden trone
Ende marien der maghet scoene
Dat si mi heden bewaren moet
Ende gratie wil gheuen ende spoel
Dat ic moet jaghen ende vangen

salt en al zijn
gescheiden door een verticale streep.
18
p

Tussen ende en vangen
un geerd.
^ is vaen doorgestreept engeexp
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Want seker ic en vint in langhen
Dies ic mi van rechte scofiere
Ic hebbe ghejaghet der dagen eiere
Nochtan en vinc ic noit conijn
Ic scaems mi finder herten mijn
Dat minen aerbeit dus blijft verloren
Nv willic steken minen horen
Besien of mi god beraden mochte

8

12

372

376

Nv stect hi den horen
16

1 Biden here die mi ghewrochte

Ic sie ginder porren een wilt
Daer mijn herte op es ghestilt
Ic wane noit man op ghenen dach
Alsoe sconen wilt en Bach
Als ghinder staet op ghene fonteine
Ene scone maget ende ene reine
Dunct sijt mi sijn an haer ghedaen
Ay god hoe mochtic die ghevaen
Soe en ware minen aerbeit niet verloren
Noch willic steken minen horen
Ende besien hoe si haer stellen sal

20

24

28

9[

384

388

Noch stect hi den horen

11 Ay god die here es bouen al
Die moet mi gheuen auonture
Dat ic die scone creature
32 Ghecrighen moet te minen wille
0 .scone maget nv staet al stille
Ghi moet mijn ghevanghen sijn
Ic hebbe v lieuer dan een euerzwijn
36
Al waert van finen goude gewracht
Ic dancke Bode der scoender jacht
Dat ic heden merghen vroech op stoet
I Sanderijn
40

380

1 0 .

edel ridder van prise Boet

226ra23hedaen.
De tweede e is klein boven het woord geschreven.
g
g

392

396

400
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226ró

4

8

Nv en doet mi ghene dorperheit
Dies biddic v doer vwe edelheft
Dat ghi mi ghene dorperheit en bewijst
Want het worde v sere mesprijst
Waer ghi quaemt tot eneghen houe
Ghi dunct mi een ridder van groten loue
Daer omme biddic v hoghe baroen
Dat ghi mi niet en wilt mesdoen
Ende laet mi ouer dat ic si

1149

404

408

91 die ridder

12

16

20

1 0 . scone wijf nv segt mi
Wanen comdi in dit foreest
Dat wondert mi in tuinen geest
Dat ic v einde al dus allene
In dit foreest op dese fonteine
Wat sijn die saken die v let
Heeft v hier jement dach gheset
Daer ghi scone wijf na wacht
Hi mochte sijn van sulker macht
Ic Boude v te noder spreken an

412

416

420

f Sanderijn

24

28

32

I[ Och edel ridder om ghenen man
En stak hier hoghe baroen
Het sijn ander saken diet mi doen
Ic ben verdoelt wt mijnder stat
Daer ic in eren ende in vrouden sat
Benic verdoelt ic en weet waer
Ende sta hier in groten vaer
Ende ic en weet niet waer ic henen sal
Dies clagic gode mijn mesval
Dat ic dese werelt moet besueren
%

428

die ridder

f Noch Banc ic gode der auonturen
Dat ic heden merghen op stoet

226rb25

424

Tussen ben en verdoelt is yes doorgestreept en
r.
geex
pun8 eed

432
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Ende dat ic soe edelen scone ghemoet
Vonden Nebbe te mire jacht
God heeft ons te gader bracht
Dat veetic seker wel te voren
Ghi sijt te tuinen behoef gheboren
Want ghi ghenoecht mi alte wale
V scone lijf v houesche tale
Dat ghenoecht mi algader wel
Wi selen te gader maken spel
Nv court met mi in mijn casteel
Ghi en saeght noit soe scone juweel
Dat sal veesen v ende mijn

36

40
226va

4

f Sanderijn
8

f Her ridder nv laet uwe tale sijn
Dies biddic v om den riken god
Dat ghi met mi niet en maect v spot
Al benic dus verdoelt al hier

f die ridder

12
ill

16

0 . scone wijf in der minnen vier
Leght mijn herte te mael en blaect
Ghi sijt houesch ende wel gheraect
Ghi selt bi ridderscape sijn mijn wijf
Ghi hebt soe edelen scoene lijf
Op dat v wille es ende bequame

20

Ic bidde v segt mi uwen name
Ghi selt seker sijn mijn vrouwe

f Sanderijn
1 0 . edel ridder eest dan trouwe
24

226va5
226va17

Minen name doe ic v weten
Sanderijn benic gheleten
Ende mijn vader hiet robberecht
Ende was een wael geboren scilt knecht
Ende diende metten coninc van Auerne

g De e is klein boven het woord geschreven.
g
Tussen scoene en lijf
pootje
van de doorgestreept en eexp
1 is hif(met verlengd
un 8eerd.
g p
1g

saeght:
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28

32

36
226vb

4

8

12
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9[ Die ridder
(1 0 . scoene maghet dat hoeric gerne
Dat ghi van wapene geboren sijt
Noch danc ic gode der salegher tijt
Dat ic heden merghen niet vaste en sliep
Het was een jngel die mi riep
Dat ic te wonde sonde varen jaghen
Mijn oghen nie Beuer wijf en saghen
Ghi Belt Beker werden mijn

464

468

i Sanderijn
9[ Her ridder saelt alsoe moeten sijn
Soe willic mi gerne tuwaert keren
Ende dancken gode ende v der eren
Dat ghi v seluen Boe neder daelt
Ghi hebt mi Boe vriendelijc ane getaelt
Met houeschen woorden ende met sconen
Ic bidde gode dat hijt v moet lonen
Dat ghi Boe houesch van herten sijt
Dat ghi mi nv te deser tijt
Soe vriendelijc hebt ghesproken an

472

476

480

$ die ridder
if 0 . scone maghet nv ga wi dan
Ic Bette v mijn trouwe te pande
91 Sanderijn

16

20

226va32
226vb11

f Nv ga wi dan in dese warande
Her ridder spreken alluttelkijn
Ende verstaet die redene mijn
Dies biddic v hoghe geboren baroen
Ane Biet desen boem scone ende groen
Hoe wel dat hi ghebloyet staet
Sinen edelen roke hi doer gaet

484

488

De regel
gescheiden van de b-kolom door een verticale streep.p
g isg
hebt: Aan het eind van de regel
verwijsteken;
%geschreven,
g
^ na een dubbele verticale streeppen een verwijsteken;
de teken staat tussen vriendelijc enghesproken.
g P
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Al omme desen bogaert al
Hi staet in soe soeten dal
Dat hi van rechte bioyen moet
Hi es soe edel ende soe Boet
Dat hi versiert al desen bogaert
Quame nv een valcke van hogher aert
Ghevloghen op desen boem ende daelde
Ende ene bloeme daer af haelde
Ende daer na nemmermeer neghene
Noch noit en haelde meer dan ene
Soudi den boem daer omme haten
Ende te copene daer omme laten
Dat biddic v dat ghi mi segt
Ende die rechte waerheit sprect
Edel ridder in houescher tale

24

28

32

36

492

496

500

504

i die ridder
227ra

(11

Scone wijf jc versta v wale
Ene bloeme dat en es niet

En esser nemmeer toe ghesciet
Daer omme en salie den boem niet haten
Noch te copene daer omme laten
Want hi es soe scone ghedaen
Ic sie daer op soe meneghe bloeme staen
Met groten hopen Bonder ghetal
Daer edel vrucht af comen sal
Op dat god ghedoghen wille
Nv ewelijc hier af een ghestille
Ende court met mi wel scone wijf

4

8

12

508

512

516

i lanseloet
f

16

226vó36
227ra2

Ay mi nv es al mijn vroude een blijf
Die ic op eerde je ghewan
Dat icse nieroer vinden en can
Die ouer scone sanderijn
Ondanc Nebbe die moeder mijn

520

waerheit: Aanvankelijk
wareheit; de eerste e daarvan is onleesbaar S emaa kt en een klei1 stond er wareheit;
ne e is boven ar toegevoegd.
Tussen bloeme en dat is dan doorgestreept eng
eéxp
un geerd.
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20

24

28

32

36

40

227rb

Dat ic die woorde nie ghesprac
Mi dochte dat mi mijn herte brac
Doen ic sprac die felle woort
Daer omme es si op mi ghestoert
Ende es mi heimelijc ontgaen
Dat heeft mijn moeder al ghedaen
Die mi die woorde spreken Bede
Nemmermeer en hebbic vrede
Voer dat ic ane scouwe dat edel wijf
Ay ic minne haer reine lijf
Soe sere mi dunct dat ic verdwine
Hets een leuen bi haer te sine
Want si es te male noyael
Si es een vrouwe princepael
Ende keyserinne van mine vijf Binnen
Ende mochte gheen man een wijf meer minnen
Dan icse minne noch dier ghelike
Ic salse doen Boeken al omme int kerstenrike
Of ic sal weten waer dat si si
Waer sidi reinout Gomt te mi
Mijn alder liefste camerlinc

1153

524

528

532

536

540

1 Reinout
9[ 0 . edel here wat sijn die dinc
Daer ghi al dus omme staet en claght

544

lanseloet

4

8

12

227ra27
227ra34

91 Och mi en was nie soe leide verdacht
Alst nv es te deser uren
Dat ic die scone creature
Sanderijn dus hebbe verloren
Mi dunct dat mi mijn herte sal scoren
Van groten rouwe die ic driue
Dat ic in mine sinne bliue
Dat es wonder alte groet
Ic ware mi vele Beuer doof
Dan icse nemmermeer en soude sien

ic: Boven de regel
l i'n.
% %geschreven,^ met anvoe%teken opp de schri 11
De regel
is
gescheiden
van
de
b-kolom
door
een
verticale
streep.
% %
p
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Reinout ghi moetter omme gaen spien
Of ghise jewerrinc vinden moghet
Want nemmermeer en werdic verhoghet
Voer dat icse metten oghen ane scouwe
Reinout nv sijt mi ghetrouwe
Ende vaerse soeken oest ende sut
Ende segt hare ic salse maken brut
Ondanc alle tuinen maghen

16

20

556

560

i Reinout

24

(1[ Here ic wilder Berne om waghen
Mijn lijf ende ghenen aerbeit sparen
Maer het ware beter liettijt varen
Hets messelijc hoe si haer sal bekeren

564

1 lanseloet

I
28

32

36

Ay haer herte es al vol eren
Ende van haren liue soe reine
Ic weet wel si en dade haer niet te cleine
Om al dat goet van eertrike
Dat veetic wel waerlike
Si es soe edel van ghedacht
Reinout Naest v al v macht
Ende vaerse soeken oest ende noert
Ende sut west alsoe voert

568

572

576

Tot ter fijt dat ghise wint
Wantse mijn herte met trouwen mint

Mijn oghen nie Beuer wijf en saghen
227va f Des ridders warande huedere

4

8

227rb38

9[ Met rechte mach ic mi beclaghen
Dat ic alsoe menich jaer
Hebbe ghewandelt hier ende Baer
Ende mijns heren bosch huedere gheweest
Ende ghehoet sijn foreest
Ende dese fonteine in dese boschalie
Ende dicke ghegaen op dese rivalie

De laatste regel vanen.
de kolom is onbeschreven.
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12

16

20

24

28

32

Ende meneghen dach ende menech vre
Maer noit en viel mi die auonture
Dat ic hier noit wijf ghesach
Dies ic mi met rechte beclaghen mach
Noch noit en quam in mijn ghemoet
Maer ghisteren doen mijn here op stoet
Ende soude te woude varen jaghen
Ic wane min oghen noit en saghen
Scoender wijf dan hi hier vant
Hi namse vriendelijc metter hant
Ende brachse te houe met bliden sinne
Al waer si ene keyserinne
Soe en mochse niet noyaelder sijn
Gheheten es si sanderijn
Ende heefter af ghemaect sijn vrouwe
Met rechte machic dies hebben rouwe
Dat mi dat noit en mochte ghescien
Bi Bode ic sal daer omme gaen spien
Vroech ende spade in alder stont
Mochtic alsoe sconen roeden mout
Ghevanghen ic souts te blider sijn
Ende met alder herten mijn
Gode daer af dancken alle mijn dage
Nv willic mi berghen achter dese hage
Ende verbeiden der auonture
(I

4

Ic bidde v om een goet belegt
Ende om een goet claer bescheyt
Te vernemene van sanderiin
Want lanseloet die here mijn
Es van herten sere ontstelt
Ende van hare minnen sere ghequelt
Soe dat hi niet ghedueren en mach
Want al sijn herte ende sijn gheclach
Es dat hise dus heeft verloren
Nv heeft hi bi ridderscape gesworen

227va23

ungeerd.
Tussen sijn
1 en vrouwe is wijf
l doorgestreept eng eëxp

40
227vb

588

592

596

600

604

608

Reinout

f 0 . maria moeder ende maghet pure
36

1155

612

616

620

1156
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Canicse vinden hi mcse vrouwe
Want hi heeft soe groten rouwe
Dat hise dus verloren heeft
Dat hi in groter pinen leeft
Ende al wt rechter minnen
Ay god here mochticse ghewinnen
Soe waric blide in tuinen moet
Deus god wie sal mi maken vroet
Wat die man ment die ghinder staet
Hi dunct mi hebben soe fellen ghelaet
Ende ene colue groet ende swaer
Hets Beker een moerdenaer
Ofte mi bedriecht mijn waen
Nochtan sallic hem riden an
Want en dunct mi maer een
Ic en Bach nuit man alleen
Dat icker mi af ontsach
Vrient god gheue v goeden dach
Ende een vriendelijc morghenstont
Wil v god gheuen ende ghesont
Moetti bliuen in alder tijt

624

628

632

636

640

f warande huedere

28

I[ Vrient god lone v wie ghi Bijt
Dat ghi my vriendelijc sprect an

644

i Reinout

f Nv berecht mi als Boet man
32

Hebdi hier in langhen tiden
Ene joncfrouwe sien liden
Die scone was en wel ghedaen
91 warande huedere

36

1 Vrient ghi selt mi verstaen
Ic hebbe hier ghewandelt menegen dach

227vb5
Tussen hi en mcse z ijn
1 een of twee letters doorgestreept eng eéxpun%eerd.
227vb8roter:
De r is boven de regel
geschreven.
g
g g
227vb10
Tussen mochticse en ^ hewinnen is vinden doorgestreept e ng eéxp
un%eerd.
227vb16
Tussen een en moerdenaer is mod doorgestreept eng
eéxp
un Seerd.

648
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228ra

4

8

Dat ic hier noit wijf en sach
Ionc noch out Bats emmer waer
Maer dies es bi na een jaer
Dat mijn here die ridder goet
Op enen morghen stont op stoet
Ende voer jaghen op dese fonteine
Daer want hi van herten reine
Ene joncfrouwe verborghen staen
Hi brachse met bliden moede ghevaen
Ende riep hi hadde wel gheiaecht
Want hi brachte ghevaen een maecht
Die scone was ende wel gheboren
1[

12

1157

652

656

660

Reinout

1 Vrient daer moetic meer af horen
Ic bits v hoe was si gheheten

664

i warande huedere

16

20

24

28

91 Vrient die waerheit seldi weten
Si es gheheten sanderijn
Si en mochte niet noyaelder sijn
Noch bat ghemaect van haren liue
Si en ghelijct ghenen wiue
Die hier inden lande gheseten si
Want si es scone ende goet daer bi
Hi heefter af ghemaect sijn vrouwe
Want si es hem soe ghetrouwe
Ende ghehoersam ende onder daen
Ende alle die tuinen here bestaen
Minnense om hare groter doeght
Si sijnder al Bader bi verhoeght
Die den houe toe behoert

668

672

676

1 Reinout

32

1 Nv moet mi god beraden voert
Dats die joncfrouwe die ic mene
Ic Nebbe ghesocht die vrouwe rene

228ra8heiaecht:
g

De tweede e is klein boven het woord geschreven.
g

680

1158

36
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Meneghe mile ende menich lant
Maer noit en quamic daer ic vant
Soe sconen bescheet als ghi mi doet
Och lieue orient nv maect mi vroet
Hoe salicse moghen spreken

684

1 warande huedere
228ró I Vrient dat moet v ghebreken
Te sprekene jeghen die vrouwe mijn
Het moeste bi mijnder hulpen sijn
4
Want ic bens met haer gheloeft
Ic ben van alden knechten thoeft
Die mijn here onthouden heeft
Eest dat sake dat ghi mi gheeft
8
Enen drinc penninc in mijn bant
Ic sake v doen spreken coen wigant
Alsoe vele als v herte begheert

688

692

696

f Reinout
12

16

20

24

228ra38
228rb1
228rb9

i Enen penninc es saen verteert

Ende oec qualijc ouer bracht
Loept ende Naest v al v macht
Ende doet mi spreken sanderijn
Daer sijn II penninghe roet guldijn
Ende segt hare met woorden sterke
Dat hier ene bode es wt deenmerke
Diese met haesten spreken moet

700

704

1 warande huedere
i Nv willic lopen metter spoet
Ende sal bringhen die vrouwe met mi
0 . edel vrouwe van herten vri
Ic bidde v vriendelike court tot hier
Hier buten hout een deghen fier
Die v met haesten spreken moet

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
Vrient en dat zijn
door verticale streep.
1 gescheiden
gp
v en doen zijn
door een verticale streep.
p
I gescheiden
g

708
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(1[

28

1159

Reinout

1 0 . edel vrouwe ghetrouwe ende goet

712

God die alle dinc eermacht
Die moet v gheuen goeden Bach
Scone maghet sanderijn
32

i Sanderijn
91

Reinout willecome moetti sijn
Nv segt mi wats v begheert

716

(1[ Reinout
Dat salic v segghen vrouwe weert
Dat ghi varen moet met mi
Want lanseloet die ridder vri
Heeft v doen Boeken ouer al
4 Want tachters dat hi mi beval
Dat was of ic v vinden mochte
Edel vrouwe dat ic v brochte
Hi sal v seker maken brut
36

(1

228va

8

1

720

724

Sanderijn

f Reinout orient dat spel es wt
12

Segt hem dat hi een ander beghinne
Ic en gaue niet om lanseloets minne
Een gers dat wt ter eerden gaet
(1

16

20

228r633
228ró34

728

Reinout

9[ 0 . scone wijf ghi Belt sinen staet
Ane Bien ende sijn swaer mesval
Het en was noit sint hine qual
Edel wijf dat hi v verloes
Soe heeft hi ghequolen altnes
Ende gheleeft in pinen groet
Het sal hem seker gheuen die loot

moetti: De e is klein boven het woordeschreven.
g
Tussen wats en v as w doorgestreept enS
eëxp
un geerd.

732

736

1160
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24

Eest dat hi v niet en ghewint
Want ic weet wel dat hi v mint
Bouen alle die nv sijn gheboren
Hi heeft bi ridderscape ghesworen
Als hi van v vernemt ende weet
Al waert alle sine maghen leet
Dat ghi werden Belt sijn wijf
f Sande*

28

32

36

228vó

1 Reinout dit moet sijn een blijft
Want ic ben eerlijc ende wale ghehout
Ende hebbe enen edelen man ghetrout
Dien ic minne bouen alle die leuen
Hem en willic niet begheuen
Al ware lanseloet alsoe rike
Dat hi ware hectors van troyen gelike
Ende dat hi hadde van Bode te lone
Dat hi droeghe die selue crone
Die die coninc alexander droech
Soe en ware hi nochtan niet mijn ghevoech
Ic en hebbe Heuer tuinen man
Die mi alder doeghden an
Dien salic ewelijc sijn ghetrouwe

4

8

12

f Reinout

9[ 0 . sanderijn wel scone vrouwe
En mach hi v dan ghewinnen niet
Soe moet hi ewelijc int verdriet
Bliuen ende in pinen staen
Dat ghi desen huwelijc hebt ghedaen
Dat mach v rouwen emmermeere
Want lanseloet die edel here
Hadde v sekerlijc ghetrout
91 Sanderijn
11

228va39

Dats een dint dat mi niet en rout
Noch nemmermeer rouwen en mach

hi is verbeterd uit no.
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Want ic nie man op eerde en sach
Dien ic meer doeghden an
Dan ic doe tuinen lieuen man
Hets recht want hi eest wel weert
Hi es een ridder wide vermeert
Ende een vaelyant ridder van hogen moede
Wael gheboren ende rijc van goede
Ende gheradich ende vroet
Oec es hi te wapene goet
Ende van groten doene bekint
Want hem mijn herte met trouwen mint
Bouen alle creaturen
Nv en willic hier niet langer duren
Reinout vaert met Naesten sere
Ende segt lanseloet uwen here
Dat hi nemmermeer en peinse om mi

16

20

24

28

32

36

91 0 . edel vrouwe van herten vri
Na dien dat al dus veesen moet
Soe biddic v edel vrouwe goet
Om een licteken dat ic mach
Metter waerheit seggen dat ic v sach
Ende ghesproken Nebbe ende ghesien

772

776

780

784

788

I Sanderijn

i

12

Reinout dat sal v ghescien
Ic sal v gheuen prinsepael
Een licteken proper ende noyael
Ghi Belt segghen den ridder vri
Dat wi stonden ic ende hi
In enen sconen groenen bogaert
Ende dat daer quam van hogher aert
Een edel valcke van hogher weerde
Ende beete neder op ene gheerde
Die scone met haren bloemen stoet
Dit seldi segghen den ridder goet

228vó38
229ra12

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
den: Boven de n bevindt zich de aanzet tot een losletter.

8

768

$ Reinout

229ra

4
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1162

Ende dat die walke die daer quam
Ene bloeme van dier gheerden nam
Ende alle die andere liet hi staen
16 Sine vlerken ghinc hi van hem slaen
Ende vloech wech met Naesten groet
Dit seldi seggen den edelen genoet
Ende Gort soe quam die valke daer weder
Ende sochte die geerde op ende neder
20
Maer hi en mochse vinden niet
Die doeghde die valke wel swaer verdriet
Dat hi die gheerde dus niet en want
Dit seldi segghen den coenen wigant
24
Hi sal wel ghelouen van dien
Dat ghi mi ghesproken hebt ende gesien
Als ghi hem dese tale ontbint
Nv hebbic mine woorde ghejnt
28
Reinout god moet v bewaren
1[ Reinout
Ay god here nv moetic varen
Ende die scone vrouwe achter laten
Nv benic beraest utter maten
Hoe ic mine boetscap seggen sal
Seggic hem die waerheit al
Dat si noch leeft ende es ghehut
36
Ic weet wel dat ons allen rout
Hi sal willen hebben dat scone wijf
Ic weet wel het cost hem dlijf
Ende al den ghenen die hem bestaen
40
Ende ten x den lede ane gaen
Sal hi daer omme auonturen
Daer sal die meneghe om besueren
229ró Die bitter Boot dat veetic wel te voren
Nochtan bleue die aerbeyt al verloren
Want hi ende mochse ghewinnen niet
4
Hi Boude hem seluen int verdriet
Bringhen ende oec groten heren
91

32

229ra23heerde:
De gis verbeterd uit een d.
g
229ra28hejnt:
Tussen
de e en de jj is een h doorgekruist
eng
eèxp
un geerd.
g l
g
Reinout: De t is verbeterd uit een s.
229ra29
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Ic sal mine tale wel keren
Ende sal segghen dat si es door
Weer sidi hoghe gheboren ghenoet
Van deenmerken her ridder stout

1163

836

i lanseloet

f Sijt willecome lieue orient reinout
12

840

Groet willecome soe moerti sijn
Hebdi van sanderijn
Iet vernomen dat segt mi
$ Reinout

16

20

24

28

32

91

Och edel here van herten vri
Ic hebse ghesocht menich lant
Soe langhe dat ic die scone vant
In ene stat die heet rawast
Daer was die scone vrouwe ghepast
Ende es in afrijka gheleghen
Lanseloet vri edel deghen
Daer vandic dat scone wijf
Dat haer coste haer edel lijf
Doen si van v hoerde spreken
Haer edel herre dat moeste haer breken
Doen si van v hoerde ghewaghen
(1[

844

848

852

lanseloet

91 Reinout dit sijn al saghen
Ic hore wel dat ghi mi liecht
Ic wille dat ghi mi niet en bedriecht
Ghi en segt mi die waerheit claer
Brachti mi goer licteken van haer
Te bat soudix ghelouen dan

856

860

f Reinout
36
229va

1 Lanseloet hoghe gheboren man
Ic sal v segghen principeel
En licteken proper ende noyael
Dat mi gaf die vrouwe reen
Si seide mi dat ghi onder v tween

864

1164
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4

Stont in enen sconen groenen bogaert
Ende dat daer quam van hogher aert
Een edel valke van groter weerde
Ende beete neder op ene gheerde
Die scone met haren bloemen stoet
Dit hiet si mi segghen her ridder goet
Ende dat die valke die daer quam
Ene bloeme van dier gheerden nam
Ende alle die andere liet hi staen
Sine vlerke ginc hi doe van hem slaen
Ende vloech weech met haesten groet
Dat seise mi hoghe gheboren genoet
Ende daer na quam die valke weder
Ende sochte die gheerde op ende neder
Maer hi en mochse vinden niet
Dies doghede die valke wel swaer verdriet
Dat hi die gheerde niet ende vant
Dit licteken coene wigant
Gaf mi die vrouwe vri
Ende doen keerdese haer anschijn van mi
Ende sprac daer na nemmermeere

8

12

16

20

24

868

872

876

880

884

f lanseloet

28

IE Ay hemelschs coninc gheweldich here
Dats een licteken proper ende goet
Daer bi dat icx ghelouen moet
Nv segt mi reinout es si dan doot

888

i Reinout

32

9[ Iasi hoghe gheboren ghenoet
Ende begrauen in die eerde

892

i Lanseloet bedacht hier sanderijn
Ende blijft hier doot

229va19
229va20
229va32-33

valke en wel zijn gescheiden door
een verticale streep..
p
Tussen vrouwe en vri is fijn doorgestreept
un geerd.
g
p ten eex
g p
Tussen deze regelshalve
is met bruine inkt een
horizontale streep
centimeter
gep van anderhalve aan Sbracht.
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i 0 . sanderijn ghi waert die gheerde
Die scone met haren bloemen stoet
Ende ic die valke dies benic wroet
Die ene bloeme daer af nam
Want mi nie sint vroude en bequam
229vb
Dat ic die edele gheerde verloes
Soe hebbic ghequolen altnes
Wt vercoren vrouwe mijn
4
Alle vroude es mi nv een pijn
Die ic op der eerden mach bescouwen
Spieghel bouen alle vrouwen
Die ic op eerde nie ghesach
8
Met rechten roepie 0 . wi o . wach
0 . ver die moeder die mi droech
Want haer herte in vrouden loech
Doen si mi gaf den valschen raet
12
0 . wi der bitterliker daet
Ende der jammerliker moert
Dat si mi spreken dede die woort
Daer ic bi verloes dat scone wijf
16
Dat haer ende mi sal costen dlijf
Want mijn herte es al doer beten
Ic woude wel dat mi ware gespleten
Ende ic des leuens hadde ene ende
20
Want soe waerweert ic mi bewende
Ic bliue ewelijc vroude Loes
Die ic met goeder herten coes
Hebbic bi valschen rade verloren
24
Dies heeft min herte soe groten toren
Dat mi scoren sal van rouwen
Ic hoepse in hemelrike te scouwen
Daer omme willic nv steruen blidelike
28
Ay oetmoedich god van hemelrike
Nv wilt haer ziele ende die mine ontfaen
Want dleuen es met mi ghedaen

1165

36

(1 Reinout
32

f Ghi heren vrouwen wijf ende man
Nv netut hier exempel an

229vb30

mi: Boven de regel
geschreven,^ met anvoeg teken op
t ^n.
g g
p de schri'
11

896

900

904

908

912

916

920

924

928

1166

36

40

230ra
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Soe wie dat in trouwen mint
Als hi sijn lief te wille ghewint
Spreke houeschelike daer van
Want van Beenmerken die edel man
Bi qualike spreken bi valschen rade
Es hi bleuen in die scade
Dat hem toste sijn edel lijf
Nochtan dat hi dat scone wijf
Minde bouen alle die lenen
Bi valschen rade die hem roert gegeuen
Dat hi sprat messelike woort
Wert gherechte minne ghestoert
Alsoe dat si hem ontgint
Daer omme radic bouen alle dint
Houeschelike te sprekene eiken man
Waer hi mach ende waer hi can
Ende sonderlinghe van allen vrouwen
Sprect houeschelike ende mint met trouwen
Soe moeghdi troest van vrouwen vercrighen
Nv biddic v allen dat ghi wilt swigen
Ons voerspel dat es ghedaen
Men sal v ene sotheit spelen gaen

932

936

940

944

948

952

Nota IX` LIII verse

HIER BEGHINT DE SOTTERNIE

91

16

20

230ra13-14
230ra14

[206.2]

machtelt

i Ach goede Tiede hoe salie varen
Die wolle es beter Bant garen
Het gheet met mi al achter waert
Hoe comet dat al dus qualijc vaert
In weet wat mi es ghesciet
En doet die lede duuel niet
In sonde al dus niet mogen dolen

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift geen
witregel.
g
g
g
Voor HIER isevlekt
HIg
eexp
un geerd.
g
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1167

I[ luutgaert
24

I[ Nv segt mi machtelt onuerholen

Waer omme stadi dus en claecht
Ic come ende hebbe den vos veriaecht
Die mi twee hoender heeft verbeten
Hoe Sidi al dus hier gheseten
Op alle trouwe berechtes mi

28

8

12

f machtelt
11

32

36

Luutgaert daer es groet redene bi
Want dat ic niet en rase dats wonder
Die auonture hout mi soe tonder
Want wat ic pine nacht ende dach
Te ghenen profite ic comen en mach
Het doet emmer touerie

16

$ luutgaert
230rb f Machtelt bider maghet marie
Ic wene ghi niet en hebt gheloghen
Met touerie benic bedroghen
Alsoe machtelt maecht v staen
4
Mine coe es haer melc ontgaen
Hen es anders niet dan water
En daet niet die helsche cater
Ofte die lede perlesijn
8
Hen soude al dus niet moghen sijn
Maer wel vermoedic mi op ene
Want ghisteren daer ic quam allene
Op ene vier weechscede buten weghe
12
Vandic sittene ene oude teue
Ende hadde botere voer haer staende
Ic wane dat si den duuel maende
Die daer die botere comen dede
16

20

24

28

32

(1 machtelt
R

230ra37

Luutgaert bi gods moghenthede

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
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Ic moet v segghen onuerholen
Die boter hadse mi ghestolen
Met quaden messen moet mense ontliuen
In coste in eenre maent ghecrighen
Van mijnre blare coe eneghe botere
Wat ic clutse of wat ic clotere
Het es al te male om niet
Op alle trouwe kindise niet
Die stront hoere woense hier bi
I[ luutgaert

9[ Iase machtelt gheloues mi
Si es van corterike gheboren
Ende heeft haer ene ore verloren
32 Van quader dieften dat es waer
Ende oec wasse Gort daer naer
Wt ghint ghebannen op den pit
Met meneghen dinc es si besmit
Daer si met pleghet om te gane
36
Kindise niet . hets juliane
Die ghinder woent op den hoec
Si heeft een toueren boet
Daer si met te toueren pleghet
40
Hets jammer dat si niet en leghet
In enen put onder die galghe
Vaste ghedoluen metten balghe
230va
Si vercoept nv oesters bier
91 machtelt
4

8

1 Luutgaert wat Bitten wi dan hier

Ic kinse weel eest juliane
Laet ons beiden bestaen te gane
Ende enen poet biers te Bader meten
Wi selen al die waerheit weten
Van desen Baken groet ende smal
91 luutgaert

12

91 Gherne machtelt groet ongheval
Moet haer gheuen sente bride
Want ic menech quaet ghetide

FOLIO 23ORB-23OVB, TEKST 206.2

1169

Hebbe leden dat si mi brachte ane
11 machtelt

16

1 Segt vrouwe ver juliane

72

Hebdi enich oesters bier
1[ juliane

1 Iaic ghi vrouwen wenen comdi hier
20 Al dus te Badere onder v lieden
Het moet emmer yet bedieden
Ouer mi moghdi veesen coene

76

(1[ luutgaert
24

i[ Iuliane wi hebben hier te doene
Wi droncken Berne van uwen biere
Ic bits v set ons biden eiere
Haelt ons bier wi selent betalen

80

$ juliane

28

I[ In vragher niet na jc gaets v halen
Altoes ghebiet te mi weert
f machtelt

230vb 9[ Vrouwe juliane ons beiden deert
Ende gherne souden wijs v vraghen
Maer qualijc dorren wijs ghewaghen
Wi weten wel dat ghijs Bijt wroet
4
Gherne gheraecten wij ane Boet
Coster wi wel comen ane
Ons es ghegheuen te verstane
Waert dat sake dat ghi wout
8
Dat ghi ons wel hulpen soul
Ende hier omme si wi tote v comen

230va21et:
Y

De e is klein boven het woord geschreven.
g
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i juliane
12

16

II Wat gebuerinnen mochtic v jet vromen
Met mire Gonst met tuinen rade
Ic ben die ghene diet Berne dade
Want v wel varen ware mi lief
Haddi die hant van enen dief
Daer ix messen op waren ghedaen
Het soude v altoes voerwaert gaen
Soe waer ghi die hant ane sloecht

20

24

28

f

luutgaert

(f Ay koere dat ghi ons dies gewoecht
Dies moetti hebben vele quader jaren
Nv weten wi wel al oppenbaren
Wat ghi met ons hebt ghedreuen
Ghi selt ons moeten weder gheuen
Dat ghi ons qualijc hebt ghestolen
Ofte wi selen v oghen wt polen
Ende met desen pot soe gheraken
V touerie sal nv wt craken
9[

hier weckten si

i juliane
32

y[ Ay ghi vrouwen slaet met ghemake
CX

verse

EEN BEGINSEL VAN ALLEN SPELE
CC VII

4

hi heren god daert al an staet
Die moet v gheuen Bulken raet
Dat ghi met peise in eendrachticheden
Goet gheselscap altoes moet leden

230vb35

Het volgnummer is buiten het kolomkader in de benedenmar ge geschreven.
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8

12

16

20

24

28

32

36

40

231ra7
231 ra15
231ra18

Minne ende blisscap sonder scheiden
Gheue ons god in sijn ewecheiden
Men siet ghemeinlic ende hets waer
Dat alle die liede hier ende daer
Haer herre in eneghe dinc vervroyen
In steecspele ende in horde of in tornoyen
In dansen in houen in wel varen
Die ander in valken ende in sporwaren
Te vliegene met haueken ende met muschetten
Som liede vochelen metten nette
Selc houden Botte daer si met foelen
Som houden si voghelen in gheyolen
Om dat si hem te somertide
Met haren soeten sanghe verbliden
Som lieden gerne met honden jaghen
Selc die gans keert om dien craghe
Selc keert den heerinc om den roghe
Selc sciet gerne metten boghe
Selc verblijdt hem in sijn gheelt
Ach leider dmine es saen ghetelt
In derffer mi niet af verbliden
Selc hoert gherne melodien
Van orghelen van floyten van santorien
In rebebien in erpen in vedelen
In acaren in Tuten ende in ghiternen
Selc gheet drincken in tauernen
Alden dach metten ghesellen
Som tijts drincken si op die belle
Som tijts moeten si hem ontossen
Die selke keyen ende dander Glossen
Som Boe Gloren si ane den bloc
Selc worstelt ende selc trect den stoc
Selc speelt met appelen selc met noten
Die selc kauten die ander Goten
Die selke dobbelt die ander cats
Deen speelt tafelspel ende dander scacs
Scoen perde die selke gerne anscouwen
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ende: Aan het eind van de regel
toegevoegd na een verticale streep en een verwijsteken;
verwijsteken; eenzelfde
gp
verwijsteken staat ook tussengghemeinlic en hets.
foelen: De eerste e is klein boven het woordeschreven.
g
soeten: Boven de n is een overtollig
8 abbreviatuurteken uitgeradeerd.
g
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44

231ró

4
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Selc verblijt hem in scoen vrouwen
Selc heeft ghenuechte in quaden pitsen
Dese bliuen somtijts ane die litsen
Selc leghet sijn herte ane sine nature
Ende wi aen spele van partueren
God gheue dat elc goet gheselle
Sijn herte met eren in dochden stelle
Men vint exempel berde vele
Al eest datse sotte spelen
Daer subtijlheit leghet ane
Nv hoert ende pijnt v te verstane
Nota LII verse

8

VAN MINNEN

[208]

CC VIII

12

16

20

24

28

231rb7-8
231rb9-10
231rb16

moeder ende maghet reine vrouwe
Ic moet v daghen tuinen noet
Ic Nebbe den jammerlijcsten rouwe
Ende mesbaren alsoe groet
Ic ben een valchs eerader bloet
Dies moetic doghen vernoy ende pine
Ic saelt besteruen metter doot
Ay lacen die scouden die sijn mine
91 0 . venus valsche verradinne
Dese claghe doe ic ouer mi
Ghi sout bewaren gherechte minne
Ende ghi ontresse 0 . roach 0 . wi
Ghi laet dese valsche sijn soe vri
Dat si verdriuen die minne fine
Des seggic uwen heerscape fi
Ay lacen die scouden die sijn mine
f Met miere valscheit hebbic verloren
Die ghene die was mijn toeuerlaet
Dat salie metter doot becoren

M

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift vier witre els.
gg
Tussen deze regels
g bevinden zich in het handschrift twee witregels.
g
saelt en besteruen zijn
gescheiden door een verticale streep.
p
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231va

4

8

12

16

20

24

28

231va17

Ay mi behoeft wel goeden raet
Mijn doghen es groet ende mijn mesbaer
Daer mi langhe in staet te sine
Ic hebbe verloren raet ende daet
Ay lacen die scouden die sijn mine
1 Ic vant trouwe daer icse sochte
Die hebbic alte male verloren
Ic was dierste diese verwrochte
Dies moetic draghen alden toren
Want ic weet oec wel te voren
Die mijn liefken plach te sine
Si heeft enen anderen nv vercoren
Ay lacen die scouden die sijn mine
1 0 . venus quade valsche vrouwe
Waer omme en nemdi van mi niet wrake
Ende ic selue met groten rouwe
Der valscheit lide doer mine kaken
Men soude mi die doot doen smaken
Braden Bieden met venine
Ic hebbe verdient wel alder Baken
Ay lacen die scouden die sijn mine
I[ Och god here of ic sochte
Ane hare houesche ghenade
Malichte haers mijns ontfermen mochte
Ontfermen en soudse het ware te spade
Ende ware nochtan met goeden rade
Mochsi mi troesten stillekine
Sijn soude si es dies niet en Bade
Ay lacen die scouden die sijn mine
1 Ende of ic troest sochte an hare
Ende sijt ontseide wat lagher an
Ic sal haer daghen mijn mesvaren
In sal ic sal in sal nochtan
Ic ware een verloren man
Ghelijc den snee jn sonne schine
Hope ende troest dies benic van
Ay lacen die scouden die sijn mine
ci Latic nochtan sekerlike
Ic saelt besteruen vroech of spade

stillekine: De tweede e is verbeterd uit een andere letter.
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Nochtan bi Bode van hemelrike
Om al die werelt ics niet en dade
Sonder hope troest ende ghenade
Duchtic soe steet mi langhe te sine
Nv soe moet mi god beraden
Want die scouden die sijn mine
91 Ay god ontfaet die ziele mijn
Als ic sterue die bitter Boot
Mochtic noch eens mijn minnekijn
Sien met tuinen oghen jn vrouden groet
Soe waric een die blijte man
Die nv leuet in eertrike
Ende die van moeder nie lijf ghewan
God here ontfaet mine ziele in v rike
Amen

LXXII verse

ENE SOTTE BOERDE ENDE ENE
GOEDE SO TT ERNIE

CC IX

4

8

12

231va30
231va41

9[

Messagier

1 Nv hoert ghi heren ende swighet stille
Men seet hine heeft niet sinen wille
Die aen een quaet wijf es ghehwt
Sijn doghen esser met vernwt
Want men seet met ghenen dinghen
Ende machmen een quaet wijf ghedwingen
Ende Beker hets waer men saelt v toghen
Hier voervallen voer v oghen
Scone exempel van desen Baken
Nv swijcht ende hout met ghemaken
Men sal hier spelen slechs ter stont

Tussen van en hemelrike is van doorgestreept en8
eëxp
un geerd.
leuet en in zij7 n gescheiden
door een verticale streep.
g^
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1175

11 Men sal hier spelen enen stront
Bouen touerst op v hoet
God gheue v scande ende lachter groet
Gaet thuus weert ende onderwinner ws
Ic wene wel hi heeft wat thuus
Dat hi morghen vroech sal vinden
Die keytijf hi moeste hem ondervinnen
En conste hi niet gheswighen stille
Men speelt hier hedemeer om sinen wille
Ende al met sinen quaden clappe
Ic wil gaen sitten voer den tappe
Ende drincken een Boet hoet biden eiere
Tapt in tapt wt vanden biere
Tapt al vol Naest v ter vaert
God gheue hem ramp die hemerspaert
Ic sal drincken sonder sorghe
Leuic nv ic sterue morghen
Laet sien canicker niet an
Het riect wel bi rente jan
Ende nv veetic wel hoet smaect
Siet hoe dit volt nv steet en gaept
Saechdi noit liede vuildi mi copen
Mi dunct en derf niet verre lopen
Om rotte te vane al sonder nette
Ay siet dese gapaerts bi coels Bette
Men soude meer liede vaen dan muschen
Ic moet drincken onder rusthen
Baa . wat duncket v maghict wel
Ghine siet hier hedemeer ander spel
Hers sonder reden dat ghi hier staet

12

16

20

24

28

32

36

40

i wijf
8

I[

Wat duuel hebdi hier ghemaect
Ghi hebt ghemaect een onderhaspe
Ic sal v op den bolle tasten
Want wat ghi doet Nets altoer quaet

De t is verbeterd uit een s.
232ra1a aerts:
gp

44

1176

12

16
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1 ghebuer
11 Ay jement van v allen gaet
Ende hael eiken een cussen onder sine voete
Maria moeder ende maghet soete
Ende trouwen ghine hebt gheen scande in v
Besiet mi wel dunckic v een scv
Dit wonder en was noit ghehoert
9[ hennen

20

9[ Ghebuer ghi scijnt herde sere ghestoert
Hebdi iet dat v jeghen gheet
i ghebuer

24

R En siedi niet dit volc boet steet
Ende gaept op mi in mijn ghelach
Het scijnt dat noit Tide en sach
Lieue ghebuer besiet besiet
9[ hennen

28

32

36
232ró

4

232ra14
232rb1

91 Ghebuer ghebrect v anders niet
Ghebuer soe en clagic v niet sere
Want bi onsen lieuen here
Ghebuer ghi claegt al van gemake
Want baddi al selken wijf thuus gelaten
Als ic dies willic mi vermeten
Ghi sout der lieden herde wel vergheten
Daer ghi nv op sijt soe stuer
Ay ghebuer ghebuer ghebuer
Wijstift hoe si sijn bestelt
Dien hebben no cleder no pant no geit
Ende altnes thuus een quaet wijf eenden
Si hebben wel alsoe groet ellenden
Als inden afgront wander hellen

sine: De e is verbeterd tat een andere letter.
sijn:
Boven de regel
op
eexp
u geerd.
1
,n
g geschreven;
g
p de regel
g is mi doorgestreept eng
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f
'I

8

1177

ghebuer

Ghebuer nv segt mi als gheselle
Wat v ghebrect want icx begheert

72

f hennen

f Ghebuer roetti wat mi deert
12

16

20

24

28

32

36

40

232ró17
232ró22

Ic hebbe een quaet wijf als ghi wel wet
Die mi altoes sceelt ende et
Si scelt mi tsnachs wel vii weruen
Soe sere mi dunct dat ic sal steruen
Ende weerdic mi als si mi slaet
Si doets te meer soe eest al quaet
Ende smekicse sine bouter niet af
Ghebuer dit es noch al een caf
Want en es noch dach noch vre
Sine maect mi mijn leuen tsuren
Dit es een ordeel sonder ende
Hoe soudic gheleuen in dit ellende
Hoe mach enech wijf sijn soe quaet
Ghebuer ghi wet al tuinen staet
Ic drincke gerne in die tauerne
Dan court si op mi scelden gherne
Ende dan en steet mi niet tonberne
Ic en moet met scoppe ende met scerne
Met hare hasteleec thuus roert gaen
Dan gheet si mi boken ende slaen
Mi dunct dat mi die rebben craken
Ic weet wel si liet mi met ghemake
Woudicse met mi leiden drincken
Si Boude haer seluen oec wel scincken
Ende drincken altoes als haer sal dorsten
Dan hout si niet op al soudse borsten
Sine heeft den croes al wt ghelect
Ende als haer anden croes ghebrect
Dan setsi den pot an haren mont
Soe en hout si niet op sine siet den gront
Ghebuer hier werdic met onteert

Tussen Ende en smekicse is smek[.] doorgestreept en%
eëxp
un%eerd.
Tussen ^ heleuen en in is so doorgestreept e n%
eëxp
un%eerd.
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Constic ghevinden eneghen keer
Daer ic peis met mochte ghecrighen
Dat icse met Beren mochse doen swighen
Ic ware een here alle mine daghe
Mi dochte goet dat ic haer gaue
Ene pels of een goet roc laken
Si soude mi macshien in peise laten
Mochtic peis hebben . drie daghe
Macschien het soude haer Boe behaghen
Het soude dueren vi maent of seuen
Ende macschien oec al ons leuen
Ic sake smeken om hare quaetheit

232va

4

8

10
12

108

112

116

9[ ghebuer
I[

16

20

24

28

32

232va6
232va11

Lieue jan dat es mi left
Dat ghi hebt eneghen onpeis
Ic swere v jan bi sente Gleis
Men moet verdraghen om beters wille
Ende som tijts swighen al stille
Al eest dat enen tjeghen gheet
Maer seker v doghen es mi leet
Si willen ghesmect sijn . som die vrouwen
Selc wilt met gheuene sijn ghehouwen
Die selken willen sijn bescouwen
Ende die selken al haer lijf gheblouwen
Met goeden stocken ouer haer vel
Nochtan en doen si nemmermeer wel
Ende bliuen altnet euen quaet
Het dunct mi sijn die beste raet
Versmeecse met giften of ghi cont
Sprect vriendelike in alder stont
Si mochte haer quaetheit wel laten
Het sijn quade wiue die niet en saten
Ghebuer doet dit het dunct mi goet

120

124

128

132

136

macshien: De s iseschreven
over een andere letter.
g
Dit vers iseheel
doorgestreept, de tekst luidde: Ic souse smeken om
o bareuaetheit
waarbij1 in
g
q
souse g eknoeid is.
232va22hekouwen:
De tweede h is uit een t verbeterd.
g
232va29
versmeecse: De derde e is klein boven het woord geschreven.
232va32
saten: De t isevormd
zoals de tweede t bij1 tt o in ct (vgl.232va21
g
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¶ jan

36

1 Gherne ghebuer metter spoet
Adiev . ghebuer ic moet gaen
Nv laet Bien hoe si mi sal ontfaen
Als si mi in huus Biet comen

140

(1 bene
232vó 9[ Siet ons vrouwe moeten verdoemen
Waer hi court datten god scende
Die mi doet soe groten ellende
4
Met sinen drincken nacht ende Bach
Ic mach wel roepen 0 . wi 0 . wach
Dat icken noit ghecreech te manne
Nv gaet keytijf god gheue v scande
8
Ende haelt water ende Naest v snel
Of ic sal op v vel
Met voeten terden v sal rouwen
Dat ghi mi noit saecht en trouwen
12
Hi es soe druncken Nine can ghestaen
Op sine voete rol corliaen
Gaet wel vollec van voer mijn oghen

144

148

152

i dan
16

1 Lieue bette laet v ghenoeghen
Seker ic en dranc noch heden

156

(1[ bette

20

24

11 Ghi liecht al Boude men v ontleden
Waendi dat ics niet ende gerieke
Ghi staet en daesbolt als een kieken
Gaet en doet dat ic v hete
Of ic gheue v selken smete
Dat v craken selen die rebben
¶ jan

232va35

metter: Boven de m bevindt zich de aanzet tot een lusletter.

160

IlóO

28

32

36

233ra
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1 Lieue bette nv laet v segghen
Mochtic tower vrienscap comen
Bi Bode het soude ons beiden vromen
Woudi mi laten veesen here
Drie daghe lanc ende dan nemmere
Van onsen huse al gheheel
Ic soude v gheuen selc juweel
Hen es vrouwe binnen der straten
Sine Bouder omme met peise laten
Haren man al diaer dore
Enen sconen pels Boet ter core
Hebbic jeghen peteren ghecocht
Hi heeftse mi wt jnghelant brocht
Dese celdi hebben vuildi mi laten
Drie daghe here sijn ende al met maten
Wildise hebben soe segghet mi

4

8

168

172

176

9[ bene

1E Tfi der pelsen tfi
Ghi hebse ghecocht ene ander tripe
Calle die Bout mi verwiten
Te wies behoef datse ghecocht was
1[

11

12

164

180

jan

Lieue minne hers al ghedwas
Nemtse ende doet dat ic v rade

184

i bette

f Ic sal want het mochte mi scaden
16

Gaefdise ene ander hoeren dan mi
Maer ic mochte wel segghen tfi
Wiste jement dat ic mi vercope aldus
Maer maecter ons af een ghesus
Ende willet niement te kinnen geuen
¶

20

188

jan

1 Nenic soe moetic met eren leuen
Ic Balder af swighen al puer stille

192
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I bette

24

11 Nv doet dan al uwen wille
Ende Bijt meester ende here
Drie daghe lanc ende nemmere
Nochtan saelt mi wel lanc vallen
f

28

91

32

233rb

4

8

12

Jan

Wey nv benic doch here van allen
Hout mine huke gaet scommelen scuren
Waer sijn dese boffers nv . mijn geburen
Ic wets ic sal nv gaen drincken
Saghicker eneghe ic soudse wincken
Want ic wil drincken gaen vanden biere
Si Bitten nv bi haren viere
Ende haspen spillen die wl keytijfs
Sine dorren niet drincken om haers wijfs
Diese scelden ende verspreken
Mijn wijf mochte haer lieuer breken
Beide haer bene eer si dat dade
Want ic souse alsoe begaden
Daer Boude hem ander Gastien bi
Tfi den cockaerts tfi hen tfi
Die hem haer wijfs dus dwinghen laten
Seker ic Bie wel biers gheen bate
Ic wil gaen drincke Bonder Borghen
Want al en quamic niet voer morghen
Mijn wijf die souts wel sijn ghepait

Si scueert si scommelt si spent si nail
Ende doet haren orbore binnen huus
Daer sitsi stilder dan ene mugs
Ende doet dbeste dat si mach
Ic wene noit man beter wijf en sach
Nv willic gaen drincken al versmoert

16

20

196

200

204

208

212

216

220

1 ghebuer
1

Ghebuer heer drincken segt mi hoert
Ghebuer hoe hebdi ghevaren

224
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¶ jan
24

91

Ic saelt v segghen al Bonder sparen
Maer ic moet emmer tiersten drincken
II ghebuer

'I

28

Netut den crow ic sal v scincken
Drinct al vte hets Boet bier

228

9[ hennen
f

32

Ay mi god die brachte mi hier
Dit bier hulpt mi in al mijn lijf
91 ghebuer

f Ghebuer nv segt mi wat seit vijf

232

Want wistict mi waers vele te bat
¶ jan
233va

Ghebuer ic saelt v segghen plat
Ghi Bijt mijn orient wt vercoren
Mijn vernoy hebbic verloren
4
Als ghi noch heden wel selt weten
Ghi moet met mi comen eten
Ic bidts v ende v weerdinne
Ghi selt horen hoe ic met minnen
8
Here wanden huse ben Jude ende stille
Ic mach nv drincken gaen als ic wille
Sonder scelden van tuinen wiue
Ic ben ghehwt wel xx jaer ende viue
12Dat ic daer b i nnen noit raste en gecreech
Wat ic verdroech wat jc sweech
Sonder op den tijt van nv
Ende daer omme Boe biddic v
16
Dat ghi met mi wilt comen eten
Stappans ende dies niet vergheten

233rb30
233va12

f

brachte: De a as klein boven het woordeschreven.
g
ghecreech:
De derde e is klein boven het woord geschreven.
^
g
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Want ic ben nv groet ende Ilene
Meester wanden huse allene
Comt haestelijc sonder letten

252

f ghebuer
f Gaet ende doet die tafel Betten
Ic sal comen jn saels niet laten
24

¶ jan
91 Ic sal gaen die tafel maken
Volcht mi stappans ende brinct betten

256

i ghebuer
28

32

36

233vó

91 Gherne ghebuer jn sal niet letten
Lijsbet lijsbet ghi moet gaen mede
Ian ons ghebuer heeft ons ghebeden
Dat wi met hem comen eten
Want hi heeft hem dies vermeten
Dat hi noit binnen sinen liue
Soe wel en was met sinen wiue
Als nv op den Bach van heden
Maer hive heeft maer sinen vrede
Drie daghe lanc ende sijn respijt
Maschien niet toter vespertijt
Lijsbet ghi moetter v toe ghereden

260

264

268

i wijf

4

8

233vb7

f Imberecht heeft hi mi oec ghebeden
Soe willic stappans mede gaen
Ic duchte dat hi niet lange en sal staen
Aldus in peise ende in rusten
Hem en sal ons niet sere te noden lusten
Begonste bette te veesen erre
Nv ga wi jmberecht sonder merren
Want het dunct mi berde Boet

Tussen niet en sere is te doorgestreept en8
eëxp
ungeerd.

272

276
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1184

9[ ghebuer
12

(11

Nv ga wi haestelec metter spoet
Men sal ons Betten biden eiere
¶ jan

16

f Bette nv maect ons blide siere
Eest al ghereet om eten te gave
Hier sal comen dat ic wane
Ons ghebuer ende sine weerdinne
9[

20

24

28

280

bette

1 Seker deten es hier dunne
Ghi hebt recht dat ghi gaste bit
Want hier en es anders niet dan dit
Maer ic bens ghepait doetse comen
Sente marie ghi hebt saen vernomen
Dat ghi here sijt vanden huus
Nochtan mochtijs wel sijn confuus
Dadi eneghe dinc bouen mate

284

288

9[ jan
(1 Bette dese reden moerti laten
Want ons ghebuer die sijn hier

292

$ ghebuer
32
234ra

(il God ende sente meehiel
Moet hier in peise laten staen
¶ jan

4

8

11 Wille come ghebuer gaet dwaen
Sit daer ende v weerdinne hier
Ende ic sal Bitten neuen tfier
Bette lect hier Bout ende broet
Ende al dat teten es cleine ende groet
Haelt ons wijn ende brinct ons nappe
In die herberghe voer den tappe
Dat heet die beste vander poort

296

300
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9[ bette
12

11 Het hoet uwer moeder soort
Ghine selt mi niet lange aldus doen driuen
1[

16

20

24

304

ghebuer

(1 In hoerde noit van quaden wiue
Die noit aldus wel was bestelt
Ic sie wel men doet vele om ghet
Die mach gheuen ende swighen stille
Hi doet altnes sinen wille
Nochtan Beet men met ghenen dinghen
En mach men quade wiuen dwinghen
Lieue ghebuer hoe mach dit sijn

308

312

I bette
(1 Nv drinct sere Biet hier den wijn
9[ ghebuer
$ Wille come nv gheeft haer drincken

28

32

i bette
f Bi Bode ghi en dorst om mi niet scincken
Wildi els iet dat laet mi weten
Dat ic oec mach comen eten
Nv segghet mi ende comes af

316

1[ jan
234rb

4

234ra13
234ra33

11 Bette hets noch maer een caf
Ghi moet ons compost gaen ghereiden
Die wi eten eer wi scheiden
Nv gae en doetene slechts te eiere
Ende en makes v niet diere
Het moet sijn dat seggic v

doen en driuen zijn
gescheiden door een verticale streep.
1S
p
De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.

320

324

IIÓG
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91

8

Il

bette

Ic hadde lieuer teten nv
Dan iet anders gaen te doene
¶ jan

41

12

Nv gaet ende sijt niet soe coene
Dat ghijt laet . want sonder lieghen
Hier souden slechs meer smeten vlieghen
Om trent v oren dan ouder grote

328

1 bette
16

1 Ic hebbe lieuer dat ic ga lopen
Ende doe dbeste dat ic can

332

¶ jan
(I

20

24

En sprekic nv niet als een man
Men heeft gheseit oec ouer lanc
Ende doech gheen eers sonder bedwanc
Nv eet ende drinct mijn lieue gheburen
Ic sal haer die pelse maken te sueren
Bi Bode dat ic haer hebbe ghegheuen
Om dat ic in peise Boude leuen
Drie daghe ende here veesen

336

340

i ghebuer
28

y[

Ian hier es ghenoech met desen
Al en ware hier hellemeer el

f bette
(I

32

234ró12
234ró23

Nv proeft ghenoechti v wel
Hi dunct mi berde wel ghemaect

344

sonder en lieghen
zijn
lieghen:
de eerste e is verbeterd uit een
g
1 ggescheiden door een verticale streep;
p^
g
andere letter
ppelse: De eerste e is klein boven het woord geschreven.
%
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¶ jan

234va

4

f Hi en es niet hi es mesraect
Hi es te dunne vuildi mi leren
Hoe men compost sal viseren
Gaet ende doeten weder ouer
Want ghi dunct mi al verscouen
Eest Boet compost wat segdier af

348

f ghebuer
8

91 Mi dunct dat icken wel mach
Ic sit beslabbert toten oren

352

¶ jan

12

f Seker ghebuer soe moeti booren
Ende dan bette seldi drincken
Ende dan seldi mi stappans scincken
Et tantos je buueray

356

9[ ghebuer
16

i[ Ghebuer ghi sijt nv berde gay
Het scijnt ghi sijt een verrot wale

11 jan
i En duncket v niet an mine tale
20
Dat ic mijn . nv wel can dwinghen
Ic salse doen doer treepken springen
Eer ghi van hier scheden selt

360

f wijf
24

1 Ghevader hoe Sidi dus bestelt

28

Hoe hebdi v seluen dus vercocht
Dic vintmen dat men heeft ghesocht
Soe doet v man oec dunct mi nv
Hine wijst hoe meester sijn van v

234va28

Tussen Hine en wijst
un %eerd.
l is wijf doorgestreept en%eëxp

364

368

1188

32

234vb

4

8

12
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Sonder met desen scalken vonde
Ende blijft hi meester te desen stonde
Wi selen daer om doghen het sal ons smerten
Ghevader ic swere v bi coels herten
Eer ic om enen pelse verdroeghe
Ic hadde lieuer dat icken sweghe
Dat hi bloet spude die keytijf
Ghi sout peinsen onsalich wijf
Als v pelse of roc ghebrect
Eest dat ghi twee woorde smekeleec sprect
Soe seldi hebben dat ghi wilt
Ghi keert wel stappans uwen scilt
Soe sidi meestersse als te voren
Ende mach hi des comen te voren
Die mans die selen onderlinghen
Haer wijfs al dus willen dwinghen
Ende en es vrouwe binnen der straten
Mach hi voert gaen metter Baken
Sine heues te roers om uwen wille
9[ bette

16

20

24

1 Lieue ghevader nv swift alstille
Bi coels passie Boe en salie oec
Ic hinghen mi lieuer inden roec
In ons roecgat in ene mande
Tfi god gheue den pelse scande
Dat ic mi seluen noit ouer gaf
9[

dan

1 Mijn wijf die loept nv wel den draef
Ic sal haer compost Tere gherecken
Of wi selen om tlanxte trecken
Want meere sottinne en saghic nie

234va33else
en verdroeghe
P
g zijn
18gescheiden door een verticale streep.
p
234vb3
smekeleec en sprect
zijn
P
18gescheiden door een verticale streep.
p
234vb5
uwen: Boven de u bevindt zich de aanzet tot een lusletter.
234vb21
den: Boven de regel
is ende doorgestreept en eëx
8 8geschreven; pop de regel
8S
pun8 eerd.

Folio 234vA-235RA, TEKST 209-210

1189

9[ ghebuer

28

1 Lieue jan gheloues mie
Hier es spise bouen spise
Al dus salic v leren Lise
Ouer maeltijt lopen ende rennen

400

f wijf

32

9[ Bi gode loer en soudi niet vele ane winnen
Soe en sal hi oec dat veetic wel
¶ jan

235ra

(I

Ic wille dat si wese snel
Te doene dat ic haer beuele

I[

Comt voert den hals moeti breken
Dat dus langhe vasten mijn beesten
Hebdi nv gheweest jn feesten
Comt voert ons vrouwe moet v bedroeuen

4

11 De

if
8

12

404

[210]

104

maerte

Swicht vrouwe laet v ghenoeghen
Met dat ic desen bundel draghe
In ginc noit in ghenen daghe
Om voederinghe al dus verre
Tonrecht sidi op mi erre
Want niesent en rustic mine voete

108

112

f Die vrouwe

f Ay hoere dat men v herren moete
Wat quader trijpsac sidi

234-235

235ra3
235ra13

Tussen deze folia ontbreekt een oorspronkelijk blad met het slot van tekst 209 en het begin
g van
tekst 210. Op
0 de pplaats van het ontbrekende blad is een zestiende-eeuws blanco blad gevoegd,
g g^ dat
later 234' ise
S olieerd.
jn: De jis verbeterd uit een v.
moete: De o is verbeterd uit een andere letter.
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i De maerte
16

20

1 Vrouwe waer omme smitti mi
Sonder verdiente dats mi leet
Ramp moetti hebben in v sweet
In wil niet versproken lijn
Maer gheeft mi mijn gheldekijn
Dat mi es worden suer ende swaer
$ Die vrouwe

24

91 Keren hets een quaet jaer
Al soude die duuel alles wouden
Niet langher en willic v houden
Gaet weech die duuel moet v geleiden
i De maerte

28

32

36
235ró

4

8

235ró5
235ró9

i Vrouwe nv willic van v schiden

Nv hulpt god diet al verleent
Ende hoe saen benic verbeent
Dat ic vte tuinen dienste dus scheiden
Dat mi brueder eueraet seide
Dunct mi dat ic nv bevinde
Wanneer ic sinen tsau bekinde
Moetic met sire minnen dolen
Ic moet noch gaen te sire scolen
Ende Naesten mi ter clusen waert
Hoerdijt brueder eueraet
Nv benic hier god gheefts mi vrome
11 Die brueder
9[ Ay minneken Bijt groet willecome
Nv willic van mijnre clusen scheiden
Achter lande salic v leiden
Ghelijc of ghi waert Buster lute
Ic can soe menegerande clute
Dies al die liede niet en weten

en minneken is mis doorgestreept en eëxp
Tussen AY8
un geerd.
menegerande:
De derde e is klein boven het woord geschreven.
g
g

FOLIO 235RA-235vA, TEKST 210

1191

$ De maerte
12

1 Wat brueder eueraet Bidi beseten
Wildi mi leren nv trawanten

144

(1 Die brueder

16

20

24

I Swijcht minnekeu bi allen santen
Trawanten en es ghene pine
Hout doet ane dele slauine
Ic soude v node qualijc raden
Want bider lieuer gods ghenaden
Es int lant een goet morseel
Wi selens hebben beide ons deel
Oec sal menich edelen traen
Van wine doer ons stroetken gaen
Nv volghet mi suster lutgaert
91

28

32

36

235va

4

8

148

152

De maerte

I Gherne brueder eueraet
Hulpt god hoe moede si wi van Bane
Want te sente jans te latrane
Ende te jherusalem ten heileghen graue
Hebben wi gheweest . vele droeuer dage
Moeten wi doghen in alder tijt
Ay dat ghi werden moet verblijdt
Wilt mi ende suster laten gheuen
Van uwen goede daer wi bi leuen
Brinct ons iet leckers in onse caken
Want Berne waren wi te ghmake
Ghelaten hebben wi alle pine
Ende meiven voert truwante te sine
Het hulpt ons alte wel dlorinen
Men vinter noch die node pinen
Want wi hebben vele ghesellen
Beide in clusen ende in sellen
Die de werelt quantsijs begheuen
Maer ginghese vollen ofte weuen
Si souden bat met selken saken
Gode onsen here ghenaken
Maer swesters baghinen lollaerde
Si sijn alsoe loei van aerde

156

160

164

168

172

176

1192

12

16
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Datse qualijc pinen moghen
Maer si droilen wel grote toghen
Als sire connen ane gheraken
Hier met willicx een jnde maken
Want ic wel te vele mocht spreken
Die wel doet en derf ghenen wisch wt steken

180

184

$ Die duuel

20

24

28

1 Hoert ghi heren ouer al
Ic hebbe bracht inden val
Desen brueder met minen treken
Sine heilicheit heeft hi nv besceten
Al droechti nv gray abijt
Het sal noch comen wel den tijt
Dat hi rekenighe doen sal
Ende sijn brueders groet en smal
Die dus truwanten achter lande
Ende eten der lieden sonden ende scande
Dies selen si noch voren singhen
Ende in minen ketel springhen

188

192

196

Nota C xCV1 verse

EEN ABEL SPEL VANDEN WINTER

32

[211.1-2]

ENDE VANDEN SOMER . ENDE ENE
SO TT ERNIE NA VOLGHENDE

CC XI

36

235vb

235va12
235va16

G

Hi heren vrouwen wijf ende man
Ic bidde Bode diet wel doen can
Dat hi ons wil sijn grade gheuen
Ende hier na dat eweghe leuen
Dies biddic hem doer netmoet
Nv seldi merken ende werden vroet

[211.1]

1

4

droilen: De lezing% d rinlen is niet uitgesloten,
waarschijnlijk.
%
^ maarpalen Sra isch minder waarschijnlijk.
steken: Wegens
ruimte
ebrek
een
regel
hoger
geschreven,
na
een
dubbele
verticale streep.
.
%
%
%
% %
^
pEen
zelfde teken is aan het einde van 235va16 aangebracht.
235va37racie•
De e is verbeterd uit een andere letter.
g

FOLIO 235VÁ-235VB, TEKST 210-211.1

4

8

12

16

Heren ende vrouwen in allen Biden
Hoe winter ende somer selen striden
Ende van elken sijn viertest
Nv swijcht ende maect gheen gheluut
Ende merct ende hoert boet beghint
Ic bidde v dat ghijt wel eersint
Want hets proper ende noyael
Ane die woorde ende weder tael
Van somer ende van winter beide
Die somer hi es int ghereide
Ende weet dat hi comen sal
Nv swijcht ende maect gheen ghescal
Dies biddic v vriendelike alle Bader
Ic beuele v Bode den hemelsche vader

1193

8

12

16

20

f Die somer

20

24

28

32

91 Ic ben die somer ende doe singhen
Die voghelkine inden Tocht die bloemen springen
Ende die loueren in den woude
Ende beneme des winters Goude
Ic bringhe ons den soeten tijt
Ende doe den menegen met jolijt
Met sinen liefken spelen gaen
Als men die bloemken scone siet staen
Die te winter sijn verborghen
Ic bringhe Boe menegen soeten morghen
Metten dauwe in der dagheraet
Die dan met sinen liefken gaet
Spelen in der minnen dal
Ach dats vroude bouen al
Metten dauwe die bloemken lesen

24

28

32

I Die winter

36

235vó12
235vó27

1 Swijcht sot al stille van desen
Ic ben die winter diet al can dwingen
Die voghelen die te somer Bingen
Canic wel doen swighen stille

eëxp
un geerd.
Tussen somer en hi is es doorgestreept en S
De tweede e is klein boven het woord geschreven.
menegen:
g
S

36

1194
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Ic hebt al te minen wille
Als ic werke na minen aert
En tfellijc uren nesten haert
40
Dan doe ic den menegen cliptanden
Ende oec slaen met sinen handen
236ra
Dat hem die vingheren moghen spliten
Oec doe ic die verken criten
4 Van groter Gouden achter straten
Ghi moghet wel v beroemen laten
Want ic hebt al in mijn bedwanc
Ic beneme den voghelkine haren sanc
8
Ende oec soe dwingic alle diere
Ende die vische in die riuiere
Doe ic woenen onder dijs

40

44

48

52

(I Die somer
12

16

20

24

I[ Her winter dies benic wel wijs
Dat ghi hebt ene felle nature
Ende sijt van aerde alsoe sture
Dat den meneghen sijn herre beeft
Die te somer in vrouden leeft
Als ic werke na minen visouwe
Dan vergheten si allen rouwe
Die si te winter hebben ghedreuen
Ic doe den meneghen in vrouden leuen
Die ghi hout ligghene in die muur
Als die bloemken springhen wt
Daer ane dat men die somer kint
Van den meneghen benic ghemint
Die v haet want ghi sijt soe fel

56

60

64

i Die winter

28

32

i Her somer dat veetic berde wel
Dat mi die selke niet sere en gheert
Dat sijn die ghene die hebben verteert
Haer geldekijn in die tauerne
Ende drincken ende dobbelen alsoe gherne
Dat si hem niet ghecleden en connen
Ende te somer liggen ter Bonnen
Ende wenen dat si ewelijc sal dueren
Als ic dan come met minen scueren

68

72

76

FOLIO 235VB-236K11, TEKST 211.1

36

Ende bringhe haghel ende couden snee
Dan doe ic desen alsoe wee
Dat hem die darme van couden beuen
Dit sijn die ghene die lodderlijc lenen
Ende hem te sere op v verlaten
Dese doe ic gaen beuen achter straten
Al warent jonghe edelinghen
Al dus canic den selken dwinghen
Die sijn geldekijn niet en spaert

40

236rb

1195

80

84

i Die somer
4

8

12

1 Her winter ghi hebt enen fellen aert
Dats dicwile wel an v te sien
Maer mi wondert sere van dien
Dat ghi v wilt Betten jeghen mi
Want al die werelt bliues mi bi
Ic ben soe edel van naturen
Ic ben die ghene die vult die scueren
Ende doe wassen alle wrocht
Ic bringhe ons die Boete Tocht
Den Tienen somer bets mijn aert
Ic doe bloien meneghen bogaert
Die te winter staet al droghe

16

20

88

92

96

11 Die winter
i Daer omme moetic bliuen int hoghe
Om dat ic alle dinc can dwinghen
Ghine cont dat niet voer oghen bringhen
Ic en ben here ende ghi sijt knecht

100

1 loiaert

I
24

28

Bi Bode her winter dats Boet recht
Want dat die somer can gheneren
Dat condi herde wel verteren
Als ghi sijt bi uwen viere
Eet ende drinct vanden goeden biere
Ende hebt broet wijn vleesch ende visch
Ende doet dat bringhen op uwen disch
Ende sit biden viere al coe sat
Alst soe Gout es op die straet

104

108

1196
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Dat nierren van Gouden en can ghedueren
Al dat die somer can besueren
32
Dat verteert die winter al
Als men die waerheit seggen sal
Sone es die somer maer een slaue
36 Si sijn soe lane die hete daghe
Dat ic roerde van werken mat
Ic ben die langhe daghe soe sat
Ic prise den winter tuinen here
236va

8

12

16

20

24

Dat ghi den somer sijt soe fel
Die jolijt vroude ende spel
Dic doet driuen te meneger stopt
Hi doet cussen menegen mont
Die somer heimelijc int groen
Dat men te winter niet en can gedoen
Als die bloemken staen int dal
Ende die voghelen maken ghescal
Elkerlijc na sijn nature
Dan en es op erde ghene creature
Sijn herte en verblijt hem daer van
Heren ende vrouwen wijf ende man
Elc roert sijn herte van vrouden wijt
Als Gomt die Boete somer rijt
Met sconen bloemen met Bueren crude
Ende die voghelen beginnen te luden
Dan doet hi spelen der minnen spel
In heimelike steden dat veetic wel
Daer die bloemken rieken Boet
Dies men ter winter deruen moet
Want hi heeft soe fellen aert
1 clappaert

11 Nv benic hier ende hete clappaert
Ende sal segghen die waerheit algader
236ró34
236rb38
236rb39

116

I Moyaert
I Her loiaert ghi sijt al buten kere

4

112

Tussen die en waerheit is waerijt
e) doorgestreept en eexp
un geerd.
1 (met bovengeschreven
gg
Tussen soe en sat is een m doorgestreept en8
eexp
un 8eerd.

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.

120

124

128

132

136

140

FoLto 236xs-236vB, TEKST 211.1

28

32

36

40

236vó

4

Ic swere bi gode den hemelschen vader
Dat mijn here die winter alsoe wel doet
Spelen dies benic vroet
Der minnen spel daer ghi af segt
Daer twee ghelieue liggen ghedect
Op een bedde al moeder naect
Daer wert wel grote vrouden gemaect
Al en es daer ghenen voghelen sanc
Die nacht sijn tout ende daer toe lanc
Die Goude doetse crupen bi een
Elc tusschen anders been
Daerse mijn herre die winter toe dwinct
Ende al selc vroude te gaden brinct
Dat si der minnen spel gaen spelen
Ic segt al sonder helen
Want ic die waerheit daer af wel weet
Maer te Bomer sijn die nachte soe heet
Dat deen leger hier ende dander daer
Si en dorren malleec anderen niet tomen naer
Dat doet die hitte vanden tide
Maer te winter dringhen si . side ane side
Ende cleuen mallijc anderen dicwile an thaer

1197

144

148

152

156

160

164

1 winter
8 1 Bi gode clappaert ghi hebt waer
Ghesproken ende daer toe wel
Ic Boude node der minnen spel
Disstruweren in eneger stont
12
Ic doe soe menegen roeden mont
Cussen diese langhe nachte
Al op een beddeken Boete ende sachte
Liggen en slapen twee ghelieue
16
Ende si daer mallijc anderen gherieuen
Daer wert oec ghespeelt der minnen aert
Al en eest in ghenen bogaert
Daer die voghelen Jude singhen

236va28
236vb12
236vb14

168

172

176

wel en doet zijn gescheiden door
een verticale streep.
p
mont: De o is verbeterd uit een andere letter.
sachte: te wordt ten dele aan het zicht onttrokken door een
e over e lakte restauratiestrook.
Bij
1
UV-licht zijn
te zien.
1 de letters wel geheel
g
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20

24

28

32
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i bollaert

1 Her winter ghi sout Berne tonder bringen
Den somer maer dat en sal niet sijn
Het soude mi eer costen dleuen mijn
Eer ic dat ghedoghen soude
Want ghi en brinct el niet dan Goude
Reghen haghel ende Gouden snee
Ghi doet den menegen alsoe wee
Dat hi alle vroude verghet
Maer mijn herre den somer hi met
Elc sijn herte in vrouden vol
Die te winter es een pol
Leghet in die asschep biden eiere
Ic en can aen v gheen maniere
Ghemerken ghine moet bliuen tonder

180

184

188

I Die winter
36

237ra

4

8

I Her bollaert dat heeft mi wonder

Dat ghi sprect dese hoghe woort
Ghine tont dat niet gebringen voert
Ic en moet die ouerste sijn
Ic neme den somer sinen heten schijn
Ende ic verdrucke die Glare locht
Ende oec verteric alle wrocht
Die de somer ghewinnen can
Op erde en es wijf noch man
Sine moeten te tuinen dienste staen
Ic wilier in een crijt voer gaen
Of ic sal te bouen bliuen

192

196

200

i moiaert
1 Nv en canic langher niet gheswigen

12

236vó23
236vó35

204

Noch der wareheit oec ghederuen
Her winter ghi sout van honger steroen

Tussen costen en dleuen is mijn lijf doorgestreept enS eëxpungeerd;^ eer en costen zijn gescheiden
S
door een verticale streep.
p
De clauskop
dan elders het geval
is. Waarschijnlijk
heet de
p is tets verder naar links gepositioneerd
gp
g
kopttst eerst winterggeschreven en ppas in tweede instantie Die toegevoegd.

Folio 236vs-237xs, TEKST 2I1.1

En doet die somer die hoghe baroen
Salich winter wat soudi doen
Ende dade die somer met sijnder genaden
Die wassen doet vroech ende spade
Broet ende wijn daer ghi bi leeft
Ende al dies men ter werelt heeft
Doet die somer comen wt
Appelen peren ende ander frwt
Daer al die werelt bi leuen moet
Waerdi ghesindich ende wroet
Ghi Bout hem toter eerden nighen

16

20

32

208

212

216

91 clappaert

24

28

1199

I[ Her moiaert ghi moet noch swigen
Want die winter es v te steerc
Als ic aen v legghe tuinen merc
Soe sijn v lippen van Gouden Blau
Bi gode ghine hebbet niet te lau
Grote hitte es v onghereet
Ic Biet wel ghine hebbet niet te heet
Al hebdi al dus hoghe gesproken

220

224

i Die somer
9[
36

237ró

4

Bi gode her winter dit roert gewroken
Dat ghi laet spreken dese hoghe tale
Als die bloemen in ghenen dale
Staen ende rieken ende bioyen scone
Ende die Bonne aen ghenen trone
Soe vriendelijc in vrouden schijnt
Ende men gheen dinc op eerde en wint
Ende sal bloien of draghen wrocht
Her winter dan es ros leuens ducht
Ende ghi selt verliesen uwe Gracht

228

232

11 bolhert

f

237ra16

Ende si dan comen die Boete nacht
Metten edelen dauwe in ghenen dale

vroech: De e is klein boven het woordeschreven.
g

236

1200
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8

Ende si dan sijnct die nachtegale
Ende die bloemen staen int groen
Wijt ende roet ende elc na sijn doen
Ende die bloemken staen ghebloit
Elc sijn herte in vrouden groit
Dan dobbeleert die minne in vroudenrijc

12

I Die winter
f Nv en hoerdic nie des wonders gelijc
16 Ghi sprect recht . dat heeft mi wonder
Of ic die minne woude houden tonder
Ende si te winter niet en ware
Daer af soe willic comen int Clare
20 Dat men te winter alsoe wel mint
Ende meer noyaelder minne wint
Dan te somer dies Bijt vroet
Al en es die dau niet Boet
Die nachte sijn lanc verstaet dit wale
24
Elkerlijc te hebben tale
Twee ghelieue daer si sijn
Elc met sinen mijnnekijn
28
Vriendelijc om vaen metten aermen
Ende si dan mallijc anderen verwaermen
Daerse van recht die Goude toe dwinct
Al eest dat die nachtegale niet en sinct
32
Daer roert ghespelt der minnen spel
Meer

dan te

somer

dat veetic wel

Daer willic onder Betten mijn lijf

f Die somer
36

237va

4

237rb12

I[ Dies willic vallen in een crijt
Al soudic daer omme liden smerte
Soe blider tijt soe blider herte
Soe blider herte soe meer minnen
Als men den somer can ghewinnen
Ende die bloemken staen en springhen
Ende die voghelkine lude singhen
Soe werden alle herten proys

Tussen in en vrouden is br doorgestreept en%
eëxp
un %eerd.

FOLIO 237RB-237VA, TEKST

211.1

Want die somer es soe gracyoys
Ende alsoe edel na sine nature
Al ware een herte verbolgen ende suere
Als die somer court int lant
8
Hem werf alle vroude becant
Die te winter sijn bedwonghen
Beide menschen ende ooghel tonghen
12
En maken te winter gheen ghelwt
Het moet al ligghen in die mwt
Alst vriest ende es ghesnout
Den selken hem sijn leuen rout
16 Van groten aermoede die hi lijf
Die hem te somer sere verblijdt
Als hi vernemt dat sonne schijn
Her winter hier mede soe motti sijn
20
Verwonnen vuildi die waerheit kinnen

1201

272

276

280

284

i Die winter

24

28

32

36

40

237va11
237va25

1 Soe moefti anders sins beghinnen
Soudic mi noch verwonnen lien
Ic ben soe sterc met mijnder paertien
Dat ic den selken noch sal doen beuen
Soude ic mi dan verwonnen gheuen
Dies moestic hebben van Bode ondanc
Ic hebt al in mijn bedwanc
Dat leeft onder des hemels trone
Maer in die ere van venus die ene crone
Draghet ende es vrouwe wander minnen
Daer mede dat ghi mi wilt verwinnen
Dat mense te somer meest antierf
Ende dat si te winter faelliert
Dies willic tomen jn een crijt
Dat ghi daer af loghenere sijt
V lijf te Betten jeghen mijn
Te becortene tusschen twee sonneschijn
Dat die minne noyaelder es
Te winter sijt Beker des
Dan te somer des sijt wijs

288

292

296

300

304

Voor tonghen
bevindt zich een Sgrotere open
g
p ruimte dan gebruikelijk;
g
1^ de t is verbeterd uit een j.l
Tussen den en selken is noch doorgestreept en
geë^ungeerd.

1202
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Dies willic voer hare draghen prijs
237vb Venus die vrouwe es vander minnen
Ende doer hare den camp beghinnen
Ontfaet den hantscoe of ghi sijt Boet
4

8

12

308

11 Die somer

f Nv en wannic nie soe bliden moet
Als ic doe te deser uren
Dat ic soe meneghe creaturen
Verbliden sal ende maken vroe
Dat mi comen es alsoe
Dat ic v hebben sal een campe
Ic sal v doen alsulken scampe
Dat ic v daer in sal ontliuen
Al dus salic v verdriuen
Ende ewelijc saelt somer sijn

312

316

320

l[ Die cockijn
16

20

24

28

32

237vó2
237vó33

91 Dies benic blide int herte mijn

Her somer ghi selt hem spelen sijn spel
Her winter ghi hebt mi geweest soe fel
Dat ic niet en Nebbe dorren spreken
Ic weet wel van uwen treken
Ghi hebt mi gedaen soe groten aermoede
Nv prisic den somer met sinen hoede
Want hi verblijdt die herte mine
Ende daer toe ander cockine
Die in die asschen liggen en braden
Nv court die somer met sijnder genaden
Die v verdriuen sal van hier
Ghi hebt mi doen sitten bi tfier
In die asschen ghelijc der hinnen
Daer omme moetic den somer minnen
Die v nv verdriuen sal
Ghi hebt mi gedaen groet ongheval
In die asschen doen sitten biden vier

324

328

332

336

doer: De d iseschreven
over een andere letter,^ maar daardoor moeili 1 k leesbaar
geworden;
g
g eword boven het woord is daarom nogmaals
een
(kleine)
d
geschreven.
g
g
Tussen asschen en doen is biden doorgestreept enS
eëxp
un geerd.
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Her winter nv moetti van hier
Ghi sijt mi hier al te lanc
Ghi hebt mi doen sitten inden stanc
Ende inden roec alst mi wel schijnt
Daer omme es hi van mi ghemint
Die somer die v sal nemen dlijf

36

238ra

1203

340

344

i Die winter
91

4

8

12

Maect v henen wel vul keytijf
Met uwer ouermoedegher spraken
Ic sal v noch soe confus maken
Dat v rouwen sal v leuen
Ic sal v noch van Gouden doen beuen
Ende dmeerch doen berren vten schenen
Vul keytijft nv maect v henen
Ghi moet gaen ligghen in die mwt
Her somer ic segghe v ouer lwt
Dat ghi moet setten enen borghe
Dat icx mach bliuen sonder sorghe
Her somer tuwen camp te comen

348

352

356

i Die cockijn
11

16

20

Alsoe moet mi god verdoemen
Ic wil een wanden borghe sijn
Ic minne met alder herten mijn
Den edelen somer die coene wigant
Ic Bette te borghe al mijn lant
Ende mijn lijf ende al mijn Boet
Dat hi sal comen met hoghen moet
Her winter jeghen v int crijt
f

24

28

237vb39

360

364

clappaert

(1 Swijch al stille ter quader tijt
In duuels name maect v van hier
Ende gaet sitten biden vier
Want ghi hebt die Goude soe groet
Mi dunct ghi sijt van clederen bloet

De laatste reel
g van de kolom is onbeschreven.
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I204

32

36

40
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Ghi staet recht als een cockijn
Ghi hebt emmer ter goeder merct gesijn
Want ghi hebt herde wel vercocht
Welken duwel heeft v hier brocht
Ghi dunct mi een recht lodder veesen
Haddi den somer ghi waert ghenesen
Dat sieic wel aen uwen scilt
Ende oec soe dunct mi baddi geelt
Ghi soudet verdobbelen al v macht
Vrient ghi en sijt hier niet geacht
Ghi moet hier besiden staen

372

376

380

i Die cockijn

238ró 1 Ay boeg haddic goede cleder aen
Soe soudic voert ghetrocken sijn
Maer nv benic ghescouden cockijn
4
Om dat ic niet wel en ben ghecleedt
Al dus hebbic mi beleedt
Metten boeuen onder die cockine
Mi waer ghereder ene gaudine
8
Dan enen mantel van scaerlaken roet
Maer ware die felle winter doot
Soe soude mijn herte in vrouden leuen
God moet den somer victorie gheuen
12
Dat hi verwinnen moet tghevecht

384

388

392

moiaert

16

20

24

f Her winter na der campen recht
Soe werdic borghe den hoghen baroen
Dat hi sal comen als een linen
Sijn ere verwaren int crijt
Her winter om dat ghi aenlegger sijt
Soe doet oec na der campen gise

396

I clappaert
i Nv willic dat men den winter prise
Ic roerde sijn borghe nv alte hant
Dat hi sal comen als een coen wigant
Vol doen dat hi heeft begonnen
God moet hem der doeghden onnen

400

404
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Dat hi moet bliuen in sijn ere
Nv gaet henen ende haest v sere
Die winter die sal hem ghereiden

f moiaert
1 Ay god wie sal dit moghen scheiden
Tusschen dese twee heren dit paerlement
32 Al die werelt die blijft ghescent
Eest dat die somer tonder blijft
Ende Wert oec die winter ontlijft
Soe eest tfierendeel vanden fare verloren
36
Daer sal af comen groten toren
Welc van beiden tonder gaet
Ny nv en veetic ghenen raet
Hoe men dit ghebreken mocht
40
Want si sijn beide alsoe bedocht
238va
Ende hebbent bi dieren eden ghesworen
Hine es op eerde niet gheboren
Diet soude beletten met siere macht
4
Maer mi es comen in mijn ghedacht
Dat ic wil gaen met bliden sinne
Tot venus der godinnen
Die een vrouwe es bouen al
8
Ic hope dat sijt wel breken sal
Als ict haer segghe ende make vroet
Venus der edelen vrouwe Boet
Hoe die Baken sijn ghesciet
12
Ic weet wel si en saels laten niet
Sine saelt op nemen dit ghevecht
Nv willic gaen lopen als een knecht
Tot venus der vrouwen mijn
16
Verloren wi den somer metten Bonne schijn
Soe waer die wrocht al meest verloren
Waer si di vrouwe hoghe gheboren
Venus edel coninghinne
20

238va19-20

1 venus

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschri t geen
witregel.
g
g
g
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412

416

420

424

428

432
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if

Segt mi vrient met Boeten sinne
Om wat saken Bidi wt
11

24

II

28

32

36

40

moiaert

Vrouwe ic segt v ouerlwt
Hets van tween heren hoghe geboren
Die hebben mallijc anderen doot gesworen
Ende ghedaecht al in een crijt
Eer morghen te vespertijt
Hebben si ghesworen mallijc anders doot
Hine es op der eerden niet soe groet
Die dit op ghenemen can
Here noch vrouwe wijf noch man
Meer dan ghi vrouwe allene
Dese twee heren en sijn niet Ilene
Die een es die somer van hauen rijc
Die ander es die winter al ghelijc
Ende sijn ghevallen in een kijf
Om uwen wille vri edel wijf
Sijn dele saken al toe comen
Nemmermeer en werdet op ghenomen
Ende si dat ghijt selue doet

440

444

448

452

456

i venus

238vb

Lieue vrient nv maect mi wroet
Hoe sijn die saken comen bi
Ghi segt dat es ghesciet bi mi
Ende ic ben onsculdich alder daet

4

460

f moiaert
91

8

12

238va41

Vrouwe ic wille dat ghijt verstaet
Si hebben ghestreden met fellen woorden
Daer stonter vele om trent diet hoerden
Hoe si mallijc anderen verspreken gingen
Ende elc bracht voert van sinen dingen
Van sinen doen van sinen viertest
Doen sprac die somer ouer lest

De laatste regel van de kolom is onbeschreven.
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468
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Dat hi ware scone ende gracioys
Ende dat alle herten proys
Maecte . ende van vrouden wijt
Ende dat men inden somertijt
Meer noyaelder minne vint
Dan te winter si v bekint
Edel vrouwe dat was sijn woort
Doen tart die felle winter voert
Ende roert verbolghen ende gram
Enen hantscoe dat hi nam
Ende hiesch den somer in een crijt
Ende die somer stoet met vlijt
Ten hantscoe ende heeften op ghenomen
Ende meint hem te camp te comen
Ende hebben ghesekert in beiden siden
Edel vrouwe benemt dat striden
Want ghi hebbes wel die macht
Die winter es van felder tracht
Ic duchte den somer tuinen here

16

20

24

28

32
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472

476

480

484

9[ venus

36

40
239ra

4

9[ Vrient ic sal mi haesten sere
Ic sal daer morghen tilijc wesen
Eer die sonne es op gheresen
Sal ic daer wesen wel in tijt
Eer die heren gaen int crijt
Sal ict op nemen in beiden siden
Want liet men die heren striden
Daer Boude af comen menich wonder
Welt van beiden dat ginge tonder
Die werelt bleuer bi ghescent
Ic sal op nemen dit paerlement
Op dat icx macht hebbe en ic can
1[

492

496

moiaert

8

Och edel vrouwe soe willic dan
Keren met enen bliden moede
Ghi selet bringhen wel te goede

239ra5

ic: Boven de regel
, met invoe
i'n.
g ggeschreven
g teken op de schri'11

11

488

500
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12

Dat veetic wel ghewaerlike
Hine leeft niet op eertrike
Diet beuellen mach dan ghi

504

I[ venus
i Vrient ic sal daer veesen bi
Eer dat morghen die sonne op gaet
16

91

1

20

24

moiaert

Dit dochte mi die beste raet
Hets beter dat ghescheiden blijft
Want worde enich van tween ontlijft
Daer soude af comen jammer groet
Maer bleue mijn here die somer doot
Soe hadden wi alle qualijc ghevaren
Want die winter en souts niet sparen
Hi heeft te male enen fellen aert

508

512

$ Die winter

28

1 Nv soe benic op die vaert
Inden camp als mi toe behoert
Hier roepie den somer voert
Dat hi come ende beware sijn ere
II

32

516

Die somer

f Her winter ghine doerft nemmermere
Peinsen ic en sal v comen
Daer omme hebbic den camp ghenomen
Dat ic v dleuen nemen sal

520

I Die cockijn
239ró

4

1

God die here es bouen al
Her somer . die moet v victorie gheuen
Dat ghi den winter moet nemen dleuen
Soe soude verbliden al mijn herte
Hi doet mi dicke soe groten smerte
Dat mi die leuer van Gouden beeft

524

528
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i venus
8

12

16

20

24

i Ghi heren ic bidde v dat ghi mi gheeft
Dit paerlement ende desen strijt
Want ghi beide ghebroeders sijt
Soe duncket mi berde qualijc staen
Ieghen een jn een crijt ghegaen
Ende sout mallijc anderen willen ontliuen
Her somer nv wines te mi weert bliuen
Dies biddic v op gherechte minne

532

536

iDie somer
11 Vrouwe venus edel coninghinne
Dies en doe ic niet alte gherne
Nochtan en willicx v niet wernen
Om dat ghi vrouwe vander minnen sijt
Soe willic v gheuen desen strijt
Doet daer mede dat ghi ghebiet
Hine leeft op der eerden niet
Diet mi verbidden Boude dan ghi

540

544

9[ venus

28

i Her somer here dies moetic mi
Van v bedancken emmermere
Nv biddic v her winter here
Dat ghi mi wanden

seluen

548

doet

al Die winter

32

36

1 Venus vrouwe ghi draecht den boet
Ende sijt vrouwe vander minnen
Daer omme en wijstic hoe beghinnen
V tontsegghene dat ghi begheert
Venus vrouwe ghi sifts mi wel weert
Ic wils gherne tuweert bliuen
9[

552

venus

239va i Sone seldi voert ane nemmermeer kiuen
Ende ewelijc ghebroeders sijn

556
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1210

God die ghemaect heeft water ende wijn
4
Ende al dat men ter werelt vint
Hi heeft ghemaect dat firmament
Ende VII planeten daer ane gheset
Ende daer toe x[' teken met
8
Dese hebbent al in haer behout
Si makent heet si makent cout
Dese Boent winter ende somer wesen
Als ons die astromines leses
12
Deen es cout die ander heet
Nemmermeer dat stille en steer
Het moet winter of somer sijn
Somtijt dat hete sonneschijn
16
Somtijt den haghel ende Gouden snee
Dit en sal vergaen nemmermee
Soe langhe als die werelt sal Bueren
Sal elc werken na sijn nature
20 Want god heuet alsoe gheset
Worde enich van beiden belet
Sourer of winter dier ghelijc
Al dat es op eertrijc
24
Soude vervaren ende vergaen
Bleue die rijt al stille Braes
Deen en mach sonder dander niet wesen
I Die winter
28

32

9[

Venus vrouwe ghi hebt mi ghenesen
Want v voorde die sijn al waer
Ic moet den somer volghen naer
Ende die somer moet volghen mi
$ Die somer

1 Dat veetic alsoe wel als ghi

36

Dat Been sonder dander niet sijn en mach
Maer mijn verdriet ende mijn beclach
Dat es dat ghi mi wout verdriuen
Doen ic sprac ende hier mi swighen
Ende seit ghi waert die dwinghelant

239va3

God: De G is verbeterd uit een D.

40
239vó
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Her winter dats mi wel becant
Dat ghi der gheenre dwijngher Bijt
Die ic doe leuen met jolijt
Als ic come met minen bloemen

592

i venus

4

8

y[ Ghi heren dit hebbic op ghenomen
Tusschen v beiden dit paerlement
Bi uwen wille ende bi v consent
Daer wt te segghene minen wille
Nv swijcht van allen saken stille
Ende ewelijc seldi ghebroeders sijn
Laet ons Eten ende drincken wijn
Ende met goeder vrouden leuen

596

600

11 Die cockijn
12

16

20

24

28

32

239vó3
239vó9

% Ay nv moetic al mijn leuen
Sijn onder dies winters roede
Die mi doet soe groten aermoede
Dat ic en weet wies beghinnen
Dies veetic venus der coninghinnen
Ondanc dat si daer quam
Ende tusschen hem beiden den camp op nam
Die duuel brachse daer in tijt
Ic was int herte alsoe verblijf
Dat die winter soude sijn verdreuen
Die Bomer hadde hem genomen dleuen
Want hi hadde soe goeden moet
Ende sine wapene was soe Boet
Ende sijn sweert van goeder snede
Hi hadden Beker verstegen daer mede
Hadden si ten camp ghecomen
Nv heeften vrouwe venus op genomen
Die es droeue die herte mijn
Nv willic gaen lopen als een swijn
Te maestricht biden steen colen
Daer willic gaen ligghen ter scolen

Ghi: De G is verbeterd uit een H.
Eten: De E is verbeterd uit een d.
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608

612

616

620
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Tot dat die sourer court int lant
Nota vi` xxv verse

HIER BEGHINT DIE SOTTERNIE

36

240ra

4

8

12

16

20

11 Ay boy nv es mi wel becant
Ende daer toe benicx wel vroet
Dat die meneghe met haesten doet
Dat hem namaels sere berout
Ic ben hier selue en hebbe een jonc wijf getrout
Dies es om trent ti g maent leden dat icse nam
Ende gister nauont doen ic thuus weert quam
Was si van enen kinde genesen
Ende ic hebbe dicwile horen lesen
Dat ment Ix maent plecht te dragen
Nochtan segghen si alle diet saghen
Dat hem en ghebrac dach noch vre
Ende es voldraghen een scoen creature
Ende alle sijn ledekijn wel ghemaect
Naghelken teelken ende al wel geraect
Es dit binnen [i1 maenden al ghesciet
Alle die leuen en seiden mi niet
Dat ic dat kijnt hebbe ghewonnen
Si moets emmer hebben begonnen
Langhe te voren eer icse nam
Die duwel hebts deel dat icker noit an quam
Maer haer moeder en liet mi niet met gemake
Bi Bode si wijst wel wander dochter sake
Bat dan ic dede dat veetic wel voer waer
I[

11

Dwijf

Wat rubben en si di daer
Nv segt mi hoet met mijnder dochter steet

239vb34-35
239vb35-36
240ra1
240ra4
240ra9

Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrift een witregel.
%
%
Tussen deze regels bevindt zich in het handschrift geen witregel.
De regel
gescheiden van de b-kolom door een verticale streep.
% is
%
p
Tussen kinde en g enesen isgheleghen
hele hen doorgestreept enSeëxp%
un eerd.
creature• Boven de c bevindt zich de aanzet tot een lusletter.
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24

28
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i Rubben
1 Ewaerheit vrouwe ic en weet
V dochter es van kinde gelegen
Ende heeft bracht enen jongen degen
Al waer hi een haelf jaer out

28

$ Dwijf
1 Dies Nebbe god danc menichfout
Dat si dat nv heeft leden
32

11 Rubben

36

1 Ic en beeps niet wel te vreden
Dat si haer soe sere heeft ghehaest
Ic sta van herten soe beraest
Dat ic en weet wat viseren

32

36

i Dwijf
240rb % Hoe ende in wat manieren
Vertrect mi coenlijc uwen staet
Ic sal v gheuen selken raet
4
Ghi seles wel in vreden bliuen

40

11 Rubben

8

12

16

240rb16

91 Ewaerheit al soude men mi ontliuen
Ic en mochte niet meer sijn tonvreden
Want dies es op den dach van heden
HI maent dat ic uwer dochter nam
Ende jerst in haer gheselscap quam
Ende om trent v nacht
Ende heeft nv een kipt ter werelt bracht
Al waert out een haelf jaer
Hem en ghebrect niet alsoe vele als een haer
Ochte naghel aen vingher of aen tee
Het es ghedragen min of mee
IX maent al wt en wt

Tussen min en of is om doorgestreept eng
eëxp
un geerd.
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Ic deert wel segghen ouer Tuut
Dat ic dat kint noit en wan
11 Dwijf

20
91

Keren nv hoert met desen man
Ende trouwen ghi sijt emmer verdoert

56

i Rubben
24

28

32

36

1 Ic en ben druncken noch versmoert
Ic weet berde wel wat ic segghe
Als ic I op II legghe
Soe eest [t1 ende v nacht

60

11 Dwijf
$ Liefkint ghi sijt qualijc bedacht
Dien tijt hebdi qualijc onthouden
Ghi waert wel weert dat ghi waert bescouden
Dat ghi van uwen wiue wilt spreken lachter
III maent yore ende III maent achter
Ende iii maent in die midden Bestelt
Dits emmer ix te Bader getelt
Want dat veetic wel bi Baken
1[

64

68

Rubben

240va (1 Condijs mi dies wroet ghemaken
Ic wille dat ghi mi hughe heet
Want ic weet soe goeden bescheet
4
Van eenre coe die ic doe vercocht
Daer was mi gister nauont tgelt af brocht
Ende doense die man copen soude
Bat hi dat icse hem borgen woude
8
Drie maent was sijn ondersprect
Wat waendi dat ic ben een gect
Ic en onthoude wel den tijt
$ Dwijf

72

76
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12

16

cif Nv hoeric wel dat ghi druncken Bijt
Want III weruen III Bats IX te Bader
Hier es mijn man onser dochter vader
Ic weet wel dat bijt oec wel weet
Hov gosen sidi ghereet
Comt tote hier ic moet v spreken
(1[

20

1215

80

84

gosen

1 Keren wat duuel sal v ghebreken
Nv benic hier wat saelt sijn
1 Dwijf
11 Nv segt goede goeswijn
Ende ghedinct v niet dat ons dochter Nude

24

88

I gosen

9[ Iaet ende dat si enen man troude
Dies es om trent drie maent leden
i Dwijf
28

32

9[ Dat eest op den dach van heden

Ix diet wel teelt
Maer rubben ons sone es sere ontsteelt
Dat si van kinde . nv es bleuen
Al en ware der maenden maer seuen
Nochtan mocht dat wel sijn ghesciet

92

96

1 gosen
240vb

Wat rubben goede sone ic en Bach v niet
Es ons dochter bleuen . god hebse in hoeden
i Rubben

4

f Iaes maer ic en can niet bevroeden

Dat icker vader af Boude sijn

240va12

hoeric: De e is klein boven het woordeschreven.
g

100
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Ic deert wel sweren bider trouwen mijn
Dat icse maer III maent en Nebbe gat
8

12

f Dwijf

91 Ende drie maent datse bruut sat
Ende drie maent die ghi niet en teelt
Ende als men dit te gader stelt
Soe eest ix tenen hoep
Dats ten rechten jaer loep
Dat een vrouwe kint te dragen plecht

104

108

i gosen
16

1 Hets waer dat si v Becht

Hier ane en heeft si niet gheloghen
i[

Rubben

11 Heeft mi die duuel dan bedroghen
Ende ict soe wel weet bi mijnder coe
Noch salicker meer segghen toe
Doen ic uwer dochter nam
Ende jerst weruen bi haer slapen quam
24
Ende icse te werke soude stellen
Vrouwe dit moetic v vertellen
Si wijst alsoe wel als ic dede
Si gincker toe stellen al haer lede
28 Al hadser vii jaer met omme gegaen
Daer namic alle quaden exempel aen
Al sweechic . ic was herde gram

20

112

116

120

(1[ gosen
32

9[ Soe dede haer moeder doen icse nam

Ende wi te gader slapen gingen
Si wijst alsoe wel van allen dingen
Al haddicse vii maent gehat
241ra

124

1[ Dwijf

1 Waer bi quam dat
Dat haddic van horen segghen Beleert

128
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4

Want wie datter hem toe keert
Ende al onthout dat hi hoert spreken
Hem en mach nemmermeer Gonst gebreken
Alsoe was mijnder dochter ghesciet
Hoert liefkint ende verslaet v niet
Wildi die waerheit wel verstaen
Die tijt es v bi nachte . ontgaen
Die soe en hebdi niet ghetelt
Als ghi in vrouden hebt gespelt
Met mijnder dochter uwen jongen wiue
Als ghi laecht bi haren sconen liue
Vriendelijc ghedect waerme
Elkerlijc in anders aerme
Dien tijt hebdi vergheten
Maer die daghe hebdi ghemeten
Als ghi die Bonne verharen saecht
Ende es gheen vrouwe die kipt draecht
En wast alsoe wel bi nachte als bi dage
Dits emmer waer dits ghene saghe
Hier met hebdi den tijt verloren
Wildi die waerheit sweren hoeren
Soe deric wel sweren op een cress
Doen mijn dochter quam in v huus
Dat si niet te meer van man en wijst
Noch daer op en hadde gheghijst
Dan ic en dede doen ic haren vader nam

8

12

16

20

24

28
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132

136

140

144

148

152

If gosen

91

32

36

Bi Bode nochtan wasic berde gram
Om dat ghi v soe wel te werke ginc stellen
Peinsic dese heeft onder goede gesellen
Yewerijnc enen hort ontfaen
Maer ghi gaeft mi te verstaen
Dat ghijt al van horen seggen wijst

156

160

1[ Rubben

241ra32ginc en stellen zijn
van de b-kolom door
1Sgescheiden door een verticale streep;
p^stellen is gescheiden
g
een dubbele verticale streep.
p
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(11 Ewaerheit here vrouwen list
Hebbic horen segghen es quaet te gronden
Maer haddic uwer dochter vonden
Saeftier ghelijc icse meesterse vant
Wat duuel het ginc haer soe wel in bant
Dat mi niet verwonderen en conste
1[ Dwijf

4

8

12

16

f Dat quam daer bi dat sijt v wel onste
Ende groet vrienscap tuwert droech
Haer herte altoes in vrouden loech
Wanneer dat si v sach
Tierst dat si te segghen plach
Haddic rubben mijn lief ghesien
Soe en mocht mi van desen dage gheen quaet gescien
Dat was altoes haren sanc
Het was grote vrienscap diese dwanc
Daer omme en conste si haer niet gheveisen
Ghine doerft nemmermeer peinsen
Mijn dochter en was maecht te voren
v jaer na dat si was gheboren
Dat deric wel ten heileghen sweren
91 Rubben

20

24

(1 Bi Bode soe sout mi ewelijc deren
Haddic haer onvrede ghedaen
Maer dat mi die tijt dus es ontgaen
Dats een dint dies ic mi niet en bevroede
Want mi es emmerer alsoe te moede
Dats . maer III maent en es leden
i Dwijf

28

241ró29

11 Hoert liefkint sijt dies te ereden
Den tijt willic v te rechte stellen
Ende op dese drie vingher tellen
Die jerste tit maent settic hier

De regel
is tets ingesprongen zte de aantekening bij l241 ra32 .
gg
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Ende dander iii maent sat si biden vier
Ende die derde HI maent dat sijn die nacht
Hier met es die tijt vol bracht
Dits ix maent te gader
Ic swere v bi allen heilegen kints es vader
Ende peinst anders nemmermeere

30
32

36

1219

192

196

i gosen

241va

if Si segt waer bi onsen here
Daer en can si niet ane ghelieghen
9[

I[

4

8

12

Rubben

Latic mi dan den duuel bedrieghen
En hebbic die nachte niet ghetelt
Soe hebbic mijn herte om niet gequelt
Soe sijn die scouden al gader mijn
Soe soudic ewelijc rouwich sijn
Haddic tuinen wiue verweten
Nv willic gaen ende ghereiden haer teten
Ende doen haer werdicheit ende ere
Ende danckens Bode onsen keuen here
Dat si mi soe sconen kipt heeft bracht

200

204

208

i Dwijf

7 Soe doet en Naest v al v macht
16

Ende doet ons enen pot met vleesche te eiere
Want ic sal darweert tomen sciere
Ende besien hoet met haer steet

212

I Rubben

20

241rb31
241va1
241va18-19

1 Dat salic gherne doen god weet
Ende welt alsoe lecker maken
Dat v soe wel sal duncken smaken
Ghi selter al v vingher na lecken

Deehele
regel
l die nacht) is doorgestreept.
g
g (Ende die ander in maent dat sijn
ane: ne is verbeterd uit een m.
bevindt zich in het handschrift8geen witregel.
Tussen deze regels
g
g
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1220

1[ Dwijf
24

28

32

1

Al dus Boude men roden gecken
Als men hadde alsulken man
Ende hanghen hem ene blau hoyke an
Ende steken hem thoeft in enen sac

220

11 gosen
1 Ghi ende v dochter sijt beide lac
Ghi soudes rubben vele ontmeten
Ic hebbe oec wel selc dinc geweten
Dat ghi mi alte male ontgaeft

224

9[ Dwijf

241vó

11 Ic waen ghi noit niet an mi en sacht
Ghine mochtet wel vertrecken met eren
f gosen

f Ghi wet soe vele loser keren
4

8

12

16

Al sie ic een dinc ghi geeft mi anders te versta
Als ghi rubben hebt ghedaen
Ende hebt hem ix voer tII ghetelt
Ende hebbet hem alsoe wel ghespelt
Dat hi Baer jeghen niet en can geseggen
Maer ghi ende ghi conet soe wel omleggen
Ende maect den selken mans die mouwe
Het gheeft die selke een wijf sijn trouwe
Ende wense hebben voer maeght
Bi Bode si doer haer boschlkijn geiaecht
Soe waerdi oec doen ic v nam
Ende doen ons dochter aen rubben quam
Si wijst oec wel van melc meten

228

232

236

240

i[ Dwijf

241vb4

versta: De (te vermoeden) laatste letters van het woord worden aan het zicht onttrokken door een
e
over8p
e lakte restauratiestrook.
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20

1 Sidi op uwen clap stoel gheseten
Dies moet die duuel hebben deel
Ic Boude v vollijc voer v museel
Stuiten die tande souden v wt springen
9[ gosen

244

hier vechten si

91 Soe seldi tierst voren singhen
24

Nota

II ` XLV

verse

ENE BEDINGHE VAN ONSEN HERE

[212]

CC XII

29ra

Otte van orleien sprect
Soe wie sijn herte te doghden trect
Ende goeden dinghen wilt antieren
4
Daer omme soe ginc hi visieren
In sijn herte ende maecte dese dichte
Daer hi ons allen Bede verrichten
Ic bidde Bode dat hi mine ziele berichte
8
Dat si moet ewelijc met hem veesen
Ende alle diet horen ende lesen
Vander heilegher passien ons heren
Daer willic mijn herte toe keren
12 Mils ic mi seluen wille verhoghen
Dan peinsic om ons heren doghen
Dat hi om tuinen wille heeft leden
Dat hem die fellen joden deden
16
1 Here om v oghen die v braken
Aen den cruce . ende ghi wont smaken

241vb22
241vb24-25
241vb25-26
29ra1
29ra7

1

4

8

12

16

Voor hier bevindt zich een verticale streep.
p
Tussen deze regels
bevinden zich in het handschriftt acht witregels.
%
g
Tussen deze regels bevinden
zich in het handschriftt twee witregels;
de twee laatste regels
van
an
% de
%
kolom zin
1 onbeschreven.
E29 en 30, de twee laatste bladen van de oorspronkelijke
in
p
1 codex,^ za
7 n abusievelijk
1 ingebonden
%
het vierde katern (zie de inleiding).
De rubricatie in zowel
de aa als bb-kolom
kolom is zeer gevlekt.
g
%
berichte: De letters te p asten niet meer binnen
zijnn daarom schuin boven
kolom en za
bov n de h en een
nietetranscribeerd
a reekstree ep1geschreven.
%
%
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Om minen wille die grote pine
Om dies ghi ghereet waert bi mi te sine
Dies danc ic v here van dien goede
Want daer af es mi wel te moede
11 Here om v herte dat v brac
Anden cruce daer v toe trac
Die minne die ghi droecht te mi
Soe biddic v lieue here dat ghi
Mine sonden wilt vergheuen
Ende brinct mi in dewelike leuen
9[ Here om v adren die v scoerden
Aenden cruce dies wi verboerden
Soe woudi here dese pine liden
Ende liet scoren wide v siden
Om dies ghi mi wout tote v trecken
Ende mi van minen sonden wecken
Soe moetti mine ziele decken
Met uwer godheit ende verdinghen
Ende ewelijc voer v anschijn bringhen
f Here om v heileghe vijf wonden
Ende om die columme daer ghi om waert gebonden
Ende ghegeselt ende gheslaghen
Om dies ghi mi wout hulpen dragen
Mine sonden daer ic ligghe binnen
Soe hulpt mi dat ic dit moet bekinnen
Ende leert mijn herte ende sinne
Alsoe langhe als ic op eertrike kinne
Soe dat ic nemmermeer en si
Van v ghescheden noch ghi van mi
91 Here om die naghelen die doer v hande
Ghenichelt waren ende om die scande
Die v die fellen joden daden
Doen ghi van judase waert verraden
Die v valschelike vercochte
Om xxx penninghe die men hem brochte
Ende ghi den joden gheleuert waert
Soe biddic v here dat ghi mi spaert

20

24

28

32

36

40

44

48

52

Tussen minen en wille is een d onleesbaaremaakt.
S
Voor en na te zijn
getekend,^ mogelijk
schei
1 verticale streepj
p1 es boven de regel
gS
g 1 bedoeld als woordscheiding.
g
doer: Aan het eind van de regel
geschreven,^ na een dubbele verticale streep;
gg
p^door middel van een
verwijsteken
is
aangegeven
waar
het gelezen dient te worden.
1g
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12

16

20

24

28

32

36

40

44
29va

4

Dat ic gherechte biechte spreke
Eer mi mijn herte op eertrike breke
Verleent mi rouwe van tuinen Bonden
Ende hulpt mi dat ic reine roerde vonden
91 Here om die naghelen die doer v voete
Ghenichelt waren ende om die groete
Die v die verrader judaes brochte
Doen hi v metten joden sochte
In dien bogaert ter seluer stont
Daer hi v Guste an uwen mont
Ende v die fellen joden vinghen
Ende v die apostelen ontginghen
Soe moetti mine ziele verdinghen
In minen jnde als ic sal steruen
Ende laet mi hemelrike verweruen
Behoet mi vanden helschen bande
Here ic beuele mi in v bande
1 Here om dat cruce dat ghi droecht
Ter bitter door waert . ende daer ane stoet
V eneghe sone ghenichelt vaste
Ende om die heileghe wonde die hi taste
Sente thomaes soe staet mi bi
In minen jnde . here soe dat ghi
Mi uwer pinen laet ghedincken
Ende mi mine aerme herte drincken
Uwe passie ende v sware pine
Want here allene bi v te sine
Dat es blisscap Bonder jnde
Behoet mi here voer dat swaer Blinde
9[ Here om die crone die ghi droecht
Daer soe menich doren ane stoet
Die in v boet stoet vaste gheslaghen
Om dies ghi mi wont hulpen dragen
Mine mesdaet daer ic in ligghe gebonden
Ontfingdi bouen VI M wonden
Ende LXVI ende VI(
Ay goedertieren god mi wondert
Dat ic der pinen iet verghete
Slapic wakic drinckic ende ere
Dat ic niet en peinse om die grote minne
Ende ic dit wel weet ende bekinne
Soe moetti mi op eertrike sparen
Ende mijn herte alsoe bewaren

1223

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96
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Dat ic v hier af dancken moet
Van hemelrike her coninc Boet
i Here om v swaer bitter doot
Die soe anxtelike was ende soe groet
Dat gheen herte en conste gegronden
Die grote martelie ende die swaer wonden
Die ghi om minen wille ontfinct
Ende om v roerde cruce daer ghi aen hinct
Soe laet mi uwer bitter doot genieten
Here doet in mijn herte vlieten
Die vijf riuieren van uwen wonden
Die mi selen van minen Bonden
Clader maken dan die Bonne
Dies biddic Bode dat hijs mi onne
Wantse wt uwer edel herte springen
Die alle die ghenade bringhen
Die men in eertrike mach ontfaen
Here hulpt mi int jnde volstaen
Dat ic in gherechte geloue bliue
Ende den viant van mi driue
Als mine ziele wt minen lichame Beet
Lieue here dan sijt mi ghereet
Werde heileghe passie ons heren
Dan moetti v ghenade keren
Aen mi van gherechter scout
Want v eneghe Bone hi gout
Voer mi ende staerf die bitter doot
Ende heeft mi ghecocht die blijsscap groet
Die nemmermeer en mach vergaen
Daer ic in Bitten sal ende staen
Ende ewelijc sijn anschijn scouwen
Ende der maghet marien onser vrouwen
Ende daer ic nemmermeer des rouwen
Vander hellen en sal aen Bien
Ende al dus sal elc mensche gescien
Die desen brief met herten dreghet
Ende dien eens daghes ouer seghet
Der werder heilegher passie ons heren
Ende onser Boeter vrouwen teren
Amen C xxxvt

29va37

verse

ic is boven de re^
el geschreven,
g
p de schra7 tn.
^ met invoeg teken op
1

FOLIO 29VA-29VB, TEKST 212-213

DIT SALTU ALLE DAGHE SPREKEN VOER

1225

[213]

DEN HEILEGHEN CRUCE WAER GHI SIJT

4

INDER KERKEN OF DAER BUTEN IC HOPE
GHI EN SELT NEMMERMEER VERDOEMT WERDEN
OFT VOER DEN SACRAMENTE SELDI DIT SPREKEN
CC XIII

8

i

Ihesus HIER BEGHINNET

I pater noster Aue maria
1 0 . here almechtich god Ic sta hier

1

voer dinen godliken oghen als een
aerm mensche voer enen riken here
Ende bidde di om dine grote Boet
ende dinen riken scat dat ic nemmermeer
van dinen eweghen goede en roerde
verstoten Amen

12

16

9[ pater poster Aue maria

20

24

9[ Ay lieue here ontfermhertich god
Ic sta hier voer dinen oghen als
een misdadich sondere voer eynen
stranghe gruweliken rechter ende
bidde dine grondelose ontfermherticheit
Dat du mi wilt sijn een goedertieren
ghenadich rechter Als mijn aerm
ziele sal scheden van tuinen liue Amen

8

12

91 pater noster Aue maria
28

32

29vb7-8
29vb15

91

Ay lieue here jhesus cristus Ic sta
hier voer dinen oghen als een
knecht voer sinen here ende bidde
dine milde goedertierenheit dat du
mijn aerme ziele wilt spisen met
dinen heileghen lichame ende drincken

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift twee witre els.
gwitregels

Klein boven de regel
i n.
g ggeschreven,^ met invoegteken opp de schrij17

16

20

1226
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Afb. 36. Brussel, KB, 15.589-623, f.30r (verkleind)
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30ra

4

8

12

met dinen dieren bloede ende clede
mi met alien doghden op dat ic
dijn ewelijc dienere bliue Amen

24

1 pater noster Aue maria
(I Ay Boete here jhesus cristus Ic sta
hier voer dinen oghen als een vrient
voer sinen alreliefsten vrient ende
bidde di om dine grote minne ende
liefde Die du mi heues bewijst
in dinen bitteren dode dat du mijn
ziele nemmermeer en wilt laten
ghescheden van dinen godliken
anghesicht Amen

28

32

9[ pater noster Aue maria

16

20

I Ay lieue here mijn ewich god Ic
sta hier voer dinen oghen als een
gherecht kint voer sinen lieuen
vader ende bidde di doer dine
vaderlike trouwe dat ic van dinen
eweghen erve nemmermeer ende roerde
ghescheden
Amen

36

40

1 pater noster Aue maria

DIT SIJN DIE MESSEN DIE DE PAUS

[214]

LEO OUER SANT DIE KEYSERINNE

24

28

30ra21-22
30ra24-25

cc XIIII
(1 In dat jaer van onsen Doen men
screef M IIc ende xx In des
keiser heinrichs tiden doen sine
vrouwe die keiserinne sterven
Boude doen bat si aflaet vanden

Tussen deze regels
bevinden zich in het handschrift zes witregels.
%
%
Tussen deze regels bevindt zich in het handschrift geen witregel.

1
4

1228

32

30ró

4
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heileghen vader den paus leo .
alsoe dat hi haer sant ten troeste
ende allen zielen dat men dese
XLI messen dat mense sal lesen
Inden leuen of na der doot dan
selen die zielen sijn inden veghevier
al wt an dat oerdeel gaet het sal
hen af ghenomen werden oft het sal
alte coert sijn

8

12

NOTA

8

12

16

30rb4
30rb5
30rb16
30rb18

1 Item III messen wander heilegher
drievoldicheit . Item xi' vanden
heileghen apostolen ons heren Item Ix
vanden heileghen yngelen Item VII
vanden heileghen gheest Item V vanden
heileghen cruce Item HI! vanden
heileghen ewangelisten . Item I van
onser vrouwen hogetijt dat si inden
hemel voer dat heet Assumptio . ende
in alle desen messen sal die ander
collecte sijn na den staet dat die
mensche es leuende of doot

16

20

24

oft: De o is na de ophogingmet rode inkt met zwarte inkt overgetrokken; de t is met zwarte inkt
geschreven door een andere dan de teksthand.
coert: De e is klein boven het woord geschreven.
sal: De s is over een dgeschreven.
De rest van de kolom ontbreekt doordat een rechte hoek uit het blad is gesneden.
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Dits een rondeel

30v
C
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i
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'I

i

I

III
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I 1

1

i
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III
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1

I I

I

I

I
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II 11 1 1 II

II

I

1111
I I I I 1 1 1

1
1 I 1

I

i

1 1

1111

111

11111

11111

II

[n]acht
^

^

II

1

I

1

I I

1

11

^

1
I
I
I

II

Ene a[n]der maniere den bom

•

30v

l it

I II'

''II

De vier onderste notenbalken zijn
g
1 onvolledigg doordat een rechte hoek uit het blad is gesneden.
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s.

Afb. 37. Brussel, KB, 15.589-623, f.30v (verkleind)

Bijlage

1232
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Bijlage Afbeelding van de watermerken in het

handschrift- Van Hulthem
De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op bètaradiografische opnamen van de watermerken. Alle afbeeldingen zijn op ware grootte.
Afb. 38. Watermerk Ala
(f.20v)

Afb. 39. Watermerk Alb
(f.15v)

BIrLAGE: WATERMERKEN

1233

Afb. 40. Watermerk Ata

(f.38v)

N
Afb. 41. Watermerk Alb

(f.63r)

1234
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Afb. 42. Watermerk B1
(f.27v)

Afb. 43. Watermerk B2
(f.47r)

BIJLAGE: WATERMERKEN

1235

Afb. 44. Watermerk Cl (f.54v)

Afb. 45. Watermerk C2 (f.52v)

1236
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Afb. 46. Watermerk D1 (f.76v)

Afb. 47. Watermerk D2 (f.91v)

BIJLAGE: WATERMERKEN

1237

Afb. 48. Watermerk El
(f.85v)

Afb. 49. Watermerk E2
(f.84v)

1238
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Afb. 50. Watermerk F
(f.139r)

^;^:a ^^•^^s:

Afb. 51. Watermerk G1
(f.146v)

BIJLAGE: WATERMERKEN

1239

Afb. 52. Watermerk G2
(f.149r)

Afb. 53. Watermerk H1
(f.216r)
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Afb. 54. Watermerk H2
(f.157r)

Afb. 55. Watermerk I1
(f.172v)

BIJLAGE: WATERMERKEN

1241

Afb. 56. Watermerk I2
(f.173v)

Afb. 57. Watermerk Kl
(f.194r)
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Afb. 58. Watermerk K2
(f.193r)

Afb. 59. Watermerk L1
(f.Acr)

BIJLAGE: WATERMERKEN

1243

Afb. 60. Watermerk L2 (f.Ctv)

Afb. 61. Watermerk Ml (f.Bmr)

1244
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Afb. 62. Watermerk M2 (f.Bkr)
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ete e t bi III papengayen
a e ae Y
p l vrayen
ppg
prijs
s van vrouwen 115vb
s^
aegy sprekende en rij
sijn)driee papegayen
l r n1
Van
edelen parabelen
e 36va
a vele
eeedee
a a een e nnde wiseree
parabel
lief

^

p

1

^

p

p

p

l
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parlement

Parijs
pass ie

persone
J
Pegrim
pine
es erare
P 1at
poent

Dits t aer ement van troyen
y 123va
195J va
t sentejacobs
to
(Den wech van)parijs
1
(Ons
0 liefs
e heren) Passie 11 ra
Ac htepersone wenschen 33ra
il ril n
^ 104rb
Van ee
enena
armen
V
e pg
(Onser vrouwen) vi Jjf inen 6Orb
Vanden plaesteres 56ra
De
x poentedat ee
^s
h n metten
ttn s
sakermente
a eme te 58va;
58va • Dese
een m
x
e c
e onfeet
een here
hebben
n regeren sal 76ra•^
oente moet ee
e e al
edie
en e ssijnlant
sijn)
leerde
r 78r ^• (Dit si'
Driepoente
diee devrouwe
vharen
ouweso n
ne le
p
l
(Dat
scamelheit)
oectwee poentendaerr ere
79va;
scame
e
t
t
e e ane 1leghet
g
^
ste p oent es van minnen 101 r^ (Van mauwenedat es) Een euel
• (Vandeneenhoren)n
115 r •Vn
oent 107va >>
e e e e oent
a tien
te
p oentenva n minnen 184r
Dits tp rieel van troyen
y 118rb
Den p1
ri s van vrouwen op
a e1 driepape^ (Dit sijn
P drie stene 54rb;
yeprijs
n sprekende)den ri1's van vrouwen 115vb
r
l m
Alderande
vanden
ande wisen
w se sa
o one18 7 rb
de and e prouerbien
r beghinnen)
19vb
(Item
hier
e sche
e
g e h e de VII salme indietsche
Eneqquestiee 117vb
Wisen raet van vrouwen 39va
(Ene
e exempel)van en raven 74rb
sal
Dese Ppoente moet een here al hebben die sijn
l ant regeren
g

l

1
r
prayeel
rijs
Pl
i
r verbe
po
psalm
questie

raet
raven
aven
regeren

76ra• (Hoemen ene stat sal) regeren
76ra;
188rb
g
an e ou
jonghen
enen
ridder
Vanden
ouden
ende
e ridder e
e den J
e
35r•
a Van
Va e
en ra
g n35ra;
dieo
g sine son en vergaf
g 61vb
ri'
Vander ri1 c eit ende van er o0t 182va
rijcheit
J h'
D i tseen
on ee
rondeel
eerondeel
on ee 30v
3
l
n
ern
r ur
in
Salomon
a en
w
wisen
se saom
A
d
a
o e
e vn
a
pe
one 187rb
(Dit saltu
spreken
r heileghen
n'
ru e waer gi
sacramentt
t al l edaghen
d
oe v
den
en cruce
gg
i der kerken ofdaerbuten ichope
'
sijt in
en
set
i
nemmermeer
Pg
verdoemt werden) oft voer den sacramente seldi dit spreken
P
29vb; (xx poente
een
e e dat
at
e me^ sche onfeet)
o eet metten
ette sakermente
ermente
p
r'
riddere

58va

salee
saluut

Vander
ho
1 n sale
d
e 65 r a ,• Deg he ase
g er salen
e 73 ra
Noch een vriendelike salwt van minnen 69rb

Santiago
g deC omP os tela
Den wech van P
ari's
l tot) s ente1 ^acos 195va
lh it
n es van
sham
tt t
thoechste
c
e
e Dat s amelhe
oec ste po
va minnen
e 10 1 r
P eent
Een rik
rikelijc
i
c i' p
c
sci
dat
Augustijnken
ust
n
eJ
a ug
l en maecte 108va
schoemaker
Van enen scoemakere
e een selsenhede
se
e 66va
(Ene scone exempel
scholemeester
'on hen kinde ende
e
e de
van
anharen
h ae
p van enen jonghen
scoelmee ster 191 vb
schrijn
enen man
(Van
ea
die lach
c gheborghen)
enee scrine1 12va
e
g
g e
schutter
Van enen scutter 152ra
Seneca
(Ditt sijn)
e
a
s l seneka leren 2 06va
siele
Vander zielen ende
li h
abel
ev
anen c
am
eeena
edinc
nc en e een e e

leere 153r

na
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solaes
somer
sonde
sot ternle

vlhn
sel
p

Dits van so lase 195vb
v n n winter) Ende van en somer . Ende ene
En abel spel vanden
(Een
sotternie na vog en e 235va
Onse son en 24va
n van
ende
l vanvamesr o
i etconincx
(Een abelp spel
t tco c so
ne cecielien)
ae
hin
die
rsotte
e
ene sotterniedaer na vog en e 170v ^(Hier beghint)
g
edel
dinc
van
en
hertoghe
van
een
ende
e aabel
e spel
e
e
e
nie 178r ^• (Een
g
p
brwyswijc
Y sw^c hoe hi wertt minnende des roede lioens dochter van
l n Ende
ene
sott ernie na volgende213 r•a (Hiere beghint)
aeac
e,
g
nln
van
denemerken
van
lanseloet
oet
a
e
e
sotterniee 22 1 rb(Een
e
abel
aese
spe
d 1e sotte
^
moerder
er
sijnder
n ene n^ rouwe die met si'
hoe
e wert minnende
^
r• (Hier
ebeghint)
e3
na a gvone22
len e. Ende ene sotternie
diende)
,
g
sotternie
e sotternie 230ra;, (Ene sotte boerde) ende ene goede
g
231vb ,; en abel spel
231
p van en winter Ende van en somer) . Ende
e beghint)
235a
v •, (Hier
sotternie a og e e
g hint die sotternie
239vb
ri etconincx
iline ende
ene
Een
abel spe/ van esmo
t tco c sonnevan
a cecielien
eee
e ae
sotternie daer na vogen e 170v • Een
abel
spe/
ende
een
edel
^
hi wert minnendeedes
hoe
in v n n h et
r o gh eavan
brwyswijc
cl oe
dinc
Ywi'
v na abelant
1
Ende
deene
e esotternie
sotte ena
a volgenli ens
dochtera
ea
oede
lioens
roede
n oet van
e 213ra;
Eenan
a ne emer ne hoe hi
abel spel
e lanseloet
^
dieemet
ene
et ssijnder
e oer erdiende
e joncfrouwe
wert minnende
beginsel)
n
223r
•
(Een
e
e g evan aene
e
e
. Ende
e sotternie na vo
^
g
n abel
vanden
te Ende
e a en somer
s er
230v Een
a e spelvanden
va e winter
en spe e 230vb;
. Ende ene sotternie na vog en e 235va
aer
oeden
e heileghen
e e
allee daghen)
(Ditsatua
a g e spreken
e e n vvoer
g e crucewaer
ghi
hi sijt
i' inder
ee
e of daerr buten
ut ic hope
p g i en selt nemmerkerken
v r den sacramente
seldi dit spreken
r verdoemtwerden
p re
meeo
t oe
s
29vb
a aalder
e hande
(Van onser vrouwen) enen Abelenn sprokee 71 r a• Van
vrn
sp roexeota
e 87va;
e s e (Dit, si'n voghel)
1
g
sp roc ne c e in notabel
ne 152va; (Dits tijt verlies) ene edelen sproke 194rb
sal regeren 188rb
Hoemen
n ene
e e stat sa
Vanden stocvisch 165ra
ae hem
e her
e hector
ecto ende
deachilles
a
in
Dits
t s vanden
a de n groten
1 Daer
g ote strijt
onder spraken 125va
En ta
tafelronde
Ene
e o e 55rb
Di vanden tanden 164vb
Dits
Vander
e tauerne 150rb
n t eo i use endee
(Enee sscone
co e miracle
ac e dat n
onse
vrouwe
ou e De
D de) ane
ene
n scone exempel
p 196va
elen ssproke
194rb
(Dits) tijt
^ verlies enenedelen
p
(Dits
prieel)
118r ,• (Dits tpaer ement van troyen
t p
e van troyen
y
y
12v
hoe
her
co rv teder
3 a D1
(Dits
oe
e hector
e statvoer)
oe Diee van
a troyen te
hul
hulpe
en 130vb
Wat dat ttrouwe
w e es
s 106vb
(Hoe miede) va sc eit ende nijt
^ die werelt verkeren 183v
p

l

l

spreken
sp
ee

sproke
p

p

^

stat
stocvisch
stri l t

l

^

p

p

tafelronde
tant
v rne
tae
h li us
eop
ti tv
e rli
es
Tr ol e

rh

^

trouwe
vasc
1 hhet
i

y
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boem met vii coninghinnen
80ra•^ (Een c ag e tot ver) veVenus
e
g
innen
94rb
nus eroe
g
hg ravinn
vergi
(De orc
e vanv
a
Vergi
g 157v
g
Van er v e ermws e enbispel
v e ermuus
p 78vb
152va
(Dit sijn)
vo
l v o g hel sproexkene
p
g h el
nnlliebaerde)
ir
a enen
o 85v 6,•(Van
Vanden vo
vos en d
vanden
a e eende
vos
e an e wolf
van en vos reinaerde 186rb
• gh
van
vrouwen
e
e a oonser
sevr
ouwe
Onser vrouwen c1agh e12v (Ene
vrouwe
^• bedinghe)
2 r5^• Onse
n vrouwen
23r•b (Enee bed
bedinghe)
ouwen v
se vrouwen
v o wen
g evan onser
^
ween 37vb; (Wisen raet) van vrouwen 39va; Dat ons vrouwe
gheboetscap
heboetsca was 43ra;^ Van onservvrouwen enegoede
bedinghe
g
ge
ra^ Van
Va onser
o se vrouwen e
e g e 44v ^ •(Den
e prijs)
a
44ra;
enee bedinghe
pl van
vrouwen op drie ^
stene 54rb; Ons
er vr
vrouwen
vijfpine en
6Orb;
r ^•
uwe vijf
e e sproke
sp o e 71ra•^ De
e vijf
Van onserr vrouwen eenen
e Abelen
J vrouwen
wenschen
71va•, Van onser vrouwen ene be inge 74r •a,(Drie
e
nn
c
^ntedie
d e de vrouwe
e leerde 78 rb ,•
Van
o se r vropoente)
sone
u
w haren
a e so
ag e allen
86vb;^ (Van
ene
b
in
he
11 n
wen e
e g 86
a su
ueren cledren te
t dragen)
vrouwen 102vb ,• (Dit sijn
a e a en sprekende
J drie
eppgy
spe
e den prijs)
p Js
van vrouwen 115vb•
, (De nuwe op
p vaert) van ons er
e vrouwen
147rb;, Van onser vrouwen 165ra;, (Een gghebet) van onser
vrouo
wen181r•
a (Ene
e m irk
e a e e van onser
o se vrouwen 181•
va (Ene scone miracle) dat onse vrouwe
he hil
e ende
w edeane
t op
us
e e ene sco ne exempel 196va
waeyen
(Staet)
waeyt
it 184v
e ct op
at vaste hetw
y sereg hema
pg he sta ec e
Vander wa n e ing en 55v ,• (Deen
wa
nd e
lin ge
e g s eee c eagn ei rtden
e andee
rendie wan e in
146ra
e
g
wech
Den
wech van
e
e we
a apparijssentes
s ltot se
jacobs
195va
J
wedertale
(Ene aen sprake)
ende
een
we
e
tale
weder
e
v
van
7Orb
rb
a minnen
e 0
p
wee
(Onse vrouwen) v ween 37vb
Wenc
hert :
es las van Brabant, hertog:
(Die cg a e van enhertoghe
er g wenselijn
a 116vb
1n van brabant
wenschen
Achteersone
w enschen 33ra;
ijf heren) w enschen
vijf
P
^ (De v
vijf De vijf vrouwen) wenschen 7 1va•
, (De viere heren) wenschen
n en
99rb
wijfTgoede
T
wtff maect den goeden man ende en g oe en man maect
wijf 38rb; Een
tgoede
n een
e edel "
hoghe
7va •
o
e oe ó67va;
g
1 ende
geggheboren
Van lacarise den keitijf
J die een ander sach brud en s
sijn
J wijf
n
Venus

>

>

>

>

68rb;
^

164ra

winter

(Een abel
n nwinterEnde
bespel)
E dv
someer Ende
En ene sot p e avde
e an en so

ternie na vog en e 235va
wolf(Vander conciensien•ghemaect
ri mden
op
se
s' g e aectPYgI
ysegrijm)
e wolf 185rb;
185r
Vanden vos) ende a
v nen wolf185 v
wort
(Dit sijn)
h ane den cruce sprac
85va;
1 diee vii waerdediee onshere
p 85va
Vanden woerde dat aaltego
1 te e etheet
117v a
eet
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Ag
han
g alanra
beatus

deus
do min us

esse
intemeratus
misereri
peccator
p ' pium

p rof undum
rregina
g in

Ag
han
g alanra

vicesimus octavus 196r
eati q uorum 20ra
Co11
e cta deus cuipro
P 23ra ^
^ (Een ander collecta) deus 23ra
rg
Domine n e in furore
tuoarguas
19v ^
u
t
e ander)
a e omanenee in
^ (Den
furore tuo 2Orb;, (Primum) D
r i onem meam
omtn
e e
exaudi
au o at
ea et
cetera 21 ra;> Domine exaudi secundo 21va^>P
(propitius
esto
parce
P
P
nobis domme 22va

no isdomme 22va
prop itius estoparce
P
i n dietsche
i
2
0 intemerata
28va
ma nam misericordiam warn 20va
Miserere mei deus secundum magna
peccatores 22va
(De ewan
ewangielie
giel i e in dietsche) In rtnct io erat verbum 43ra
Deprofundis c lamaui ad te
e etcetera
cete a 21rb
A
Aue regina
lrmin
i
ce
lorum
u
dietsche
s
195rb;
195 ,A
e
Aue regina
celoru m in 1a
g
g
tine ende na volg hene indietsche
l regina
mi
rietsc e 19
5 r ^^ Salue
se
g
cordie in dietsche 47va

Register van incipits

INCIPITS VAN TEKSTEN IN HET MIDDELNEDERLANDS

Wats meerre achten 88ra
n des willic
In ene
enen auent
c lien96ra
f 136v
136vb;• Die
(Vier ggrote o ene ae moesen heeft
e aelmoesene
gheeft 138rb
1
Ar 12
Alss iccAensie
e Aert
O vb
n
e edelen
aensien
ensaden
Die anxt
nx
t der
anxt
an ende
e e g esta ce itemint t9r
8 ^ ,Die anxt
e doet
et92va^,
(Diee le
leuet) in anxte
in eren
nx hi leuet
et
e e 152rb
an e aerme
Langhe
eende
a
0v
g
Een aerman 91va
arman
r
eree94rb
Ware
Wa
e aarmoede
moe e e
armoede
Een auontuere in corten wort 164ra
aventure
In e r coninghe
van
on e 81rb
Babylonië
ab Y
e
a vbabilone
g h t tide)
li vsinge
willic
stn en 113ra
agtne
Van eenrebaghinen
g
Berbera edel vrouwe i'n
) 31ra
Indenbeghinne
was dwort ende dwort was bi
gode
o 43ra
begin
g
eg
Diewel
el beghint
beginnen
g n 93rb
h o c t 552ra
Wel behaghen
We
e
esgghenoecht
e
behageng
(Hi es) wijs
e e i en
^s die hem
e soe beleit
ei 145rb
beni en
Die mi e na endie sien opphem
e 88vb
nn
Dieehem
w
e wei
bepeinsen
woude
be
u 2 6r a
pe
p ese
Berecht
t 10 0va Menech
n
berechten^
tedeser
ese tijt
e ec t mi nv
berechten ende
e e vra
g h e n1 51r a
Bernardus
Sente bernaert se^het alse icpeinse
heren
o onss57vb
P se om ttfernoi
beroemen
Die hem beroemt als hi doet 9 uaet 146ra
(Die te verre wilt)betrouwen
betrouwen
n 9 0v a
Ic beuele
^^ Iccbeuele
bevelen
e beghinne
eg
ede ten
e 28rb
e l mi heden
e mi heden
ede
n die
d
heileh
71 r^bIc
oede
o e van
a n hemelrike
u migod
e e 914rb
g ev vloede
^ c beuele
Bidt onsen lieuen here voree i 6Ov
1 es)
a^ , (Diee scemel
enebidden
moet 90ra•
, Menech diebidt 92r ,• Icbidde go dee den ouersten vader 213ra;
vanden
d ode
an
e t otrone
e 223 v a
, cIcbidde
g
bispel
Dit aseldat hier
7
e o vetlghan 75vb
i stae n
(Icc wille)
w em i se
seluen
ue staenbi 90ra
(Ic
h enen
boom
0o
15
c sac
e e groten
g o eboem 1v
Br el
Brussel
(Het
n
te bruesel
ese in die stat 25va
et woende)
25va;, Butenbrueselee soudic
varen 164vb
dach
Goeden
Goed
e da c gheue
scone
r ^ Al
m eneh
o e 67
Alsoe
goeden
g e ue vgod
g sc
ge n
go
dach 69ra; Ic sie
den ac jc wille mi ver i en 88va; ,Ghelijc
^
e^ diee
sits ewes 184v a
dach sijts
dichten
Die soe wale
a dichten
c
coes
te11r •, (Node begheuet)
tedichten
g
c ol p ae rt 61vb^^ Met
e dichtene iic
genere
c mi cleine
c eeee0lr
1
g

achten
n
advent
aelmoesene

l

^

,
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Minen dienst die es bereit 71 r•
enbleef noit
o t ona^ Goeden
Goe edienst e
vergou en 89ra
dier
(En es)dier 89ra
Twee in en sijn^ die ic niet
in
g
eten
e a
e 88v •, Twee
ee ing en g
god
ggare
niet doen
ertrike
r ik 1 39ra•^
e en mach 137va;^ Vier ang en ssijn
l op
P er
Drie
sijn
alle ancw
re dinghen
i g
^ dat
a wet wel
e 139r a,• Dieeae
wilttesog
he
n139va
Do e s teen
n vrouwen minn
138vb
1
dobbelsteen
e endeminne
Achdat ssi m imach
Ac
doden mac 90vb
doden
et e doen
sijs e
nietw e en
88r
wille Die
88rb;mi
doetdat hi mi aan
doen ochte s s Ende
e
88va
88va;• Soe wiedatdoet 91va
Die nadoghet
s taet 91r •^ Dogt
oget
g
g van reinen vrouwen 93ra;^ Wie
xxx o g enbegheert
140ra
•
en ees dat men veroe
g
^ Metdoeghde
142ra;^ Dog et ende ere sijn
twee
namen
144rb
l
In dorste aen gaen
dorren
92vb
g
Di doot lieue
l ivan
Die
a lieue
l i14
sceedt rb
O
0o t
drinken
(Laet) ons drincken ende laet
e ons eten 90v •, Het
et rinc en ssi c
henlsenuedoot
o 138v • ,Ti
s quaetmet
et hem
e
ranc en g e ac
141va
Hi dunct
dunken
1 va• H
c mi wesen
ese wel
Hi dunct
n mi wel wesen
d
ee
ee t 08
ggeleert
vr oe
•^ Bouen
ue al
t 144vb
as oedunct mi ggoet 18 4v
d uvel tce duuel
Dat iden u
ni
1 9r•^ (Selken raet) de
gheeft
eet
•, Wiedatduuels werken
e werct 140v a
E
F. ende E ende noch een E 88va
ne
1
Soe waerr ee
een 1jnghel
n
wille
g
l 140va
g e wl e zijn
ere
Ere es een edel wort 87rb; Ter
eree
van
a hare
dies
mi metetwille
a
es
we
106v •> (Wildi
W d bliuen)
ue in v ere
e 141v > Soe wie
w e dat na ere steet
141 v ,• (Eest dat v lof)ende ere gghesciet 142v •, (Dieewel
e meint
e t
es) ere weert 143va
h
esel1
Een
e eselhadde
a e n g h etog hen55
55ra
e Ene
sco e
scone exempel wlontbinden
ic
191vb
exter
Een extere sprac
des es niet lanc 140ra
P
f eeste
En es
ons
n eeste ggroet
s o
s
oet 140rb^ Teenre feesten
ee t wasic
as cghebe g hee
den 165va
Gaet te rade het es v go et
et 14
3 vb
ggaen
(Die
gebeiden
niet
wel
en
can)
a
ghebeden
en14 Ovb
g
g
ebeteren
(Een
mach)
soe
wel
ghebeteren
ebeteren
niet
et14
145vb
g
Een
geboren
ho
he
gheborne
ma
he
rike
35r
•e
a
edel wijf)
wf
ende
een
de ee
g
g g
^ (Een ede
l e
g
hogh
h
eg
gheboren
67va
geboorte
Eerdie gheboerte
esc ie 183rb
ge
g
ggodsghesciede
Tien gheboden
n hr
onse
here moysesse
gaf
l diee god
ggebot
g
g
Y
g 59ra;^• (Wie
dat leuet na p ausghebode
hebode 140vb
(Hi pac
r lief
wil mijns
e wiltu)
ghedincken 57rb
g e enken
l sge
(Ic beghinne)
eg
e mijn ghedichte
te al dus 64va;^• (Men heeft ge
ghehoert)
g e ic te
in g e zc te 113va
(Niemen en
e mach)
acg
ghedoenbat 139va;^ (Hets) beter g
ghedaen e g e oen
tide 142rb
dienst

l

e
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(Ic son ic mensche) Ic ggheloue
in go
denealmechteghen
a ec teg e vag de
der 49vb
Son er ggheelt benic
90v ^• A soel ang e alsg
e
etg
gheweert 146ra
ge t
Mijn
d at rl
rijt
88ra;
88r (Het
etsasal)
groet
g oet g e uc ghe
l g
g elucke
J t te perde
p
wouden 138ra;
oet e de ere 150rb
^ 0g heluc vorspoet
pende
gemeten
emeten
(Dat en canic) niet
g emeten 144rb
genade
0
v
ghenaden
87va;
^ G ena e ende ont ermec eit 140v a
g
p g
genoegen Die ghenoecht
dat hi heeft t138
r• Dien
Dien wel
e ghenoecht
hem
g,
ct ate
g
god an 142va
geprisen
risen(Nieman enco
n
conste)
te vo llen ggeprisen
e
103rb
rh
e
ec
te
(Hen
es
een
soe
goet
gherechte
88ra
g
g
g
Hets ggheschiet
h
te menegher
stede 63rb;H
1 ke g esc aet
,• ets c
ggescien
g
92rb;^Ay
mi
ay
mi
wats
mi
ghesciet
141va
Y
Y
g
Twe g
le n die
d e houden
e kijf
g eselle
J 90va^ G ese e mi en can verwonderen niet
et14
146rb
Dicke
•^ Het
c egeue t 94 ra
ggevallen
g euae tenen ti en 186ra
(Constic)ghegheuen
ggeven
g eg eue n minen tijtJ 51 va,• (Goeden dach)
cggheue v
god
od scone 67rb;
mach 91 va^ Me
Men gheeft nv niement
g
^ Diegheuen
tsine 141va•
he
ende
ehmn
hem ab1h14
, Diegheue
ec ac t 142rb
gewagen
(Het steet) wel waer mens
es gghewaecht
h e ec t 87va
Die g
gzereghe
ggierich
g enedie vreckee mede 137va
giericheit
Gierecheit heuet
he
haer
ae beroemt 144ra
God
Hoe dicke
c esisggo debaden ghemene
1 r , (0 here) almechtich
ec tc
h god
g
g
Ic staahier
29vb; Godggruetu coninghinne
e 29v
coning inne der ontfermecheit
i e ecete
uen ende suetecheit 47va;^ (Ach
c li
here)
eeg
god
hi maket
a et mi 47vb
47vb;•
gghi
Ic son ic h me nschIccgheloue)
g e oue in go de den a mec teg en vader 49vb;, (Tien
e g e o en sijn) die god onse here moysessea
g
59ra;^ Godgruete
e vede
edelrose
roet
oet 85rb;
85r God om uweg ena i g
chi
e t 86va Als
Oc t mi g o
ggod
g he ie t benic een dode 89vb;, Ocht
wilt beraden
e a e Ora Dig
e god wilttbea
beraden
e 9 0a
r ^ God
od died
daelde
ae de
van ierou ne9Orb;
0 Dien
92r Alssggodden wi
ggod e s hout 92rb;
wijnt
J
92vb;^ God esgghewone 93vb;^ Godgghestaet
God ons here es
od
mechtich Al 114vb; Dieegod
e t gheuet
ende sin 138ra;
38ra
ge
J shi
g s
(Wildi
W wesen)gods
vr ient 143ra;, Doen god o
onss here
ere met beswib wlg
147rb; God die vander
a der ma ghet was gheboren
1
e 70vb
,God
o
g
heef themaec
tIII p oen
te fijn
2vb Ic beuele)
8
e emi ggo de van he g
l 1182vb;
m lrik 19
(Solaes)
god ggheue
eue v goeden
dach 195v
Ge
g
^• Gode
biddic dat hi mi sende 196va
Goedele
(Sente)goedele
e maghet
e a get 31 ra
g elereine
oet
(Soe wat hi hebt)
tvan
a er sc engoede
137v Allet
137vb;
etgoet
g
dat ons
g
g
n mach
ac 138r
138rb;Wieggoet met noede ghewonnen
ewonn
n
heeft
g heue
e
g
140vb•^ (Eest
•l goet
est dat een wast) sijn
141
ra
(Hets)
jammer
dat
een
g^
l
'
c,1'ei n goet
141
r
Doen
ic
ic
goet
hadde
ende
ic
mocht
oc
t
geuen
141rb
g
g
g
Ghegruet
e hemele
ee ghegruet
ggroeten
g uet bestu conmghmn der
g eguet bestu vrouwe
dernh1
195rb
Y g e e19
haesten Van haesten comt ic swaer ver
riet 141vb
verdriet
haesticheit
H
eat verminct vele zinne 145rb
hage
In ere haghen
i quam
dat ic
152ra
ge
g
9
g e oven

94r ^•

e
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hallinc
(Dussware)
a
a e beter
eteenen
e e'Aim. 138rb
hane
Daer twee hanen sijn in een huus90v
Ic hebbe weder ende voert 116ra
hebben
h im
h it
Heme a1 c eitdie
e li'
cl e
e vghesciet
esciet
136vb
g
e
HectorPr amus
Y sone)hectordie goede
g 123va
helen
Helen es die or nemijn
mijn888vb;
Helen es
e
8v•
edel
t 182ra
ene
helpen
7• Watathulpen vvele
Watghespelt
at holpt
ot geset8v
e e uwer woert 183vb
P 87vb;
er erge
Wie tsier er er
erne ontfeet 137ra
geghern
Here eneres epmi niet in dinen torne 19v • ,(Ic sondich
cmene
hn en onsenhere van eme rl e 24va;^• Gscheicccome
co e te gghenaden)
e
wl
h herevan
e ec
a eme rl e 27r
27rb;(0 soete )jhesus) ei ichere
27v •^ e
i hgod
here
e alm
ec ht c
ler29vb;
29v 0heredoer dat
g Ic stahier
bitter liden 32vb; Groteheren ende mechtich
ec t c 34r • Here ore
minn e
n tli'
r•^ M vrouwe moe
diee grote
cl 34(Maria
moeder) onsheren
gote
45ra;, (Die hemelsche coninc)onse
n h ere47
•, c eue
v Ach
h
here god
bernaert
er e
l
i
m
ic
peinse
g hi maket mi 47v •, nte
a tseghet
e et
alse
c
e
se
om
t erg
P
noi ons heren 57vb; (Bidt)
onsen
o se lieuen here vore mi ó0va
saten)heren viue 68r
Her
m ghine
e• y
e
moghet
g
e no
et
et ver i en
g mi niet
70va ,• Here
r Here
e te
t ssine
e eenes een
1
g h spel
p 76
76rb;
e e^jhesus cristus
c stus
asoe waerlike 85va •
doech)ee
een hereal sonder ere 88v • Ach
ch
•
here
e e ggod hoe
oe we
wel hi da e89v
89vb;Een
e goeden
here
91r
Heren
g
^
cnapen 93v
eeushere god hoe
,• (Het saten) here vi ere 99v • (Deeus)
mach dat sijn 137r •
rssijnse)
nse die vromeheren war en 140v
Heren sou en weseni 144r
• ,Een
e
e here die de waerheit mint
• Een here
144va;
here
diee,
hem
m
r
1
e wel
e verstaet
144va;
e e es sculdich
scu c h
te
e vrh
e og hn14r•
e 145ra;
5a Here
ere ggheeftt eeren
e riken
en ggaue152vb;
152v Heredu
sels mine lippen
t oe 21 1v ,•Gh'i heren
eren god daert
pp ontdoen
r al
a an staet
2 1 r a Ghiheren vvrouwen
ouwen
wijf
wi ende man 235va
hete
r
(0
mensche
mijn
em
e sc e draghet
a et
in dijn
59vb;•
g mi
ln oe gen m
l herte 59v
(Die meneghe g
es) int therte
e teghepijnt
e
t 88ra;,• Wat herten dat aee
n
p^
allene
moet draghen 89rb;> Achdats miree herte n al te swaerr 89va;> Ach
leider mijns
herteng heren 89va;>
lieue herte 90va•
l
> Ic wil1 emij^ n herte
e e te mi wert
e t houden
ouden 90vb ,•
meer
ee ddiee he
rte 91v a,
Wat herte daer ^jnne
et
hertee 92r
92rb;(En bleef)
, odoghet)
g
ee noit
ot
haer herte ter wer el gheuen
herte 93ra;,
1
t geue 137ra;
,Dier herten
e ten
dicke leidehesciet
139r > e eher ten ende
e derreinen
ein en moet
139rb >
oet
g
Die th rte
en erre
hebben
e eniet
e wel
e en
142r 142rb;
(Wech op wech
p ec op) dat
hert m ijn
mijn vermoghen
e 170rb
l 157ra•^ Herte endeineendeinverm
l
gn
heten
Het heetm enech nv
n tenttide
de 138rb
hoede
Goede hoede
o e ein
a alder
de stont8 7vbDaer
aer goede hoede es . daer
g
er es
goet
vrede
87v
•
Te
nauwe
auw
eoe
ee
heeft
e
t
ghedaen
aen
87vb
g
^
g
hofAlse son en in thof van roeme comen 140vb
hn
' bande
hont
Alsoe
ghetrouwe
get ouwe als diehont 89ra;^ Wie oudehonde in
leidt
139v •b^Hoe
t
o wel
een
e e ee
ghetemt
etemt
si
140r
Me
s
aet
den
(Men
slaet)
^
g
hont voer
den
oe e
e liebaert
ae t 142va
hontsbete
' g eraect 84vb
ts ete
Enen
nenhonts beteheeft
ee t mlh
hope
oPe
Goeden hope moet si l n gl
e ene i t 77r
77rb; Op
en oe soe
P in
leuicl 89r
• Hope
hoert
o e oeter
t te saec
salecheit
et143a
r
>

>

et
>• (Het

>

> (Wat

h

>

a,

l

l

^

a Een

^

^

al

0 .

91 v

• (En

Die

• Reine

^

;
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Hopen
e ees in mi verstoruen 9Orb
doet mi dueren $9r a•, Ho
Hopen
o
i
ghehoert te
innen 36r • G hebt)
icw
wille
36rb;
mc
e beghinnen
Hoert na mi
g
•
v
twint
61r a^ Nv
in
i
meneger
stonden
39va;
H
oert
a
mi
lieghe
t
g
^
g
nde hi
cnapen
en
hoert hi heren ende
p 64ra; Ic
^ hebbe) menechwerf
g cn
latijn 141ra•^ Wat
Ay h oort die clerc es . die can latijn
g heh oert 117va•^Y
142vb;,
li it w
i )• hi
s egroet
tg oet
ghi oort o
ofte si eet 141 rb, Int hoeren le
wiet
et s iet wel
ew
se it
143r
aHoerdi
oe t iet
Hoerdi
s t e 143ra;
oer niemare sw^ chaalstille
stille 231v •^
wi
ere ende swighet
145ra;
^ Nvhoert g hi heren
g hest
r ane
n versterf
ve ste 15 va
Vanden hout
h ute daer
hout
n h
Alsoe
echoot
ooalsoe
s e men echsede 137rb
em
so
hovet
In dat^jaer van onsen Doen men scree M TIC ende xx 30 ra•, (Des
j aerr
menech jaer
78v •, Dit nuwe jaer
doet ons wt comen
es leden)
e
^
^
88rb
nmen
(Dies es leden)
c
e
e 1 aerdad)
h
g hn'
l aerdac
So ewat wi ^'aghen 91 rb
jagen
ammer ende wat rouwen 130vb
Och wat jjammer
a er
Hr
27vb;
e e ^ esusri
c stusl
alsoewrae
c here
7v
Osoetehe
s heitih
e 2•
^ su
Jezus
e us
like 85va
Ene1 odinne lach hier te voren 181va
inn e
l od
rient 47ra^• Ve
(Verblijdt)
v su
suete jan
I
ap
edel
oha nnes baptista
e ggods
s v
JohannesDoper
e
de
l dt
1
p
h
c
sente
47ra;
ra Hei
Heileghe
e
e
ghebenedide
e
ene
e
e
gheloriose
o
se
salech
se
ba t tsta47
g
^jan
g g
baptista 47va
wel
e gheraect
b 9r
Scone^joncfrouwe
r we
^on cf ou
g r
(Die
D'ehem
c
138va
aet op
verlaet)
n h ^t
^oce
e ve
p^joncheit
H'el
1 gh
e santinne)
e sa t e at e ine 6 0v
Catharina
a
(Dieeallaet) kinnen
88r •^ Die hem se
seluen niet en int 141vb
tn nee
kennen
lc
quam
rk
kerke
g g ae al in ene kerke 194va
q a ghegaen)
Kendevader
4v
o he il'ih
n
S11
c e e n 43vb;
3 • Kint
t te eae 92r • ,(Al es)
it
ac h kintvol
tkt nt sach te op
e oude n14
145va
pg hh
(Hi mach) welcclaghen
ag
ssijn
e
et 87vb
clag en
1 verdriet
1 pp r
tonghen
scaemt
clapper
(Ic
cw
o
woude)
dat alle clappers
a esto
a ^ • i v cclappers
a
g e 8 9r
v der wraken 141va
lin k
Dieedie
cke
moet o$
wachten 8vb
clinke
e cltn
Die
c lk n kn
echgheloeft
ten licht h loef 1 8va
esae
cectg
cnecht
Mij^ wt vercoren cuccuc nest 9Orb
coecoecsnest
nhei t
Coe
joecht 140va
nh
e tt
e elheit houescheit
s
t ^o
coe
h
tedichten)lv
colpaert
6
Co1 pa e rt
(Node
ode be
begheuet
t
g
Miq
quam
5 r•
e in minen moet
a hier
e in weet
comen
te voren
o b
a^Icc9quamvan
van waer 65ra;
ghegaen
73ra;^ Soe wie
quam ic g
g
g
^ (Eens me
Y es tijts)
l
ehmd
91r•H
hier
e comt die
d ue hem
des
a Het
comt
e al
9
,
ggherne
e 12r•
, Het
ccomtte
Ic g
quamgg
gegaen
met li
liste 1 07r ^ Comtvoert
e lone9 3v^• c
e
oe t
den hals moetibreken
235ra
o
u cont nh'
onme
e o nf
t ermech e1 t leuenende
(God gruetu)
e e suetecg tnneder
gr
g1 nn
hi47v•Ovnsvr
heit 47va;
w coninginne
n' g tnne9
a
venus vrouwe)
4r •^
nin
Die
n trone
Die
hemelsche
e rik e conincvan e
o e13v •a,
onse
e eme
sc e coninc o
c
se
here
•, (Ic
een coninc
e e 47vb
c ben)
e ee
tncm
ec ht ichende rike 74v •, Inder
e
ilen8lrb
contn
i van
a a o
g e tide
hopen
ope
horen
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connen

g

Die niet en can 91va • Watt niet
et en
e can 93r Die niet en can noch en
e
weet 141 r • Ic woude) niemen en con e14 1 v a
consciencie
Conciensie en wetic waer
ae soeken 185va
conste
Beter es conste 91va • Die const can 93ra
creature
Ane v reY ne creatuere 39ra; (0 mensche) edel crea
creature
u e45vó > Die
den creatueren
e
e • gheloeft
oe
t
met
eneghe
ene
er
trouwen
180va
g
H ei ich cruce di sal men eren 72va
crume
Die crumen sijn
o weert
14 Ova
eet
J voregode
lam
Een
e am van XxxII J aren 116rb
lantt
Ice eeweest
in dat ant 141rb
g
anh
t ere
Gherechtich lans here ene g oet 5 1r
' draghe
last
ast
Die last reget hem machusten
lusten 88r
88rb;Mijn
ic
l
g 89va
laten
Die Baer g oe tla et 92v b
leet
Leet oom lief
e soe wi
willic
lic87va;
horen
Ic doe) mi se1 ue
n leets
l
meer
ee
139ró
leeuwe
eeu e
Vier euclaghen
wen c ga e alte gadr
are 116vb
en
(Die niet en can ende niet
eeenwilt) ier
leren138ra (Die niet en can)
no leren beghint
e g t 14
145va
lesemeester
(Dit sermoen p re ec tedeleestmeester van strae so r h 49a
r
lesen
ese
Ic eb e ghelesen
e
hier
e te voren 115rb
leven
e
Da
Datsekerste
se e ste leuen in state te sine 94rb
liden
e
0 her
ee doer
doe
tter
bitter liden 32v Ic wille) ten 90r Als
men in i ens meer
ee lidens
e s heeft 143va
liebaert
e ae t
(Men slaet den ont voeren liebaert
t
14 tva Een liebaert seide
tenen stonden 186rb
li ede
e
Vele lieden Jagh en 94 ra (Al dunct) den lieden meest
eest
al
a ggader
103vb • (Waren) alle der lieden zinnen
e ghelijc
e lc 1138vb;
38vóGhigoede
g e
h
teehoort
na mie 149r Ghi
G iggoede lie de wet dat v cont es ghe
daen 188vb • Ach
c goede
lie dehoe sa ic varen 230ra
g
lief
li
(Hi sprac)liefJ
wiltu mijnss gghedincken 57r Daer
r
ae lief
e tote lief
ie
hem ver int 6
9v a
te mi es leet v verdriet 89va; Ay
>• Lief
Y ie il c lief
doer minne fijn 89va;^ Suete lieg hi sijt
c use 90ra Scone lief
l enee cluse
ic Nebbe v alsoelief
e 90ró Houesch
auesc lief ende liberael
be 19
O
9Orb;
b Ho
uesch hef ende g oet van
a gronde
90ró Die lief
n leet
ede
g
et 92r a
lijf
ee t1 91r a^1
Lt eer minnen 93vb
J
ghe heeft)
loon
Die Toen wasalte
1 menech
enech fulde
u e 78ra; Hijs loens wel
e Wert 91va
maech
Ic, wil) manen ae
rm en ma h
9 va (Men
en13
n
esa
sal) de maghe niet
ouer g keuen 143vb
ma et
(Maria) mag het ic roepe
a a vrouwe) edel mapetote v 23ró (Maria
het 25rb;
25rb (Een ohehe
maghet
et rik 35r a (0 Maria)
g
g g orne ma
mag et soete 6Orb
man
Eenoet man
een predecaree 24r • Ditsis van en man die herde
p
man 38va Wat
ggherne 31 r ^ (Tgoede
g e wijfl maect) den goeden
g
manne diei'n
1'
s s cues
esoet
g 55r (Het was) eenggoet man
nhier
e
te voren 77va; Een man mechtech
tec 88va; Eens mans mesval 91va
Een og e l i"l c man 92va; Wat mannedie troest 93ra;> Menich
man en canes
e een wijf ende een
p reken 93v Een man
scaep117vb• (Men
e vent mans in ertrike 118ra Soe waer dat een
l

>
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man 137va; Wanneer met
e enen man soe staet 137v • (Leert)
ee t
mn m ang e o menn
ng e
n man 1
enen l• o
38ra ^•M
(Mi
heeft) menech
at manne den
e sot leert 140ra> Een mandie
g hen 139rb Soeewat
maer een mesdaet doet
14 ar Watoets
otO
ghedaen
g een manheuet ge
140rb (Hen Wert nie man soe
s hoghe eghetoghen
en
geto en
g 140vó Een
man soude siere vrouwen
e 141 va Die vroede man zorghet sere
see
141vb • Alesen
een
wel metten here 142ra;, Alse een mani
mijns
ns
h
r
142v
•
(Dorde
et
b
o
ende
dewerk
doe
doemen)
n
den
e
man
144va
g
In vele manieren mach men
e merken
n 79vb
Der leider
e meren 0 . wi 0 . wach 111vó
(Heileghe
sat e magriete
31ra
g esantinne)
S
Maria mag
het ic roe p
v 2 r3
e tote
Maria vrouwe edel
maghet
ag
et
25rb• Maria vrouwe
moeder
e
oe
r
ons
heren
o
s
eren
45ra;
0
Maria
maghet
get
soete 6Orb; 0 Maria vrouweiJ n reen
eche it t65ra Aue maria
ou e 181 ra
gghebenedide vrouwe
Meester Ii saken in die werelt
etssijn
^ 98ró (Constic)
st c soe wisen
meester verstaen 140va• Alle e est
ers hebbent
ebbent vorseit
r
et14
3a
Eens meyes daghes
inder
r
de da gheae80ra
g
Eens mees
tijtsquam
ic ghegaen
q
y
^
g egae 73ra; Int leste
este van des mey en
tit
1 189rb
Ic so
n ich mensche ic come te gghenaden onsen
ose here
eevnhml
van hemelrike 24va; 0 mensche edel
e ccreature
eatu e 45v Ic sondich mensche Ic
i go
e oue in
m te
h en
e a ec
g hl
g de den
g vader 49v 0 suete mensche
raghet mijn
mijn doeghen
in
e
dijn
^l n herte
e te 59v Eens menschen herte
g
93vb; Menech mensche hout indenoet
moet
139ra; Wee den mensc e dieog e verwerct 139r Des menschen ton
tonghemach
ac meer
scaden 145va; Een
e mensche die wel can e
v rare
n
0
gh 146ra;
Alle mn
die
hier
12
e sc
en de
e lijdt
t
2
va
J
Merken esn
ee ede
edel ggoet 88va
Ic bore die metten ne sslaen
aen 41 vb
(Ay in wiste)
noyt van minnen
y
ne 24v (Icc ben
e aane)
e ene minne comen 42rb; Verholen minne 89ró • Van minnen te quelene 89va;
Die minne wilt dra
gh en90ra Der minnen leuen 90r a> Minne
sonder trouwee 137r b
Ic minne et
mett ouwen
trouwenende ic en weet 87v Minnic soe steruk
88ra; Soe wie dat mint 92ra; Menechde
die mint daer
9
ae 92ra;
Die
mint dien es leet 92r a Ic minne een wijf
l die scande ggeen 104r
Wie minnen wille wachtem
ach m d
dies
1
es 7r
3a
Tfin
de melden
fl enoe
een
en
141
ra
g
Ghe rechte minnare waerhi
1 158ra
1
st
g sij
Menich mesdoet
et92v b (Hebdi)
i mesdaen laet v sijn eet 143rb
Nagroet mesval 93v a
Naroet
Hets dic mesvallen 91rb
Mmoeder ende maghet
aget reine vrouwe 231rb
Mi q uam te voren in minen moet 56ra
Als die molen maet90va
Een moenc lachinn
na
h eg oc te 75rb
ee
Enen roeden mont met rosen baer 53ra
jonc
J

e
maniere

mare
Margriet
g
Maria

meester
meidach
meitijt
mensce

merken
mettene
minne

minnen

milde
minnere
oen
misval
misvallen
moeder
e
moet
molene
ee
monic
mont

l
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morgen
Mozes
muus
nacht
ct
name
nature
nider
nigen
nut
nonne
noot
officie
on evlect
onderwinden
on Best
adich
onrecht
onteren
ontfarmich
nf mih
otar
ceit
ontsien

va • Enss mergens
D e mo r^ en die
Die
e doet sor gen 88
88va;
vroech
v oec ginc
g
gi
wt de vrede 125va
(Tienn
gheboden
s J diee ggod onse
ns here)
e e moysesse
59ra
oy eggaf 59
g osijn
erne te
heuet)
et
e etselden
s e vette muuss 1 39v •, De muus nietgherne
(Het
enheet
enghee 140ra
int rsc e nachte 90va• Eens nachts inden winter tide 153rb
Vwen n ame latic bliuen 89vb
naturen
10 5 ra
van
(Diel' joncende
e kin
e kintsch es)
an
ren
Dat mii e nt
niders beniden 88v •, Der niders smere 89v •, Niders
e
ton en 94rb
tonghe
•
men nv enua
q en nijcht
1 t 144ra
t^'^ t vr ese minne ende mie de 137r
tonghe
94r
een nonne
e biedt
se mi ee
e dt
Nonnen
minne begh in
e nto
b , • Al
g
den mont 141va
in anxte
in pine
In noet
a
P e 92vb
comt in heren
Wie e
in officien co
e houe
o 141vb
W
n g henei'el28va
Om ev ecte ende
t
winden
Diee van 1c in
onderwtn
n 556vb
e en on
Ong esta ec endee ong hetrouw e 9Orb
(Het w
onrecht si en lonet mi 89r a
a re
an
(Het
heeft)
onteertt 92vb
et
e t antee
Ontfermech
e
ggherechtech wettech ende milde 89va
Ont ermec eit 91va
1
Ay
men ontsiet 87v •Menech ontsiet93 ra• Wie dat
y hoe lettel
ontsiet den donder slach 139va; Menech ont siethem ende wert
vergramt
143vb
g
onto en 89rb
Mi es) ontoghe
u
138v ^• Me
se mi die
e qquade
wel
e ontfaen
t
Meneghen
e
oet c
g e stoet moetic
ont aen 139va
Een
hoeghet
e oeg
etmet
et oe
oetmoedecheden
moe ec e n 1 42v a
Or ee t niemen in i'n
l spreken 143rb
^

>

>

^

onttien
ontvaen
ootmoe icheit
ordelen

scilt helm ende sweert 141vb
Orsse speren
P

ors
Otto

van Orleie

pape
Pari's
l
el ri' m
PgJ
pensen
pere
persone
pert
p 1age
planete
poent
Pollicetes

29ra
Otte van orleien sprect
O
P
pape
En pwas)
aPe soe out 94r •^ Van noite
a en van bien ende
van
scapen
b
p
,• Al se papensstoue houden
e 141rb
IInden
parijs
tot e
s nt eccleer
e J er sten van
a pa
^ to
ee 194 va
Eynen
armen elg1n
ri ^ Jjonc van dagen
g 104rb
Y
Die qquaet
om mi als
a ppeinsen sijn
N etns
peinst
a sicoom v
l onss bi 87v •^ Nv
p
89vb• Als ic pe
89vb;
peinseeende viseree 104vb
Die peren scudt voer een zwijn
l 141ra
3
Acht e persone saten 33rb
(Mijn
uc datrijt)
t) te perde
88ra;^ Die eenpertheeft dat qualijc
l ggheluc
q lc
P
gheet
he 88vb
Asehi g
ng
1
a e hebt
e eende
eoongheval
Ri e seldi se er sijn
J dat belouen) di ie an eten 196r
x pointedie tsa erm ent ontfeett 8v
(Dit sijn)
5 a• ^ In tien
e poenten
J
machm e
n bekinnen
e n e1 84r
Pollicetes een coninc vt vercoren
e 136r a
x

nba
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r

13

a,

•

ghegaen
48ra;, In een pried quam
ic ge ic g
Inn een
ee pried quam
g
q
q
181rb
g
(Een goet man) eenpredecare 24r
P re icare
'
123va
hector
Pryamus
sonne
ectodie
e goede
Priamus
g
y
f
92
•
n ala 107va
M
nech
heeft)prijs
ra
s
va
Prijs
ra
van
a vrouwen
ou en bouen
p^
,
^
e
prijs
pl
oe
Datprisic s ere 93vb;
prisen
, Icprisebat vri ermoede 142r , • Deggoede
em se
seluen
ue wel
el144r a
prijs them
Cle inp
profijt
profijt
^ es int dontfaen 145va
leet
Enen9qua den esslet93ra
uaet
quist water 90vb
Quist water 0 .q
u istwater
en 139va
'n
Soe wie dat miqui^ met eeden
quite
Die raet die vint 92ra
raden
n
h 144va
een
ec htec
Een
rouwe ra
e ghet
et ende
e r
raet
enee
eer 74va
(Het was)een
eeraven
a ven wil e
raven
Trecht
89ra;, Trecht seit daer ic opp roe echleit
e tonder
d voet
o ghetorden
recht
c
g
re 145vb
A
AlssIII reinaerdewerden
er enghecoren
reinaert
geco e 137va
i^
rll ch e^t
Die
ra1 cheath heuet ende
. e deie se hout
ou1
38 v
a
o e ra
^ SSonder
1 c eat te rinh
n
groet
vb
e
oe
5
g
g
msche ri e steet
niegherinc na 140vb
Datroe
rike
(God
os e roet
85rb
odgruete
e rose
oet 85
rose
ose
gue v) edel
Soe wie
r
r
rover
e roeuers endedrunken siet 139vb
spel93r
n
Sanc
a ende
de
sanc
(Ditt ssijn
die
nfeet
58va
58
^ x x Ppointe)
on
te desa
t erme nt ontfeet
sacrament
enen
(Ic
vant
h reue
n op
c a
tg esc
e serc
e c 23vb
sarc
Ic hebbe mi indien) gghesaet 89va
saten
7
schae m te
Scaem te wi'^ sh e
it ende
e e ttrouwe
ouw
8
e 78rb
esijn
cheat
' endesmeken
si'n twee
tw din hg ne 88r • ,Dieesc a c eat
h it
Schal
de
sc halc
leert
joghet
ee t in sis ere
e ^og
et139vb
(Icc minne
een wijf)
m ne ee
ee 1t4r
0
schande
l diee scandeggeert
e es)
e gghescint 89ra
schenden (Seker hi
Hen behoeft) enen dicken scilt 141rb
schilt
schipp
Mijn
e 88ra
l scep
p dat seilt soe na deng gronde
hoe
Gheelapte
schoe
p scoen ende hanscoen
oe wit 141 rb
Een scoesittere een sot sergant
sc hoesutter
ga 66va
(Ic vant)
en
d'jaer
r vanaonsen
op
ae
o
sc hriven
a t ghescreuen
cr
c 23v
b ^ • (Indat
p en ser
g
Doen
mme^s
X ra
cre e M II^eende
e x 30
Men sal meersscuwen
schuwen
sc
we ende vlien 142r a
n(Woudsi)eenwerf
e
r•
Eenoe t g
seggen
segghen
ja 88
b Eer
gheseit
r ,M
Men
88rb;
eet 91•
e
gggS
seit dat drome 93vb; Men seitdats mort 94ra; Lisemuschs seit al
vb• Wat
hi
va ^• Hem
o
pp e e 8 W
^ t g segt
g ofte segghen
gg n m moeght
g 140
e
h
segt
ala deel 1178rb;
78 r Dat
at se
seggheen on s die lerer der
g hem ggod hebs
eg er kerken 182rb
Dit sermoen P re ecte de leestmeester van straesborch 49ra
sermoen
Menech set mi teor eg in scaden 140vb
setten
^ ele
A1 sede zziele
ae eden
e gghesonden
son e laeft
e 14•
Ov
cristi
risti heileghe
ei g mi
a,Ziele
ae e c
188va
sien
Ach men siet se en 87va; Hets dicke
s' 91
iva,
e siet dice
cghesien
• Een
prayeel
ra ee l

>
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k egghescien
esc e 3 > c sie vore
r hem
e dat ra ic we1 138ra>Men
M stet
139v •Stet
sel en rijcs
cs
mans
a s huus
h
van wien gi sprect
^
p endee wat
141rb•, Siet op
e
p v ende benijdt
^ t mi niet
et141r •, E c sieweshi hem
w n 144r a,• Siet doch
ni niet
hier
oce en
benic
et
e 221rb
eet
Ic en beens
allene niet 88rb;, Icc w as lief
miinn
e
e liefe wasic
s 88va,• Dat niet
mach
sijn
e
en e s dat
ac noch
oc
s 89r •aIccbeent esiet mi wale
a e 9r
8 a• Hets
m ct 94r
n 93 va Dan
beterr te sine 91r•Dik
a, Dicke es ccoene
94ra;
a•
,• Dnes volmaect
zijn
Och
ic s i 94ra;
Die
seredronken
z"
1
4
r
•
A
0 wiee einich dattc
etesee
0
>>
>y
boy
y nv e s m i wel becant
eca t 239vb
Die enen
ssin
e ong euo eg en zin 144vb
Nv slut vastedie slote ende onsdaer binnen 94rb
s ut n
i dat blide
l iom
1
nvn
(Wie
es) omijn
see
^ sneuen
u 137rb
Die bie haer te somere wiselechen
somer
g eert 137ra
n
e s
e de sonden
so e aave
e co
comen
e 59va • Alse
sonde
S
Seuene
ue sson den
sijndaerr aalle
son en in thof van roeme comen 140vb
(Hoe
sor ge
o sere
e dat wi sijn)
^ in sorghen
g139r
en
a
Een sot nemt eens sots sanc 139vb
sot
(He
ets)sotheit
sothe it
so
t dat
a men verree ggaet145 rb
Allluttel
spel1
utte loesene es)maer
ae spel 141 ra
spelen
e sin
singhe
en 91va
S e en endewel
Gh li'
e cl ee n in den
e s te
g e siet 87vb
ng
spreken
sp e e
(Het
et es) goet
envn
a e goeden
82v Te walee sre
82vb;
sprekendaer
g spreken
toeo rte sin 89v • Die
dicwile
, emeneghe
e e
g e c e opp mi sprect 94r •, Die
meneghe
g s recthine weet wat 141 ra•^ Die wale sprect elken tuwe
142ra
springen
S rt g ensing he n
Springhen
es al
a de joeght
l g 140rb
Die ene stat wilt regeren
stat
137va•^ Diee ene stat willen regeren
188rb
ge
g
Dri
Drie steene
si l n hier
ier opP der erdeen 54rb
Soe wi een dat ic steun
r e se
i 14
en
0r
stoc
visch
Des
stocvisch
cv scheeft
ee
enen
t e e goeden
ze 165ra
zede
g
sermoen
predecte
de
leestmeester)
van straesborch 49ra
Straatsburg(Dit
P
g
Wilen een stuc hier te voren 155rb
stuc
suchten
Vele
e
e suchten
n 88rb
swigen
Swift
ende
v
re rac
h 89
v•
w
e
de
89va;
h swicht ende hoert 91 r ,• Swt a Menech
e ec
g
1
hen
es
een
proper
woort
141v
•
hoort
r
e oot148a
g
P p
^ Alle swighet
g et eende
Ave te
tempel
tempe
rn el der triniteit 40vb
P
minen"
tt1 t 5 1va•^ Op
enen
e tt 1t mijn
p e
l (Constic ghegheuen)
g g
l wech
helach,
69vb; Dieaft.
• cwille)
tijtlaet
ee t ende
1 liden
e e tti
e 88v
88vb;
(Ic
^' heeft
e
den tijt
1 tt"1 t eendinc met
Mendoet selc
1 met vrouden liden 89v a•^ Me
rade 89vb; Die
oe tijts
er
9 v Dieettt
e n mochte
oc te 889vb;
ggoets
1 verbeiden
1lijdt
lt
ende henen veert 136vb;^ (Het ggheuiel)
eu e tenen ti den 186ra
Va n quaden
tong hengheve^n•nt
ton ge
g
q
l' 141va
trk
ec en
Ghelijc
^ dat trect
e 93v a
triniteitt
(Ave tempel)
e triniteit 40vb
P e der
tr we
trouwe
m wi h
(Scaemte
s 78rb;
ei t ende trou we 78r In trouwen
wenbenic
ni bleuen
euen
oedatt mi vergheet
hoe
eg eet7
8 va> I n trouwe n wi ic volstaen 87va;>• Die
in trouwen
o wen wiltt volstaen
o staen 87v Trouwe v er org en88va;
87vb;
v 7"
88
a rou we eshecroent
in mi 89ra•, Met trouwen tedienen in ghere ni
niet
g
e
l

>

l

p

>

>

^
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e trouwe
tr w met trouwen oen e 89r • In trouwen soe
e 89ra;• Die
(Ic
i
89rb;
l
n 89
c wille) a to es met
ettrouwen dienen 90va ,•
w11h cvo stae
Trouwe esoet
g 90v •^ In trouwen mach men an hem verstaen
140ra;
a, Wie dat trouwe ende wet eg eert140r a• , (Hi es) dom die
der trouwe soect 140vb
Alse hare twee 93r
twee
'
Mi soeen
M
e twa' e t niet 89rb
twivelen
(Aveghi sijt)
uteve rcoren
^ wt vercoren 86vb
heI ge 'hemel•
n die es inden
m (Icsondich
1r ^ ce
sc Ic
e eh e
so
Vader onse
vader
den
hegh
n vader49vb;
4•
loue
in gode)
al m
ec
t e
9vMijn
M^n vader wan mi
g ede
tkint 140rb
va e ende
t
e de
hier
n 6vb ,•Tusschen
ussc he vader
e te voren
o e13
in eenen
W
Wiee dat
e vollen vate 90r a
vat
venijn
(Hen es)geen soe quade
venij
1 88ra
q
e ln
94rb
venus
nus vrouwe coninginne
Venus
g
r
Ach opP een verbeiden
88ra
e
verbeiden
Dien
verb elg e n mach
e ic
c soe
o lichte
c
c 88va
verbelgen
Een
verdient
verdienen
e ve
n 92va
Son er verdienteheeft si mig e o en
i
ver ente
g 180rb
e g hi si'
Verdraecht
so e wie
verdragen erdrae
^ t 888ra
Hi ma ch w el c1 gae n i'n
•
l svverdriet 8 7v •^ (Diee blide es) om mijn
ln
verdriet 88rb
i se
Dickeverkiest
v
t 92vb
e rken
1 sere
e ver an
(Mi doet) alte
rl
verlangen
g en 32rb
Ic
wi
mi
des
vermeten
wel
138va
vermeten
(Sente
bernaert
se
et
alse
ic
peinse)
om tfernoi ons heren 57vb
vernooy
g
p
e oy
(Ic ben) verraden
onver i ent 88v • ,(Hen es nerghent
eer) verraa
verradene
g
den 142rb
ad
ende
e e dief
de Oa
(Icwel
weet) e dat verraderen
verrader
e
(Ic
I hebbe) verstaen in minen zin 1 4(Alse
1r , v1 iement doet) v er✓erste
an
Al
langhe
ang e verstaet dese i'ngh en 146ra
s taen 143rb,•Alsoe
Een sottelijc
verteren
e
^g oe verteren 142va
(Wie wilt) dat ic hem verwere 141 ra
verweren
Da1der bestee dat men
i 88v • Dicwile vin t 91ra • Dat alder
vindenn
e vint
e
1
•, Von acenen
h
edelste
datmen
me vint1 07vb
e enysere
se ren [Wet
139rb
visioen
In enen visioene dat ic sach 95ra
Vassc
Visscheren
ere weueren toln
e137va
e
visscher
a ren mede
ss er
Clauarius es) een vo g godweet
✓oghe1
el
wee 140rb
Volc sonderh
hoet ende
e de o ne wonhg en1
142vb
✓o 1 c
Vo
r h tich
e ac
eates
e aalt stoes
gog eet112vb
✓o r edachticheit
• nnl
Als
n 1 9Ov•
s ghi vonnesse
onnes g eh eu selt
von
es te di
a^ Ne
(Nemstu)
s u enech
n
vonnes
sse
waert 145vb
Wie vosse met vosse vaen sal 139vb
vos
(Icc beuele)
l
miheden
edie
en e heileghe
vloet
e 71rb
g ev vloede
Di
m
n
h
vragen
Die
e
e
e
vreecht
hoet
met
mi
steet
88
88ra
g
g
h in
vrede(Ensr
e genvr
s oec
gin c wt) de vrede
v e1
e 2 5va
47ra;
•
Io annesa tista
edel
gods)
vrient
p
g
^ Ghetrouwen vrient
langhe
t
8
r
•
(Biden
n'
v
r'
e
ghesocht
8
a
ene
die
es) vrient
89vb;
e
89v • (Ic
g g
^
g
was) vrient ic ben verset 90ra • Als men mi vrient te lenen bidt
^

^

r•

>

^

>
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90va•, Een vrient ter noet es altoes ggoet 105r •, Ghetrouwe
et ouwe vrient
h u pte
hulp
ternoet1 36v• Vrientdie emen
lichte
c te
verliesen mach 137r
Niemen sijn
selken
en vrient en achtic
c tc
) vriende en weet 138ra•, Al se
niet 141vb; Hoe verre een
e vrientden anderen si 141v •Wat men
valschen vrienden c
claghet
a et141
vb• N
iNiemen
menesine
s e vrienden en weet
^
141vb; (Men sal) metten vriendenlil' den 143va;• Lieue
Lleue vrient wie
i
sijt
144r
•
(Eert)
E
e
t
uwe
uwen
vrient
hets
wel
e
oc
t 144vb
l
^
g
vroeden
(Die wille) vroeden
e 88
88rb
vroetschap
oetsc a
Alder vroetscap
fondament 142ra; Die
, e
beste
vroetscapdie ic vinvin
de 187rb
vroude
Vroude comterne
91va•, Doer grote
vroude 93va,
• Dieein vrou g
g
den inoe
n
daden
14
e
a
e
145ra
g
vrouden
Mi vrouddaer si al mijn
mijnbegheer
g r 157v
vrouwe
Doen onse vrouwe ve sc
r h
e enwas 38ra; ,• Ave vrouweevol
h oge
naden 44ra; (Maria)
a a vrouwe moeder
heren45ra; • Die vrou e oons
s eren
wen sijn
l aalse1lc van se en 55v •(Het saten) vrouwen scone 71va •
Au
e vvrouwe
ouwe vol
o alder eren 74ra;^ Vrouwendie sou en sijn
lg e sta e 87vb;^ Aen vrouwen zeer en leghet
macht
t 88va;
at
g
ggheenac
,• Dat
vrouwen
h 89,
r•
w se et
Meneghe
vrouwe
g vrouwe 91ra Een
,•
wedie
e
hulpen93rb;
93r Vrouwendie scaer a ndraghe
ra en 141rb
D hem
e moet) wachten
k r vr
telker
v en 89ra; (Die wille) wachtem
voer den wijn
wijn 138v •> Wachtendiee hem
e te wachten heeft 141 ra >•
Ieg e i'c
) wachtemdies
es142r a
waerheit
Die waerheit steet 93ra; Seidic de waerheit ta er tijt 137vb
water
Alse dwater )jeghen
er g eggaet 136vb
g
w
h
ec
0 penen tijt)
l mijn
) wech ghelac 69vb
Grote weide lom
den s
sin91r aMesalin
weelden ende
p t de
, (Men
e e in
noet 143va
werelt
Die dese were t wel
i 90v ,• De were t es alsoe ghescepen
e es et
137rb;^ (Wetti) hoee de were t staet 137r
137rb;• Alsic die were* al dor
merke
2v
e e 06
wesen
Een scoen wesen sonder ouermoet 51rb
wet
Die jeghen
e en weet 91 ra
)g
weten
Ay
e 24vb•, Die wijste
oe
node ic ore
y in wiste noyt
y van minnen
1 hoe
uaet
se
en
89ra;
Die
wiste
hoe
wel
w
wel
spreken
e
kn
,
s
e
e
staet 89v
89vb;
9
gg
p
Niemen en weet 92rb;
wel•
t (Hets)
eenhfl
een lieflec weten
145ra; (Vort
doet) men v te wetene van ander acl
miracle
1
e 9r
8a
wijf
Tgoede
e goeden
man 38va;,• Een
e sa
salich
c wijf van
g e wij^fmaect den
g
'on
eng 54ra; Een
edel wt ^ende een
gh na daghen
,
e hoghe
og
e ghebore
oren
Eenwt1 doet spreken 93va
, Scone wi7' s te ppliene 91 r•^ en
wijn
Wijn
Wa
e evr
e schende goet
1 n reine
g 140va
wijs
(Scaemte) wi^"s eit ende ttrouwe
ouwe 78rb;
78r •(En es) wijsheit
) eit
1 ett 92ra;,• (Dat
es wi1 js eit 92va;^ Dat wi7js eit ghee
een erue en zi 139va
wille
(Mensal)
saden
e wille somwile breken 145rb
winnen(Wildi) wtnnen oe out
houtmate 143va
wise
Die
i e wise
hl
hi can menech goet
rg 139va;,• Dat salomon den wtsen leerde 139va
>

>

^
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^
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^
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>
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>

^

^

^
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wolf

Soe waer een wolf here zi 139r • 0 mdat dewo ingas
gans eloes 141va
wonder
Enh
es
een wonder 89v Dits wonder 91va> Dans wonder
er
niet 92va
wonderen
Mi wondert se
rre wat si vi
' s ieren 144
144vb
wonen
Het woende
te bbruesel
uesel in die stat 25va; Het woende wi en in een
lant
wort
AYmi dats een wortt van
a smerten 89r Die mi met sconen worden dient 90vb • Troestelike
elike voert 93r Bi sinen worden
en nnic
kinnic
den doeren 139vb
wrakeGleenie ge hoet) v der wraken 89va
wroeger
Ic woude)
aallee wroeghers
waren 90ra
g
LATIJNSE INCIPITS

mors
i
regna

0 Mors ero mors tua mors 65va
regina
1or u
m Aue d
domina
o minaAng el o u m
g

Aue

195rb

Register van namen en plaatsen

i zzijn
namenopgenomen
van
personen,
r onen^ personificaties,
a
s , vo ditdiplomatische regster
lp
Personi
n ggoden,
dieren,
e,
o e,
e, rivieren,, steden,landstreken en talen. Niet vermeldworden God of
tenzij
specifieke n amzijn
zijn aangeduid; etze e
e en van dedrie-eenheid,
te ^ ze
e metteeneea
komt
voor,ewel
'Lucifer'
n s' .
voor
u i'
ve
o t niet
dus
oo
,enn`Sa
t a a
geldt
t voo
de duivellemmaD
u ve (het e
zijn
beknopte
Bi' et annoteren zijn
'v
zij de ei In cursieve
druk
e o pBij
aannotatiestoegevoegd.
a es
l n
Bi'
teurs inverband
ver a met de
omvang
om gg
an van registerhetterughoudend
engeweest.plaatsBi
g
m is alleengeannoteerdin
m ern schrijfwijze
ri' wijze
afwijkt
namen
s a eegevallen
aa r e moderne
e
a ^
tvan
l sterk
g ve n w
n wordt.
één i'-l
op tte
t Van
a annotatie
a otate iss opzettelijk
d^ew
e de
d tekststgevonden
e l aafgezien
e ik in
g e e ineen
g o ewo
van spreuken
in te stnr.1 48 staat opp naam van auteurs
z
geval. Een gooaata
groot aantal
zonder
e
e
sterk verbasterde
(meestalLatijnse
Latl nse of
f Griekse),
a a in ste
ve aste vorm
wordt
t weerG ' k se ^ waarvan
a a denaam
e o wo
er zi
i'n
r
n,
e even.
Aan
e
en
de
spreukenwillekeurigerschijnen
Pzijn
s
eu
e
aan
auteurs
te
z
toe
toegeschreven,
esc
g
g
leek
weinig
zinvol
verbasterde v rmen te er ei en tot quasi-correcte
ee het
et
e gq
o omdeo
ua
e namen.
amen
voorkomende
Dee lemma's
i^n aalss volgt
eest
voo ome espele
a' szijn
gt opgebouwd:
opge ou w hoofdwoord,
oo
, in meest
e
ling; variante
n' waardigr ivan
(naar
afnemendefrequentie);
n'gin
v functie,
aar
a emen
e
aanduiding
va ante spspellingen
e inge
i hoedanigheid, soort (bijdieren)o
n erebepaling,in ien ie in de teksts is
e,oeage,s
^a
ve,
• tussen
sse haken: verbogen
og vormen;
o
,eventuele
e annotatie
a in cursieve
u
eletters.
e s 'Ziee
verwijs naar verwante lemma's of
ook'
verwijst naar iidentieke personen of zaken;, `zie' verwijst
oep
verwijzinge
een
anderhoofdwoord. De verwi'zin
en bestaan
(vet
s
e^
sta uit een tekstnummer
t geen
een regelnummer in te stnummers waar afzonderlijke s ro eno spreuken
tt
zijn
1plaats
in p a van eregels,
eg s, verwijst
e l het nummer
e naar
ae
deze
e te
telling;
n,g ezieaa
daarvoor
oor de
Verantwoor
Verantwoordingg
in van de editie). Naar naamsaan ui in en in de c aus opp
en van de spep
1 en nrs
.169-1 70> 205.1-206.2
z >eave wanneer een
' v
205. 06.2
en 209-211.2)r
ewordt niet verwezen,
inde c iaus
k oppg
i intwee ge naam
aa sslechts
ec ts
e n voorkomt.n
Van een
n strikte
trik alfabetisering
et iserin is
v n afgeweken:
lemma's
gaan
plaatsen
personen;
I ^(nagenoeg)
n
e
i
u
n
e
emma
s
a
e
voor
nen ,
vallen
ag ew
e ek. bij
a gelijkluidende
e
o
e
e
aa
a
ts
oo
g
gg l
g
p e so
p
bi'
gesystematiseerd
naar hiërarchie
bij eenzelfde naam is de ordeningg van de personen
gY
P
lijk
enz.) endaarbinnen
enaar
na r
(wereldlijke rangen voor geestelijke,
e s e
e koningen
k
oo hertogen,
tog^
e e
g evoor
opeenvolging.

AARONS Aaron 201 1260
ABECUC 148 170
ABECUT 23 160
ABELANT zie ook Florents n 205.1 229, 479,

531, 563, 604, 610, 710, 770, 800, 882,
1101
ABELANT, HERE VAN - zie ook Rodelioen 205.1
814, 978, 982
ABELLE Abels Abel, zoon van Adam 5 32,
170
ABIA Abyas^ konin%van Israel 5 664
ABRAHAM(Abrahams, Abrahame) zie ook

Ysac 36 61; 59 149; 113 141; 128 78; 183
14
ABSALOEN, APSLOEN Absalom, zoon van koning David 159 87; 205.1 131
ÁCHALIUS 148 206
ACHILLES, AECHILES, ACILLES, AUOLLAS, HER

Achilles 142 20; 144 51, 64, 120, 125,
204, 222, 231, 240, 267, 274, 306, 334;
145 titel, 121, 308, 318, 330, 352, 375,
388, 401, 422, 433, 436, 492, 535, 854,
862, 868, 892, 905; 146 389, 564, 584,
622, 677, 692, 916; 147 12, 26, 31, 40, 45,
70, 95; 167 195; 201 1234, 1240, 1441
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ADAM, ADAEM, ADEAM(Adan, Adams,

APOLIJN,
J^ APPOLLIJN,
p
J> APOLLO, GOD (Apoline)

Adaems, Adame) zie ook Cayms, Abelle
2 886; 4 221, 232, 241, 253; 5 21, 25, 36,
43, 94, 111, 192, 198, 214, 220, 252, 279,
301, 401, 776; 22 61; 24 106; 26 236; 36
60; 38 57, 103; 39 56, 81; 59 132; 115 116;
119 48; 128 14; 149 147; 166 62; 180 49,
58; 183 7; 201 1441
ADROSCUS Adrastus, koningg van Argos
g 146 150

143 755; 159 13; 169 82, 179, 277, 406,
422, 430, 594, 609, 683, 690, 748, 790,
812, 936; 205.1 247, 326, 337, 366, 374,
616, 652, 711, 763, 804, 811, 976, 1007
APPINA 148 201
Apsloen zie Absaloen
Aquitanië,
zie Sente Willem
q
Aramathien zieoseph
Araut, zie Casteel
Ardennen, zie Godeuarde
ARDNOYSE, DIE - 101 277
Argos,
zie Adroscus, Dyomedes
g
Y
ARISTOTELES 148 40, 175, 210, 223 . 149 151;
155 51
ARTOYS zie ook Lodewijc
1 van Male 130 149
ARTUR koning
g 128 36
ASCHAYUS 148 203
ASIA, TLANT VAN - Assyrië 5 152
ASTIONATA ASTIONACA Asternates, zoon van
Hector 146 42, 235, 293
ATHENEN, DIE HERTOGHE VAN - Menesteus
146 696
ATHENEN, DIE VAN - 146 708
AUERNE, DIE CONINC VAN - van Navarra
205.1 66 72; 206.1 463

AELBRECHT, VAN COLNE, MEESTER, BROEDER,
BROEDER(Aelbrechde, Aelberechten)
Albertus Magnus 26 10 22; 73 5, 13, 15,
23, 41, 43, 61, 93, 100, 105, 123
Aeneas, zie Eneas
AEXS IN GASSCOLNIEN Dax 197 28
AFRIKA
206.1 849
J
AGAMENNON, AGAMENNOEN, AGAMOEN, AGEMOEN, ('ONINC, HER A g amonnone
Agamennon,
144 51,
g
^ koningg van Mycene
y
284; 145 141, 728, 756; 146 391, 680, 693
Agreste,
zie Fryon
g
AKEN 149 179
Aken, zie Michiel
ALAXCIS 148 202
Albonien, zie Ypodonien
ALEXANDER, DIE GROTE, CONING Alexanderen Alexanders) Alexander de Grote,
zie ook Machedo 67 46; 148 191; 195 19;
206.1 753
ALMAGHEN het Duitse rijk
1 101 76
ALMANNE Duitsers 70 65
ALTUAUS Acamus van Thracie 146 149
AMEDAS Amadis 167 193
ANAXGORAX 148 194
ANDROMACA, ANDROMICA, ANDRONIKA,
VROUWE, HECTORS WIJF Andromacha 84

16, 124; 143 301; 146 27, 61, 174, 185,
227, 234, 269, 277, 817
ANEL Auneau 197 4
ANGISE Ansegasel zoon van Sente Arnout 101
102,117
ANIETA 148 197
Anna van Bohemen, zie Inglant
g
ANSELMUS 59 111
ANTELBERT, VAN ROME 101 94
Antenor, zie Pollidamas
ANTILOGUS zoon van Nestor 144 54, 279
ANTIOPUS CONING Antipus van Caledonië
145 131, 247, 290
Antiochié, zie Antiotsen, Olibrius
ANTIOTSEN ANTIOETSEN Antiochie 205.1 489
808, 1129

AUGUSTIJN, AUGUSTIJNKEN, AUGUSTINKEN

sprookspreker 49 titel, 175; 129 titel, 572;
179 83
Auollas, zie Achilles
AVGUSTINUS zie ook Sente Augusti 1jn 59 83, 91
91,
95,139
AYAX, AIAX THELAMONS SONE Aiaus, zoon
van Telanion 144 52; 146 390, 500, 515
BABELOEN, DIE, DEN SOUDAN VAN - 205.1 735,
1126
BABILONE DER STAT VAN -(Babilonien) 100 1;
159 3,146
BALDERT S, STAT 169 184 214
BALDERIJS
BOUDEN, VANDER LORE, LOREN

dichter 23 182; 195 148
BAUWIJ N dichter 100 237
BEDA Venerabilis 59 114
Belijn,
l zie Casteel
Belioen, zie Godeuaert
BELSEBUC duivel 193 417
Beotië, zie Efeus
BESCEDENHEIT koningin
g 129 323, 456,> 494
BETHLEEM 180 26
BETTE(Betten) 209 156, 164, 257, 275, 280, 292,
299, 320, 355
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BETUENEN Béthune, zie ook Lodewijc van

CALLE 119 7. 209 182

Male 130 152
BEXILLAS 5 435, 443

CALO 148 193

BISSCOP VAN VERDRIETE, DIE - 66 10
BLAEIE Blaye
y 197 22
BLITELT dochter van Lodewz1 c I (lees: Dagogo

bert I)
Blos zie Partonopeus
Bloys,
P
BOECIUS 148 198
Boenen, zie Machtelt
BOER DEEUS Bordeaux 197 23
Boesheit, zie Logene
g
Bohemen, zie Byhem
y
BOLEY Le Boulay
y 197 9
BOLLAERT, HER 211.1 192
BONEVAEL Bonneval 197 6
BORGHES Burgos 197 42
BORGOENIEN 162 39
BORGOENGINEN zie ook Lodewi1 jc van Male
130 150
BOsTO 148 211
Botine, zie EPisceePhus
Bouden, zie Baudewijn
Boulogne, zie Machtelt
BRABANDERS 101 148
BRABANT 101 334
BRABANT, VROUWE VAN -Johanna, weduwe
van Wenceslas, hertogin 139 30
BRABANT, PRINCEN, PRINSEN VAN - zie ook
Godeuaert, Heinric Heinrike, Jan, Puppijn, Wenselijn 101 12, 24, 342
BRABANT, LEEU VAN - 139 72
BRABANTS GHESLECHTE 101 229
Brises, zie Ypodonien
BRISIDA CALCAS DOCHTER Briseida 145 597,
603, 881
BRUESEL(Brusele, Bruesele) 13 1 onderschrift;
101 236, 253, 257, 319, 328; 132 2; 164 1;
191.1 titel, 4, 6; 191.2 11
Brussel, zie Bruesel, Ian Knibbe, Molenbeke,
Sente Goedelen coer, Sente Jans, Wigaert
BRWYSWIJC,
DAT GOEDE LANT 205.1 95, 117,
1
159, 294, 513, 679, 685, 691, 746, 883,
1083, 1087
BRWYSWIJC, HER`I'OGHE BAROEN, VAN - zie ook
Gloriant 205.1 titel, 9, 87, 200, 221, 627,
739, 769, 895
BYHEM, LEEU VAN - Bohemen 139 56
CALCAS Trojaans
ziener; zie ook Brisida 144 55
1
CALCIDORUS 148 209
Caledonië, zie Antiopus, Cassidonien, Fenijs

Caluarie, zie Monte Caluarie
CAMERIKE Cambray
y 101 75
2 539
CAPADOCIA Cappadocië
PP
CaP^
et zie
Hu he
h
Hug
zie Cassitus
CASSANDER Cassandra, dochter van Priamus
146 16
CASSIDONIEN Caledonië 145 133
CASSIDONIEN DIE VAN - Caledoniërs 145 172,
217
CASSITUS Casian bergketen
in Scythia
Serica
g
y
147 2
CASTEEL ARAUT Chiitellerault 197 14
CASTEEL BELIJ N Belin 197 24
CASTEEL SORIJS
Castro erin 197 44
J Castrogeri
148 176, 216
CAYMS, KAYMS, ADAMS JERSTE KINT Kain 5 20;
185 25
CECILIEN SESILIEN zie ook Esmoreit 169 9, 38,
51, 664, 912
CECILIEN SESILIEN, CONINC VAN - 169 79, 190
CERRIOEN Carrion de los Condes 197 46
CERSUBELUS Euforbius, heer van Chastelclus
145 350
Chastelclus, zie Cersubelus
Chawila, zie Emelat
CHERUBIN YNGHEL(Cherubinne) 2 792; 5 54,
106,119
Ciconen, zie Eufenus
Cisile, zie Placanus
Cisonië, zie Remus
CLAEYE Cloyes sur le Loir 197 7
CLAPPAERT 211.1 142, 166
CLARENTE, RIUIERE(Clarenten) 144 44, 60
CLAUTUS Glaucon, koning
g van Lice 146 146
CLEER BESACH, HER 49 91
CLODONIUS> CONING Clovis I, koning
g van het
Frankische rijk;
rijk; zie ook Lodewi'c
1 1 101
79
CLODYOEN(Clodioene) koning
g der Franken
101 69, 71
COELS zie ook Sente Cleis, Sente Nicolaus 209
36, 372, 389
COETSI DEN CASTELEIN VAN - van Coucy
y 162
379
COLENE Keulen 73 3, 79, 99 . 101 289 295
Colne, zie Aelbrecht
COLPAERT dichter 67 1 249
CONDE, STIERMAN 129 231
CORDEKIJN, MINDER BROEDER 108 133
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CORLIAEN HER 67 107

DORDRECHT, DORTERECHT 129, 15; 1512 5

CORTANIE Ormentë 146 843

DORDRECHT, DEN CNAPE VAN - 151 titel

Cortanie, zie Curipluse
p
CORTERIKE Kortrijk 206.2 47
CoucY,zie Coetsi
CRISTUS,
CRISTUS CRIST,
, XPC(Criste,, Cristi,, Cristum)
zie ook hesus Kerst, Nasarene 6 358359, 574-575; 14 73; 31 81; 41.1 9, 19; 45
64; 72 57, 82, 94, 123, 131, 149, 158, 184;
83 6; 101 52; 105 23; 111 47, 64; 117 7;
138 21, 26, 32, 49, 67; 166 49; 183 46; 190
1-5; 196 6; 203 9, 16, 19, 52, 58, 61, 74,
80, 83, 96, 102, 104, 117, 122, 125, 138,
144, 146,163-164,168,170
CUPESUS Cupesus
van Larise,
^ zie ook Ihaph es
p
146 147
CUPIDO g od 159 18
CURIPLUSE HERE VAN CORTANIE Euripulus,
CURIPLUSE,
,
p
koning
g van Ormente 146 842
DALEM g raa schaP Dalhem 101 294
Damas,, zie Damast,, Damiet,, Pollidamas
DAMASSENNUS 148 219
DAMAST, DAMAS Damascus 145 766;
766; 169 523,
523
643, 763, 884
DAMAST, CONING VAN - 169 59, 227
Damast, zie Damiet
DAMIET, CONINGHINNE, VAN DAMAST dochter
van de koning
g van Damascus (Damiete)
169 257, 262, 270, 826, 831, 874, 878,
888, 911, 924
DARESSE,
, DIE ( ONINC VAN - Resa,^ koning
g van
Aresse 146 603
DARIJS
143 46,, 50,, 63,, 72
72,
J Dares de Phrygier
yg
266, 269, 598; 144 58, 90; 145 130, 336;
146 36
DAUID, DAVIDT, DAUIJT,
CONINC, PROPHETE
J CONING

(Dauite) zie ook Absaloen 4 40;, 5 388
388,
402, 413, 416, 444, 449, 466, 470, 477,
509, 531; 59 62; 72 53, 76; 128 35; 148
179; 149 148; 183 32; 201 1424
DEENMERKE zie ook Lanseloet 206.1 704
DeïPhebus zie Defebus
DEFEBUS,
zoon van
, DEPHEBUS Deiphebus,
p
Priamus zie ook Lyeaert
69; 145 83
143 69;
y
DENOUWE(Denouwen) Donau 26 45 ,. 101 60
DIETSGH'(Dietschen, I)ietscher 13 3; 26 81;
32 titel; 35 titel; 72 34, 45, 106, 138. 148
159; 196 titel, tussenkopje
13
pl na 6; 201 13,
22 . 203 titel
Dille, zie Jan
Dingelsche,
zie Ian
g
DIONISIUS 148 165

DOREN Thiiringen 101 60
DORNEKE, STAT Doornik 26 15

Duitse rijk, zie Alma hen Almanne, Heinric,
Heinrich
DYANEN, GOEDINNEN Diana 143 755
DYOMEDES,
, HERE Diomedes,^ koningg van Argos, zie Leocetes 144 56; 145 113, 558,
585, 590, 623, 804, 813, 820; 146 388,
397, 421, 893
EBROEN, DAL Hebron 5 73, 89, 227, 284
Ector, zie Hector
ECUBA, CONINGHINNE, DES CONINCX PRIAMUS
VROUWE Hecuba 84 9,, 38;
38; 143 229,, 667;
667;

145 157; 146 200
EFEUS FORCAUS, CONING, HERE VANDEN PHILISTINE contaminatie van Heseus, koning
van Thracië en Fortis, heer van Beotië
146 151
Elena, zie Helene
ELIONA nicht van Andromacha 143 302
EMELAT, LANT Chawila 5 141
EMITERES, VAN FRIGIE Merceres,
EMITERES
^ koning
g van
Phrygtë 146 444, 449,, 459,, 491
ENDI LANDE VAN - Indië, zie ook Merioen 147
3
Engeland,
g
^Inglant
g
g
^ zie Jnghelant,
ENEAS Eneas, prins van Troje 144 36; 146 143
668
ENPECLUS 148 205
EPISCEEPHUS Eistrot
Epistrot,koningg van Botine 146
150
Eistrot zie E PisceePhus
Epistrot,
ERACLIUS 148 183
ERE, VROUWE, VRUWE(Eren) koningin 86 61,
129, 157, 168; 99 66; 129 422, 444, 555,
560
ERE hond 50 70
ERMOGARIS dochter van Priamus 143 69
ESMOREIT, ESMOREYT, TCONINCX SONE VAN
CECIELIEN 169 titel,,
33, 204,
285,
, 273,
, 285

301, 450, 478, 518, 522, 534, 559, 572,
582, 584, 655, 658, 660, 727, 736, 744,
747, 760, 777, 785, 796, 810, 838, 842,
854, 885, 896, 919, 928, 936, 939,, 952
952,
969, 979, 1010
Eubee, zie Palamedes
EUERAET, BROEDER, BRUEDER 210 130, 136,
144,156
EUFENUS, VAN LANCOLIE, CONINC Eufene, koningvan de Ciconen 146 145

REGISTER VAN NAMEN EN PLAATSEN

1281

EUFRATES Eufraat, rivier 5 154

GHEERBERCH GHEERBERGHE dochter van hertog
en • zie
ook Yue, Yeven 31 17
g Karel van Neder-Lotharin g^
ook Lambrecht 101 234 249
EYSENBAERT, EYSENKAERT oom van Roedeltoen
GHEERT, GHEBURE buurvrouw van Goesen
205.1 481, 805
FAVEN Sabres 197 25
205.2 126, 150
FENIJS, VELYX, CONINC Philitoas boning van GHEND, GHINT Gent 100 233; 206.2 51
Caledonié 144 56 . 145131 184, 218, 248 GHEND, DIE MAGHET VAN - van Gent 100 titel
FERROMONT(Ferromonde) koning
$ der Fran- GHERAERT VAN COELNE, BROEDER 59 124
GHERAERT, GERAERT,> BAROEN VAN NORMANleen 101 67
67, 69
DIEN, HER oom van Gloriant 205.1 38,
FINSEUS 148 199
52, 55, 62, 90, 96, 109, 138, 166, 172, 382,
Fion, zie Fr on
FLOERANT, DES ROEDELIOENS NEVE 205.1 731,
440, 452, 495, 507, 519, 802, 992, 1089
GHERECHTE TROUWE vrouw 139 67
764

EVA zie

FLORENTIJN
J VAN ABELANT, VROUWE,J ONC- GHERECHTECHEIT, GHERECHTICHEIT, VROUWE
FROUWE dochter van Rodelioen, zie ook
50 57 73 92, 104 115 120 179; 139 50

205.1 GHERECTEN Gams 197 30
Rogier
(Florentine,^ Florentijnen)
J
g
262 307, 441, 511, 545, 556, 574, 636, GHESTADE, STEDECHEIT VROUWE koningin 99
67,113
640, 656, 675, 688, 712, 733, 751, 812,
816, 831, 908, 914, 927, 941, 955, 960,
GHESTEDE, HONT 50 35, 66, 88
968, 975, 985, 1003, 1008, 1026, 1052, GHESTEDECHEIT, VROUWE 86 78,137
GHEWAREGHEN ROUWE vrouw 139 99
1070, 1072, 1082,1093,1096
FLORIS
GHIER, FIER 129 486,> 497
J minnaar van Blancefloer 167
FLORNIJS
Ghint, zie Ghend
J Florennes 101 247
GIELISE VAN TRECHT sprookspreker 149 68
FONTEINES Escource 197 27
FONTEINES Hontanas 197 43
Glaucon, zie Clautus
Forcaus, zie Efeus
GLORIANT VAN BRWYSWIJC, HERTOGHE zie ook
Formator,> Fromator, zie HeYuric
BrwYswi1>c Gheraert, Vaelenti 1f 205.1
92,128,184, 223, 353, 386, 433, 470, 504,
FORMENTES Fromista 197 45
524,, 538, 564, 630, 644,, 664, 684, 881
881,
Fortis,, zie Efeus
902,
981,
990,
1014,
1042,
1076
1094,
Frankische (West-) rijk,
zie
Clodonius,
Clod
yl
Y
oen Ferromont, Hilderijc, Karle, Lode1118
wijc, Lottarijs, Marcomerius, Merowi j nc
GOBERT, HER 133 48, 101, 115 144, 158, 160,
Priamus
212,218,221
Frankrijk, zie Fransoys, Lottarijs, Philips, GODEUAERT GODEFROETE, VAN BELIOEN van
Vrankere c
Bouillon,
koning
van Jeruzalem 101
^
$
264; 128 37
FRANSOYS Fransman 70 64
FRANSOYS zie ook Sente Francissicus 100 185
GODEUARDE VAN HERDENEN, HERE VAN
FRANSOYS taal 94 10
LOTHRIKE van Ardennen,, hertog
g van
FRIGIE DEN CONING VAN -- zie ook Emiteres
Neder-Lotharingen
g 101 240
GODEUARDE ME TT EN BARDE I,, hertog
146 473
g van Ne 145
FRYON, CONING Fion,, koning
der-Lotharingen
g 101 271
g van Agreste
g
GODEVAERT, DIE DERDE hertog
767
g van NederGABRIEL INGHEL, YNGHEL 26 247; 3133 . 36 3;
Lotharin en 101 284
GODEUAERT(Godeuaerde) II,, hertog
125 16
g vanBra
GALENTEYEN Galatee,
bant 101 281, 282
,ppaard van Hector 144
39
GODEVAERT(Godevaerde) 205.1 37, 40, 58, 70,
GALIENUS 148 213
76, 89,118, 414
GALILEA(Galilen) 4 308, 318
GOESEN 205.2 128
GASSCOENIFN Gascog ne 197 28
GOET GELAET, HER, SEILE 1 29 126,> 148
GEERNOET, HER 114 11, 67
GOMORRA 2 1231
GERECHTICHEIT(Gherechticheden) koningin GONTIER CONINC 114 10, 38
129 362, 481

l
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GOSEN, GOESWIJN schoonvader van Rubben

HEINRIC DEN STOUTEN MAN(Heinrike) Hen-

211.2 83, 87
GREGORIUS 148 167

HEINRIKE II, hertog
g van Brabant 101 292

GRIEKEN, GRYEKEN LANT (Griexsche) 76 10,

HEINRIC DIE GOEDERTIEREN III,, hertog
g van

46; 101 37

drik I, hertog
g van Brabant 101 292

Brabant 101 304

GRIEKEN, GRIES, DIE -, DIE VAN - (Grieken,

HELENE, HELENA, HEELENA, ELENA, VROUWE

Griexe, Griexse, Griexsce) 143 27, 141,
606, 805, 902; 144 43, 85, 90, 118, 361;
145 2, 103, 182, 296, 306, 327, 477, 488,
679, 683, 724, 735; 146 168, 289, 326,
386, 451, 463, 482, 549, 559, 566, 592,
610, 617, 643, 715, 756, 828, 856, 886,
891; 147 63
GRIETE 119 7
Grisoghenus, zie Sente Grisogone
GROEN Logron'o 197 38, 39
GYON, RIUIERE Gichon 5 147
HAERLEM 30 3
HAGHEN, HER 114 9, 20, 143
HASPEGOUWE zie ook Puppijn 101 113
Hebron, zie Ebroen

Helene Elenen) Helena (Heleine),
vrouw van Menelaus 84 11, 65; 101 38;
143 36, 51, 74, 303, 327, 345, 354, 364,
380, 400, 439; 145 822; 146 221, 261, 296
HELENUS zoon van Priamus 143 70
Hennen, zie Jan
Herdenen, zie Godeuarde
HERODUS Herodes 22 20
Herstale, zie Puppijn
PP l
Heseus, zie Efeus

HECTOR, HECTORE, ECTORS, HER, VAN TROYEN, PRYAMUS SONE (Hectore, Hectors)
zie ook Andromaca, Astionata, Galenteyen, Landonaaca, Polexina, Troylus 76
19, 25, 61, 93; 128 33; 143 67, 236, 247,
272, 458, 535, 605, 794, 866, 899, 914,
919, 926; 144 1, 12, 39, 64, 66, 91, 93,
102, 112, 119, 121, 122, 125, 146, 172,
202, 273, 333, 359, 362; 145 titel, 47, 70,
180, 200, 210, 223, 240, 257, 269, 298,
309, 313, 316, 321, 342, 347, 353, 362,
365, 373, 392, 400, 405, 412, 420, 421,
440, 461, 536, 588, 678, 878, 935; 146 titel, 27, 33, 57, 91, 127, 170, 239, 264, 284,
322, 359, 465, 639, 644, 660, 676, 684,
794, 808, 815, 837, 846, 854, 868, 874,
888, 896, 908, 915, 917; 147 titel, 18, 31,
37, 57, 64, 73, 76, 80, 83, 97, 108, 119;
195 19; 206.1 750
HECTORS GHESL ACHTE 101 45, 64
Hecuba, zie Ecuba
HEILE 119 7
HEILEGHE LANT, T- 154 26
HEINRICH, KEISER III (?), van het Duitse rijk
214 3
HEINRIC, KEISER IV, van het Duitse rijk 101
273
HEINRIC, DEN OUDEN graaf van Leuven 101
251, 255
HEINRIKF I, hertog van Neder-Lotharingen
101 285

HEYNRIC FORMATOR, FROMATOR, MEESTER

Hendrik van Gent 26 13 52
HILDERIJC
1 (Hilderike) Childerik I,, koning
g der

Franken 101 77 , 78
Hoede, zie Vaste
HOER NAER, HER 49 81
Hollant, zie Jan
Holofernus, zie Oliferne
HONGHERIEN, HONGHERRIEN 101 48, 57; 169

780
HONGHERIEN, VAN - DIE CONINC 169 666
HONGHERIEN, CONINCX DOCHTER VAN -

moeder van Esmoreit 169 193
HOPE 80 73
HOPE, CONINGHINNE 99 67,125
HOPE hond 50 38, 67
HUGHE CAPET, GRAUE VAN PARIJS
Hu hen
J (Hughen

210, 227
HUGHE, BRUEDER 59 55
HUGHE 211.2 70
IACHAN Licaon de Porte Cee 145 350
JACOB, IACOB, VAN MERLANT, MEERLANT,
MEESTER 26 17, 79,132,133
JACOBIJN 193 13
JACOP zoon van Isadk 36 61
JAN, HERTOGHE I, hertog
g van Brabant 101 310
JAN, DIE ANDER hertog
g van Brabant 101 324
JAN, DIE DERDE (Jamie) hhertog
g van Brabant

101 27, 333
JAN, IAN ,IOHANNES ,BAPTISTA zie ook Sente

Jan 31 34; 35 10; 41.1 1 41.2 1, 11, 19, 27,
40, 43
JAN, BRUEDER 193 13
JAN DILLE dichter 99 228
IAN DINGELSCHE dichter 153 120
JAN VAN HOLLANT dichter 24 138
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JANNE, METTER HUUEN MEESTER - sprookspre-

leer 149 69
IAN KNIBBE VAN BRUSEL dichter 130 159; 139

121
JAN VAN LIER sprookspreker 149 68
JAN SOETREC 148 33
JAN, IAN (Ianne) de Evangelist, zie ook Sente

Jan 18 30, 47; 31 94; 201 1477
JANNE, PAUS 31 112; 43.2 onderschrift
JAN, ENEN POL HER - 170 56
JAN, IAN, HENNEN 209 118, 120, 260, 342, 398;

de vorm Hennen slechts in de clauskoppen na 52, 58, 74 en 230
Iersele, zie Peter
IHAPHES grondgebied van Cupesus 146 148
JHERUSALEM, IHERUSALEM, JHERUSELEM zie
ook Godeuaert 4 108; 5 425, 470; 6 203,
270; 64.1 15; 101 263; 210 159
JHESUS, IHESUS, (IRISTUS, KERST, KEERST, HERE,
VAN NAZARENE, MARIEN SONE (Jhesu,

Ihesu, Jhesuse Cristi, Criste, Jhesum,
Ihesum, Jhesumme Cristum) zie ook
Cristus, Kerst, Nasarene 3 66, 89, 318,
323, 333, 344, 360; 4 24, 181, 285, 301; 5
514; 6 595, 619; 7 48; 16 1; 17 14, 20; 18
18; 22 19, 49; 26 207; 31 33, 89, 95, 105;
32 17; 36 97; 41.2 20; 42 9; 43.2 2; 45 49,
78, 83, 108; 46 4, 40, 227; 67 91, 222; 83
2, 8, 16; 100 65, 149; 104 1, 17, 29, 39, 55,
73, 97; 105 42; 111 3, 19; 115 106; 138 9,
14; 150 77; 172 101; 176 10; 180 24, 80,
88; 183 38; 190 6; 192 64; 193 51, 313;
196 14; 201 1505; 203 29, 65, 87, 108,
118, 129, 139, 152, 174; 213 16, 25
IMBERECHT, JMBERECHT 209 270, 276
Inden, zie Mermen
JNGHELANT Engeland 209 176
INGHELSCHF. Engelsen 70 73
INGLANT, DIE CONING VAN - Richard II 139 61
INGLANT, DIF, CONINGHINNF, VAN - Anna van
Bohemen 139 62
JODE, HER (Joden) 201 384, 408, 417, 424, 435,
459, 473, 491, 547, 549, 551, 566, 579,
584, 586, 587, 652, 740, 745, 746, 831,
833
JODE, JODEN, IODFN Uoetsche, Ioetsche) zie
ook (die kindere, dat volt van) Israel 3
29, 36, 40, 46, 58, 61, 72, 88, 95, 98, 105,
120, 140, 356, 367; 4 42, 102, 123, 270;
5 565, 608, 615, 670, 706, 709, 728; 22 10,
14, 18; 27 40; 33 6, 12; 31 36, 86, 98, 99;
36 11, 18; 72 86; 85 51; 104 63; 128 14;
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20315, 75; 205.1 1021; 212 15, 49, 53, 62,
65
JODINNE, JODINNEN 176 1, 17, 22
IOEDSCHE, DAT - GHESLACHTE 183 34
JOETE VAN NEDERLANT 148 184
JOHANNES de Evangelist,
zie ook Sente Jan 2
%
1843
IOHANNES ongeïdentificeerd 59 120
Iohannes zie Jan
JORDANE rivier 5 394, 407, 445, 455
JOSEPAT 205.133
JOSEPH, IOSEP, HER, VAN ARAMATHIEN 3 335,
341; 22 51; 33 47; 36 50; 180 31
JOSUE 128 34
Isaak zieacop,Ysac
ISAUDE YSAUDE(Jsauden) minnares van Tristan 84 14; 162 890, 893
ISIDRIS Ifidus 146 844
ISRAEL ISRAHEL 6 305, 308; 32 48
ISRAEL CONINGHE VAN - zie ook Abia, Roboam, Salomoen 166 48
ISRAEL, ISRAHEL DIE KINDERS DAT VOLC VAN
- zie ook Ysrahelsche 32 63; 183 22
ISRAHELSCE, DAT - HEER 5 293
JUDAES,
1410,
^ JJUDAS udase 2 1297, 1369, 1410

1445,1465 . 5 513, 565, 705; 22 9; 24 101;
36 10; 67 202; 138 19; 212 50, 61
JULIANE, IULIANE, VROUWE 206.2 54, 63, 72,
78, 84
JULIUS 148 161
IULIUS Julius Caesar 128 34
IUNO 15917
IUNONIS DEN TEMPEL VAN - 142 24
UPETIJN upiter 205.1 338
JUUELALES 148 218
KARLE, GROTE keizer Karel de Grote 101 152,
167; 128 36
KARLE, DE CALE Karel de Kale 101 170, 171
KARLE MARTEEL Karel Martel 101 127, 133
KARLE, HERTOGHE IN BRABANT hertog van
Neder-Lotharingen 101 180, 189, 192,
199, 201, 203, 206-207, 217, 233
KARLE, SIMPEL Karel de Eenvoudie koning
g
van het West-Frankische rijk
1 101 176,
177
KARLEMAN Karloman 101 111
Kayms,
Ka ms zie
Cans
Cayn
STAT Luik 101 288
KERST, KEERST zie ook Jhesus 21867 1875
Keulen, zie Aelbrecht, Colene
Knibbe, zie Ian
Kreta, zie Ydomen
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LACARIJS(Lacarise) 163 7, 20, 23, 28, 41, 56, 64,

69, 78, 84, 99,103
LAMBRECHT, GHEERBERGHE MAN I,g
graaf van

Leuven; zie ook Machtelt 101 242 255,
259
Lancolie, zie Eufenus
LANDONIACA Laudamanta, zoon van Hector
146 34
LANSELOFT, VAN DEENMERKEN, DEENMERKE,

1

DENEMERKLN, HER, RIDDER(Lanseloets)
206.1 titel, 100, 105, 124, 148, 178, 180,
196, 224, 236, 262, 296, 307, 330, 346,
616, 720, 728, 749, 764, 782, 839, 850,
862, 934
LANSELOETS MOLDER 206.1 323
Larise, zie Cupesus
LASARUS 113 139,141
LATIJN(Latijns,
Latine) 6 7 6; 72 67; 94 9;> 106
1
45; 148 122; 149 88, 95, 152; 167 468; 181
7; 185 21; 196 titel; 201 13a 16
Lazaruse, zie Sente Lazarus
Legeron,
zie Ypodonien
g
p
LEIE, RIUIERF 100 234
LEMBORCH, LF H VAN - zie ook Limborch 139
104
LEO, PAUS /X (?) 214 titel, 6
LEUER ZEE 2 411, 1110
LEUINET Bignet 197 16
Lice, zie Clautus, Serperfoen
LICHTGHEVOEL, IER, HER REINOVTS CAMERL-

LODEWIJC,
J VAN MALE, GRAUE VAN VLANDEREN

zie ook Artoy s> Betuenen, Borg
oen
8inen Masiers, Mechlein, Rittiers, Riuers
100 231; 130 96,147
LODEWIKE dichter 135 84
LOE, DIE - hertogelijke
g 1 domeinbossen bij1 Leuven 141 13
LOECETES, AMMIRAEL Leotetes, neef van Diomedes 146 892
LOESHEIT HONT 50 140
LOGENE ENDE BOESHEIT heer 129 460
LOGHENERE, HONT 50 147,160
LOIAERT HER 211.1 120
LOKERE, OP DE SCELT Lokeren (aan de Durme)
163 5
LOLLAERT, BROEDER 205.2 179
LONGIUS Longinus 3 180; 105 47
Lore, Loren, zie Baudewijn
LOSANE, DIE BISCOP VAN DER - van Lausanne
59 135
LOSERKEN Los Arcos 197 37
LOTHRIKE DLANT VAN - Lotharingen (Neder-),
,
zie ook Gheerberch, Godeuarde, Godevaert, Heinric, Heinrike, Jan 101 239,
245, 250
LorrARI S CONINC IN VRANCKERIKE II 101
182
LOEUEN, STAT(Louene) Leuven, zie ook Heinric Lambrecht Loe, Machtelt 45 33. 101
236, 253, 257, 291, 308; 141 13

INC 49 119, 130
Lidiërs, zie Merioen
Lier, zie Jan
LIJSBET, LISE 209 259, 269, 400

LOUENE, CAPITTELEN TEN PREDEKEREN TE -

LIJSKEN 28 29, 51

LUCIFER, LUCIFEER, HERE(Lucifers,

Leuven 45 3
LOUWEN Laon 101 202, 206, 215
LUCAEN 148 163

Luciferre)
2 1792, 1881, 1889, 1919; 24 12; 26 216
101 311
261; 201 576, 1059
LIOEN IN SPAENNIEN Leon 197 49
LUCiuus 148 186
LIPPIJN 170 5, 7, 12, 21, 28, 64, 70, 80, 86, 90,
Luik, zie Kedeke
96, 110, 126, 140, 150, 154
LUTE, LUTGAERT, SUSTER(Luten) 210 141 155,
LISE 119 7
163
LISEMUSCH 148 45
LUTSENBORCH Luxemburg
g 139 5
LODEWIJC
LUTSENBORCH, DIE LEEU VAN - van Luxemg van het Frankische rijk,
J I koning
^,
zie ook Blitelt Clodonius 101 84, 85
bur
g 139 88
LODEWI
de Vrome, koning
LUUTGAERT 206.2 14 36, 62
1 C(Lodewike)
^
g van
het West-Frankische rijk
LYEAERT, SPAENS ORS van Deiphebus 145 84
1 101 168, 169
LODEWI 1C, DE LISPERF de Stotteraar,^ koning
MACER 148 200
g van
het West-Frankische rijk
MACHABEUS 128 35
1 101 172 175
LODEWI
MACHEDO zie ook Alexander de Grote 128 33
g van het
1 C IV^ de Eenvoudige,
g^ koning
West-Frankische
rik
101
178
MACHTELT,
GRAUINNE
VAN BOENEN van Bou1
LoDEWIRE V koning
logne zuster van Lambrecht I van Leug van het West-Frankische
ri7l l? 101 184
ven 101 260
LIMBORCH, DLANT VAN - zie ook Lemborch
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MACHTELT, VER - 163 6, 24, 44, 65, 68

MATE, MAET, VROUWE 129 369, 470, 494

MACHTELT 206.2 8, 20, 23, 46, 68

MATUSALE Methusalem 143 854

MACROBIUS 148 178

MECHLEIN HERE VAN - Lodewijk van Male

MAESTxICHT 211.1 623
MAGDALENEN zie ook Maria, Sente Maria

Magdalene 36 89
MAGHDEN LANT, DE CONINGHINNE VANDER -

Panthesilee 144 23
MAGRIETE, DROLUE - 66 11
MAHOEN 169 259, 595, 749, 952; 205.1 218,

338, 824, 862, 977
Malaval, Sente Willem
MALCUS Malchus 36 13
Male, zie Lodewijc
MAMET (Mamette) 169 114, 208, 265, 276, 282,
418, 510, 565, 594, 628, 690, 749, 812,
926; 205.1 247, 337, 616, 711, 934, 976,
1054
MARCOLF 148 162, 220
MARCOMERIUS koning der Franken 101 66-67
MARGARIEN (Margariten) Margariton, bastaardzoon van Pyramus 146 621, 661
MARIA, MARIE, MAGHET, CONINGHINNE (Marien) zie ook Jhesus, Sente Marie 3 89,
218, 284 ; 4 310; 5 750, 759; 6 607; 7 1, 4,
10, 14, 40; 12 1; 17 49; 18 2, 30; 22 51, 54;
26 20, 23, 26, 50, 54, 75, 78, 84, 130, 135,
139, 146, 155, 179-180, 184, 210, 225,
250, 281; 31 19, 25, 45, 49, 61, 65, 73, 94;
32 10-11, 19; 3718; 38 13; 39 1; 41.2 7; 42
11; 45 21; 46 7; 63 3; 64.1 1; 67 127, 254;
82 8, 16, 24, 32, 40; 86 73; 87 5; 89 85, 93;
103 2, tussenkopje na 8, 16, 18, 24, 32,
40, 48; 106 5, 30; 108 122; 111 3; 115 106,
114, 124, 137; 117 7; 130 127; 138 60, 64;
149 56; 150 7, 14, 24, 30, 34, 51, 53, 61,
68, 74, 120, 127; 166 1, 5, 11, 17, 23, 29,
35, 40, 46, 52, 5A, 64; 167 836; 169 814;
176 9, 14; 180 6, 29, 60, 84, 89; 192 65;
193 23, 26, 79, 86, 297, 305, 308, 320,
334, 442, 444; 194 3; 201 1197; 205.1 35,
496, 597, 674, 846; 206.1 2, 108, 180, 368,
612; 206.2 20; 209 48; 212 129; 213 regel
na 7, 15, 24, 33, 40
MARIA JACOsi 4 320
MARIA MAGI)ALL'hF 4 284
MARIA SAL(IMtF. 4 328
Marien, drie zie ook Marta Jacobi, Maria Magdalene, Maria Salonree 4 282
MASE rivier 101 336, 339
MASELLEN Mansilla de las Mulas 197 48
MASIERS zie ook Lodewijc van Male 130 151

130 152
MENELAUS,, CONINC van Sparta,
ook Hele, zie oo
p

ne 76 18, 45; 143 806; 144 53; 145 106,
486, 519, 525, 541; 146 391, 442
MENFLOERS, MIN
J HER DEN RIDDER COENE

(Menfloerse) 143 111, 336, 595, 604, 608,
639, 794
MENNOEN, MENNON, CONING HER (Mennoene, Mennone, Mennoone) Mennon, koningvan Ethiopië
794,
p 143 99, 335, 456, 794
801, 867, 872, 879; 145 496, 519; 146 144
Merceres, zie Emiteres
MERGAERT 164 24
MERIOEN, CONINC VANDEN LANDE VAN INDEN

Merioene Meriones, koning van de
Lidiers 145 386, 390
Merlant, Meerlant, zie Jacob
MEROWIJNC
(Merowinghe)
koning
J
g
$ der Franken 101 71 77
MERWEIDE rivier 129 24
Metter huuen, zie Jan
MEY HER 81 1
MICHIEL VAN AKEN, BRUEDER 59 61
MILDE, MILTHEIT, CONINGHINNE, VROUWE 99
67, 138; 129 384, 490
MOAB, TCONINCRIKE -, LANT VAN - 5 383, 406
MOET, CONINGHINNE 99 67, 149
MOIAERT, HER 211.1 218
MOLENBEKE zie ook Sente Jans 191.1 titel, 4;
191.2 11,17
MOLINET Le Muret 197 26
MOMPELIER Montpellier 26 72
MONBASON Montbazon 197 11
MONSCEPEUERSE Pevelenberg
g 101 224
MONTE CALUARIE> CALUARE, BERCH Golgotha
g
5 749; 59 150; 85 7
MORELE, PAERT 164 2
MORIANE TLANT DER - Ethiopië 5 148
MOYSES, PROPHETS Mo Y sese^ Moysesse)
MoY
zes 5 292, 302, 306, 315, 335, 344, 366,
410; 61 2; 183 28
MULTUM BONA TERRA 2 1557
Mycene,
Y
^ zie Agamennon
g
MYEREBEEL Mirambeau 197 21
NASARENE, GODE VAN - zie ook Cristus, hesus, Kerst 201 1473; 205.1 638
NASIERES Ná'era 197 39
Nau Plius zie Palamedes
Navarra, zie Auerne, Robberecht, Sanderijn
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Nederlant, zie Joete
koning
g van Pylos;
y) zie ook Antilogus
g
144 54
NICODEMUS Farizeeer 22 50
Ni J)
t zie Ombesceiden
Nisius 148 172
Non Noach 183 7) 14
Normandien) zie Gheraert
OESTERVAEL Ostabat 197 31
OLIBRIUS Olybrius ,p
prefect van Antzochië 19.3
3
OLIFERNE Holofernus 201 1259
OLIUETEN) DEN BERCH VAN - 36 99, onderschrift
OMBESCEIDEN NIJT
J heer 129 453
OMERENUS 148 164
Ommate, zie Ontrouwe
OMNIUS 136 28
Onghenadecheden,
g
) zie Wout
ONGHERECHTICH VONT) HER 129 477
ONICA 148 207
ONRECHT, HER,AGHERE
50 130,) 172
J
ONSCAMELHEIT heer 129 472
ONTFARMICHEIT vrouw 129 521
ONTROUWE VAN OMMATE heer 129 469
ORACIUS 148 173
ORIENTEN 100 43
Orleien, zie One
ORLIENS Orléans 101 219
Ormenië, zie Cortanie
OTTE VAN ORLEIEN 212 1
OUIDIUS 148 222
Paf lag anie) zie Paf lag oene) Philemeus
PAFLAGOENE,
> DIh - Pa a goniérs 146 712
PALAMEDES, POLI AMEDES zoon van Nau Pleus
koning
g van Eubee 144 55 . 146 392
Pallidamas) zie Pollidamas
PAMPELONE Pamplona
197 34
p
PANDARIS, CONING Pandarus,) koning
g van Sialié zie ook Placanus 143 880
PANPHILIA Pam ilie 2 538
Panthesilee,) zie Ma
helen lant
Maghde
148 189
PARIS
ook Hughe 26 44,, 73;
73; 60
1 Pari 1s (stad),
56 . 128 46; 197 titel, 1
PARIS, PRIAMUS KINT HER Paris 76 11, 20, 78;
142 16; 143 70; 145 76,) 709;)
142, 156
156,
557, 601, 759; 167 196
PARTONOPEUS van Bloys 167 193
PATROCLUSt Patroclus, vriend van Achilles 144
167, 233
PAULUS zie ook Sente Pauwels 45 144
NESTOR

Pedason,, zie Ypodonien
p
PERLESIJ N duivel 206.2 27
PERLESI
,DIE -146 546
PERSIES 148 180
PESSELANDE, ORS van Troilus 145 871
PETER VAN IERSELE dichter (?) 30 215
PETEREN 209 175
PETRUS zie ook Sente Peter 3613
Pevelenberg,
Monscepeuerse
g^
P
PHILEMEUS VAN PAFLAGANIE Philemenis,, koning van Pa a gonië 146 154,) 706,) 716
716,
772, 859
PHILIPS,
PHILIPS DE GROTE IV koning
Frankrij
g van Frankrijk
Philitoas,, zie Fenijs
Fenij
) RIUIERE Pison 5 139
Phrygië,
Fri ie
Yg ^ zie Darijs,
J > Emiteres, Frigi
PIRAMUS, PHIRAMUS 159 5,, 31,, 60,, 79,) 103,, 139
139,
152, 164, 167, 186, 222, 233, 251; 167 194
PLACANUS VAN CISILE, CONINC Pandarus, koningvan Sicilië, zie ook Pandaris 143
115
PLACENCIUS 148 192
PLATO 148168, 174
PLATUS, MEESTER 169 62,) 95,, 130,) 252,, 851,, 868
868,
902
POER DE PIELE Port de Piles 197 13
POEYTIERS Poitiers 19715
POLEXINA,
POLEXINA POLLEXINA,) POLLEXIMA,, HECTORS
SUSTER Polyxena,
dochter van Priamus
y

8413, 97; 143 47, 65,) 100,, 300,) 458,, 507
507,
561; 146 221, 296
Pollamedes, zie Palamedes
POLLIDAMAS,
POLLIDAMAS POLLIDEMAS,) PALLIDAMAS,) HERE
VAN DAMAS Polidamas, zoon van Ante-

nor 76 22, 110; 143 90, 94, 326,, 345,) 366
366,
402; 145 214, 765, 772, 796,, 826
826;. 146144
144,
461, 488, 456, 530, 540, 595, 728,, 766
766,
858, 873, 882
POMPEYIUS 148 204
PONS Pons 197 20
PONTLEREINE Puente la Reina 197 35
PORPHIRAS Porphilias 167 195
PRIAMUS CONINC der Franken 101 62, 65
Priamus, zie Cassander, Defebus, Ecuba, Ermogaris, Helenus, Margarien, Parijs,
Polexina,) Prian,, Troylus
y
PRIAN,
PRIAN PRIAMUS,, PRYAMUS,
) CONING(Prians)
Priant(Priamus),koning
g van Troje
1 84
10, 39; 143 19, 124,) 184,, 191,, 175,, 262
262,
791; 144 1, 355; 146 131, 164,) 278,) 305
305,
343, 347, 381, 819
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rentin 205.1 240, 278, 444, 474, 490,
528, 650, 681, 726, 928, 952,1010
ROEME, THOF VAN - 148 107
PROUINCIAELES taal 94 9
ROEMSCHE DAT - RIKE 148 106
PRUNEEL Prunay
y le Gallon 197 5
PUPPIJN,
J, DIERSTE HERTOGHE OP HASPEGOU- ROGIER,^ ROEGIER bode van Florentijn
1 205.1
216, 220, 308, 313, 315, 330, 340, 356,
WEN ENDE IN BRABANT 101 107
366, 380, 854, 858, 860, 870, 880, 884,
PUPPIJN, VAN HERSTALE 101 119,126
PUPPIJN,
CLEINE
(Puppine)
Pippijn
de
Korte,
907,
, 1000,
,
^ 942, 970,
, 980,
, 1075,, 1079
J,
ppl
PP
vader van Karel de Grote 101 134,
, 138,
, ROME zie ook Roeme,, Roemsche 128 46
Rome, zie Antelbert, Sente Jans, Valentsidiaen
151
RONCKAERT, HER 49 97
PURDENTIUS 148 217
PYLATUS, PONCIO PYLATO, PYLAET(Pylate) 3 RONSEVAEL Roncesvalles 197 33
85, 87, 95, 99, 105, 110, 336, 342, 357, Rouwe zie Gheware hen
4 47;
716; 22 18, 20; 31 97; 32 20; RUBBEN 211.2 25, 93, 97,172, 222, 229, 239
47;5716;
365;,
RUDEGEER 114 12,19, 91
36 20; 46 8; 105 23, 30
RUNEN RVNEN hond 50151 160
Pylos, zie Nestor
SABA, DIE CONINGHINNE VAN - van Seba 5 646
QUIST WATER 108 132
RAPHADEM, RAPHADIJN, TLANT VAN - Re aam Salamine, zie Thelamoen
SALOMOEN, SALOMON, CONING(Salomoene,
5 338, 368
Salomoens, Salomone) Salomo, koning
RAWAST, STAT, IN AFRIKA 206.1 847
van Israel 528,, 532,, 623,, 626,, 649,, 661
661;
REINICHEIT, VROUWE 86 69,, 133
148 160;
69; 188 ti148;
REINOUT,, CAMERLINC,
88;,
69;
, BODE van Lanseloet
tel; 205.1 132
206.1 542,, 556,, 560,, 574,, 716,, 726,, 744,
840,
856, , 891
781,
SALUSTIUS 148 187
,
,790 817,
,
REINOVT HER, BORCH GRAUE zie ook Licht- SALUUS Salins, zie ook Lodewijk van Male 130
149
ghevoel(Reinovts) 49 69, 122, 126
SAMSOEN Samson 149 147; 205.1 129
REMUS koning van Cisonie 146 149
REYNAERT,
VOS SANDERIJN
dochter van Robbean
, REYNAER,
J N (Sanderijne)
, REINAERT,
, REINAER,
,
recht, schildknecht van de koning van
Reinaerde Re naerts 148 23, 158; 186
14, 18, 34, 40, 48 . 187 titel, 25, 27, 37, 43,
Navarra 206.1 25, 38, 64, 68, 86, 108,
114, 137, 143, 147, 161, 201, 225, 238,
54, 60, 76, 83,103,112, 116,118
Richard II zie Inglant
241, 254, 290, 294, 304, 306, 460, 521,
RIDDER METTER MOUWEN, DIE - 167 197
549, 600, 615, 667, 701, 715, 758, 842,
894
RIJN
J (Rine) rivier 101 60 74
SERRASIJN
RITTIERS Rethel, zie ook Lodew ijc
^ van Male SARRASIJN,
J
J 169 23,, 711,, 764; 205.1
752, 777, 1124
130 151
RIUERS Nevers, zie ook Lodewijc van Male 130 SATHANAS 20 30
151
SCAEMTE, SCAEMT, SCEEMT, SCEEMDE, VROUWE
ROBANUUS 148 190
koningin 80 68; 99 66, 76 . 129 343, 494
ROBBERECHT,
, WAEI GEBOREN SCILT KNECHT
, SCALC hond 50 155
METTEN CONINC VAN AUERNE vader SCELT,, RIUIERE 100 234;,
74, 100., 163 5
van Sanderijn
SCONE GROETE, HONT 50 132
J 206.1 461
ROBBERECHT ROBBRECHT, ROBRECHT, BROE- Scythia Serica, zie Cassitus
DER SONE van de koning van Sicilië 169 SENEKA 202 titel
13, 18, 22, 29, 292, 339, 712, 967, 992, SENTE AERNOUT Saint Arnoult en Yvelines 197
1011
3
ROBOAM, CONING Rechabeam, koning van Is- SENTE, SENT AMANT Amandus 6 ebr. 6 447;
rael 5 662
100 153
ROEDELIOEN, ROEDE LIOEN, BA- SENTE AMBROSIJS
RODELIOEN ROEDELIOEN
p 6 443
1 Ambrosius (4 apr.)
ROEN VAN ABELANT(Roeden lioen) zie SENTE AMELBERCH,, AMELBERGHE Amalberga
ook Abelant, Eysenbaert, Floerant, Flo10 juli 6 474; 100 165
SENTE ANDRIES Andreas (30 nov.) 6 382

PRIEEL VAN VREDEN, T- Vlaanderen 100 242
PROFETA 157 25, 26

7
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(21 1jan.) 6 467
SENTE ANGNETE Agnes
%

SENTE FIDES Fides (1 aug.) 6 475

SENTE ANTHONIS Antonius (17jan.)
6 407
1

SENTE FRANCISSICUS Franciscus (4 okt.) 6 449

SENTE ARNOUT, ARNOUD, GRAUE IN VLAENDE-

SENTE GABRIEL Gabriel (26 maart) 6 371

REN(Arnoude) Arnulfus van Metz (16

SENTE GENOUIUE Genovefa
(3jan.
3an. 6 472

aug.);zie ook Anise 101 96-98 101
AUSTIJ zie ook
SENTE AUGUSTIN,
AUGUSTINS AUSTIN
J AUGUSTIJNS,
% ustinus (28 aug.)
% 6 436; 100 186; 148

SENTE GERMEN Germanus (28 met 6 446

171, 224

6 392
SENTE BARNABA Barnabas 11un.
1
SENTE BASILIJS
J Basilius (14 ^jun.) 6 444
SENTE BAUE Bavo (1 okt.) 100 151 . 152 47
SENTE BEGGHE, SENTE GHERTRUDEN SUSTER

Be gghen) Begga (17 dec.) 101 103, 105, 115
SENTE BENEDICTF Benedictus (21 maart) 6 448
SENTE BERBERA Barbara4
( dec. 19.1 kopje
pl
voor 1, 1
SENTE BERNAERT(Bernaerts) Bernardus (20
aug . 6 452 . 59 titel, 1, 42, 79
SENTE BERTELMEUS Bartholomeus (24 aug.)
% 6
386
SENTE BERTOLF Bertulfus 5 ebr, 100 166
SENTE BLASIJS
J Blasius 3 febr.) 6 413
SENTE BRANI)AEN(Brandane) Brandanus (16
mei) 2 p assim
SENTE BRIDE Brigida
(1 ebr. 206.2 69
%
SENTE CARITAS Caritas (1 aug.) 6 477
SENTE CEC1LIE Cecilia (22 nov. 6 468
SENTE CLARE Clara (11 aug.) 100 191
SENTE CLEER Saclay
v 197 2
SENTE CLEIS Nicolaus (6 dec. zie ook Coels,
Sente Nicolaus 209 120
SENTE CLEMENS Clemens(23 nov.) 6 404
SENTE CLETI Cletus (26 ap r. 6 403
SENTE CORNELIS Cornelius( set.
p 6 406
SENTE COSMF Cosmas (27 set,
p 6 419
VAN NIUEI, PUPPIJNS DOCHTER

SENTE CRISTOFLI S, XPOFORUS,> VAN BRANDIJS
J

Christo orus 25 ul.) 6 408 . 31 83; 100
189
SENTE CYPRIAEN Cyprianus
(14 sept.)
yp
p 6 409
SENTE DAMIANE Damianus (27 set.
p 6 420
SENTE DANEEL Daniel21
Daniel(21 jul.) 100 7
SENTE DOMINICI S Santo Domingo de la Calzada 197 40
SENTE DOMINICUS, DOMIJN
J Dominicus (4 aug.)
g
6 410; 100 185
SENTE DYONIIS, I)ANIJ S Dionysaus (9 okt.) 6
411; 100 190
SENTE ELISABFTFI Elisabeth (19 nov.) 6 473
SENTE FABIANF fabianus1
20 an. 6 421
SENTE FAGOEN SahaS un 197 47
SENTE FELICITAS Felicitas(7 maart) 6 464

GEREON Gereon (10 okt.) 6 426
SENTE GHETRWT, GHERTRUT, GHEERTRUUD,
GHERTRUDE, JONCFROUWE, PUPPIJNS
DOCHTER(Ghetrwden, Ghertruden)

Gertrudis (17 maart),zie ook Sente Begg
ghe 6 478; 192 36, 45, 55, 95, 255, 273,
302, 346, 379, 432
SENTE GIELIS Egidius
(1 sept.)
%
p 6 451
SENTE GOEDELE Gudula 8an.
1 9.2 kopje
1
Pl
voor 1,1
SENTE GOEDELEN COER in de Sint-Goedelekathedraal te Brussel 101 329
SENTE GOREC Gaudericus (11au
% . 6 438
SENTE GREGORIJS
(12 maart) 6 437
J Gregorius
g
SENTE GRISOGONE GRISOGHENUS Chr so%y onus (24 nov.) 6 418; 59 118
SENTE HUBERECHT Hubertus (3 nov.) 6 441
SENTEACOB
acobs
Jacobus maior,
J
^ Jacoppe)
pp
broer van Johannes de Evangelist (25
jul.) 3 295; 6 384; 100 150
SENTEACOB
Jacobus minor (1 mei) 6 389
1
SENTEACOBS
Santiago
197 titel
J
% de Compostela
p
SENTEAN
J BAPTISTA, MIJN
J HERE, DEN GROTEN
HERE - anneJohannes Baptista
p

(feestd. 24un.
6 377; 4 1.1 titel
53,
53
1
60 41.3 titel, 2; 58 35; 100 158 . 149 23;
191.1 3, 15, 19, 27, 35, 40-41, 191.2 10,
16, 21, 24, 28, 32, 36; 194 4
SENTEAN
J IAN EWANGELISTE EWANGHELISTE,
APOSTEL (Jans, Janne)Johannes Evange-

lista (27 dec.),zie ook Johannes 2 873. 3
282, 293; 5 690, 769; 6 383; 17 45, 49; 18
15; 22 43, 51; 27 3, 11, 68; 83 13; 100 186;
104 85-86; 138 28; 192 38, 66, 82, 89,
305, 415, 423, 428, 450; 194 6; 201 1573
SENTEAN
anne ongeidentificeerd 63 4 . 152
J,
127; 169 918; 170 58; 193 178, 219; 205.2
82, 128; 209 30
SENTEANS
DANSELIJN
J
J Saint can d'Angely
gy 197
18
SENTEANS
DE SCORBEN Sorde l'Abbaye
J
y 197 29
SENTEANS
DU PIET DU POERS Saint Jean Pied
J
de Port 197 32
SENTEANS
TE LATRANE kerk van Sint-Jan de
J
Evangelist te Rome 210 158
SENTEANS
TE MOLENBEKE kerk van Sint-Jan
J
de Doer,
p^ zie ook Molenbeke 191.2 39
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SENTEHERONIMUS
Hieronymus
(30 sept.)
J
y
p 60

58
SENTEORI
100
J
JS, RIDDER Georgius (23 apr.)
p

155,202

SENTE PETERNELLE Petronella (31 mei) 6 470
SENTE PHILIPS Filippus
pp (1 mei) 6 385
SENTEUINTIJN,
UI1
NTI
Quentinus (31
Q
Q
J N

okt.) 6 423; 100 169

SENTE, SANTINNE KATHELINE KATELINE Cat-

SENTE RAPHAEL Rafael (24 okt.) 6 372

harina (25 nov.) 6 462 . 65 titel, 1, 29; 100
157
SENTE KATELINEN Sainte Catherine de Fierbois
197 12
SENTE KERSTINE Christina 24ul.
6 469
1
SENTE LAMBRECIIT Lambertus (17 set.
p 6 414
SENTE LAURENS Laurentius (10 aug.)
g 6 416
SENTE LAZARUS(Lazaruse) Lazarus, broer van
Maria Magdalena
(17 dec.) 4 334 . 6 454
g
SENTE LEDFNAERT Leonardus(6 nov.) 6 453
SENTE LEO p aus Leo I (11 a
p r. 6 434
SENTE LIEUI N, I II UIJN Livinus (12 nov. 6 415;
100 152
SENTE LINE Linus (26 nov.) 6 402
SENTE LUCIE Lucia (13 dec.) 6 466
SENTE LUUC Lucas (18 okt. 6 393
SENTE MACHARE Macarius (10 ap r 100 151
SENTE, SANTINNE MAGRIETE Margareta
(20
g
ul.
6
463;
463;
19.3
kopje
voor
1,
1
pJ
1
SENTE MAR( Marcus(
Marcus25
25 apr.) 6 394
SENTE MARCELLI N Marcelinus (2jun.)
6 430
1
SENTE MARIE, MARIA(Manen) zie ook Maria 2
1138, 2142; 6 365; 17 2, 30; 38 143; 46 33;
169 876; 192 332; 201 62, 839, 1564;
206.2 20; 209 288
SENTE MARIA MAGDA' ENE, MADDALENE Maria
Magdalena
g (22Jul.),zie ook Maria
Magdalene
6 457. 201 1472
g
SENTE MARIE VAN EGIPTFN Maria Egyptiaca
(2
gyp
apr.) 6459
SENTE MARTHA Martha 29 1 ul. 6 461
SENTE MARTIJN, MERTIJN Martinus (11 nov.) 6
435; 100 180; 187 49
SENTE MATHEUS ,Mattheus Í 21 sept.) 6 387
SENTE MAURICIUS Mauritius(22 set.
p 6 424
SENTE MICHIEL, MICHAEL, MECHIEL(Michiele)
Michael(29 sept. 2 796, 2178; 6 370.67
237; 100 178; 139 43; 209 294
SENTE NICOI AUS, N y CLAUSE(6 dec. zie ook
Coels, Sente Cleis 6 442. 100 172
SENTE NYCHASIUS Nicasius(
Nicasius14
1 dec 6 428
°BRECHT Autbertus (13 dec.) 100 171
SENTE PAUWELS zie ook Paulus (29jun.)
6 381;
1
201 1464
SENTE PERPETUA Pe etui (7 maart) 6 465
SENTE PETER zie ook Petrus (29jun.)
6 380; 100
1
163; 150 95,111; 201 1456

SENTE REMISE REMEI Remigius (13 jan.) 6 445;

101 82
SENTE SCOLASTICA Scolastica 10ebr. 6 471
SENTE SEBASTIANE Sebastianus(20jan.
20jan. 6 422
SERUAES Servatius (13 mei) 6 439
SENTE
J N Severinus (23 okt.) 6 440
SEUERI
SENTE SILUESTER Silvestris (31 dec.) 6 433
SENTE SIXTEaus
Sixtus II (6 aug.)
p
g 6 405
SENTE SPES Spes
p (1 au
g . 6 476
SENTE STEUEN Ste anus(26 dec.) 6 401
SENTE SYMON Simon (28 okt.) 6 390
SENTE SYMOEN ongeidenti iceerd 206.1 232
SENTE THADEUS Thaddeus (Judas) (28 okt.) 6

391
SENTE THOMAES, THOEMAES (Thomase) Tho-

mas (21 dec.),zie ook Thomaes 6 388;
150 72, 92, 96, 99, 105, 113, 116; 212 76
SENTE VERSELE Ursula (21 okt.) 6 480
SENTE VINCENT Vincentius(22jan.
22jan. 6 417
WALBURCH Walburgis
g (1 mei) 6 479
SENTE WILLEM Wilhelmus (van Malaval (10
febr.) of van Aquitanië
(28 mei)?) 6 450
q
SENTE WOUDTRUUD Waldetrudis(9 apr.)
p 6 482
SENTES Saintes 197 19
SENTHOMAES Saint Omer 130 110
SERAPHINNE engelen 41.2 46
SERPEDOEN, CONINC Sarpedon,
g van
rp
^ koning
Lice 146 146
Sesilien, zie Cecilien
SIBILLA 5 596
Sicilië, zie Cecilien, Pandaris, Placanus, Robberecht
SISARON Sisera 201 1258
SMAKELIJN, HER 49 106
SOCRATES 148 177, 214
SODOMA 2 1231
Soetrec, zie Jan
SOMER, HER 211.1 68, 186, 323, 354, 525, 536,
546
SoriJ^
s zie Casteel
SPAENNIEN 197 49
SPAINGIEN EEN ORS VAN -, EEN SPAENS ORS,
SPAENSCHE ORSSEN 144 65; 145 185; 146

698
Sparta,
zie Menelaus
P
STEDE VROUWE 129 330
Stedecheit, zie Ghestade
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STERREN Estella 197 36
STRAESBORCH, DE LEESTMEESTER VAN - 45 2
SYMOEN S Y moene Simeon (8 okt.) 27 19; 64.1

7; 106 23; 180 70

TROYEN, DIE CONINCX CONINGHINNE VAN -

zie ook Ecuba 84 21
TROYEN, DIE VAN - 145 129 495, 539, 561, 855,

SYNAY, SINAY BERCH 5 371, 376; 613

869 . 146 titel, 563 . 147 92
TroY^
en zie Hector

SYON 6 255, 269

TROYIN TROYNE, TROYENE, TROYIJENE, TROY-

SYOEN, BERCH 2 1578

IJ EN TROYINE, DIE - Trojanen
144 63,
J

SYON, DOCHTER VAN - 4 169

85, 92, 348; 145 327, 757, 778; 146 423,
512, 590, 626, 884, 912, 938; 147 17 113

TAELMAN, DICHTERE 171 43
TERVOGAN, TERVOGANT, GOD 169 252, 274,

TROYLUS, TROILUS TROYLUSE ECTORS BROE-

406, 412, 467, 545, 581, 595, 954; 205.1
212, 244, 342, 665, 722, 758, 964, 977,
1032
THELAMOEN, THELAMON, TELAMOEN Telamon, koning van Salamine; zie ook
Ayax 144 52 . 146 390, 515, 529, 620
THEOFRATES 148 215
THEOPHILUS(Theophiluse) 201 titel, 144, 149,
167, 189, 193, 265, 283, 305, 313, 347,
479, 545, 637, 655, 671, 675, 702, 723,
751, 787, 1031, 1316, 1606, 1680, 1709,
1810, 1815, 1823, 1831
THEOPHILUS 148 166
Thoas, zie Tonas
THOBIAS 148169 188
THOLOMEUS 148 185
THOMAES, THOMAS zie ook Sente Thomas (21
dec.) 21844 1859
Thracië, zie Altuaus, Heseus
Thurg
in en, zie Doren
TIBRIS Tig^
ris rivier 5 151
TIJTVERLIES
195 30,a 132
J
TOERS Tours 197 10
Tolias, zie Tonas
TONAS Thoas, koning
g van Tolias 144 53
TOREINE Touraine 197 10
TORURENTIUS 148 195
TRECHT 148 221
Trecht, zie Giehse
TRIESTRAM minnaar van Isolde 162 890, 893;
167 196
TRISE, COMERE 170 66, 164, 172
TROEST 80 73
TROEST hond 50 42, 67, 89
TROUWE, VROUWE 86 54, 125, 161 . 99 66
TROUWE hond 50 44, 66, 88
TROYEN, TROIEN STAT 84 6; 101 35; 143 titel, 2,
10, 26, 31, 67, 117, 152, 386, 481, 596;
144 titel, 2, 26, 100, 192, 194, 260, 295,
311, 342; 145 98, 99, 345, 679, 928; 147
111,120;17131
TROYEN, TPALEIS VAN - 146 272

DER Troilus zoon van Priamus, zie ook
Pesselande 76 20, 94 . 143 70 . 145 67, 364,
464, 526, 591, 608, 630, 821, 827, 842,
871, 890, 897, 927; 146 143, 398, 416,
424, 430, 462, 472, 495, 533, 539, 596,
762
TULLIUS 148 182
TURKIEN TOERKIEN 169 185, 215
TWIUEL 80 88 . 99 167, 169, 173, 179, 190
TYSBE, TYSBEE, TISBE 159 5, 31, 49, 64, 78, 95,
104, 129, 152, 156, 172, 180, 201, 226,
232, 254, 271
VAELENTIJ^
FVAELANTIJF,
> DES ORS,
F
J^ VALANTIJF,
TERIER van Gloriant 205.1 558, 614, 744,

925, 937
VALENTSIDIAEN KEISER I, van het West-Ro-

meinse rijk
1 10155
VASTE HOEDE, HUUS 80 65
VASTE HOEDE, VROUWE 86 93, 121
Velyx,
Fenij
Y^ zie Fenijs
Vendome 197 8
VENUS, VENUS, VROUWE, VER -, CONINGHINNE,
CONINGINNE, GODINNE, GOEDINNE,
GODINNEN 7614, 37, 125, 134; 84 15 18,

30, 40, 164; 86 85, 141; 99 titel, 16, 22,
38, 46, 48, 77, 85, 90, 97,102, 107, 128,
131, 140, 150, 161, 168, 174, 178, 189,
205, 208 . 109 titel, 1; 159 15; 169 242;
205.1 22,126, 408 . 208 9, 33. 211.1 296
424, 428, 433, 437, 538, 550, 554, 582,
608, 620
VENUS, VROUWE - HOF 99 208
VERDULDICHEIT vrouw 139 82
VERGI DIE BORCHGRAVINNE VROUWE, VAN -

162 41, 53, 314, 434, 772, 792
VILEDIEUX La Villedieu 197 17
VILEER Villers 101 302
VILEFORAT Belorado 197 41
VLAENDEREN, VLAENDREN zie ook LodewiJ,
c

Prieel, Vlamenghe, Wout 101 100; 130 47
VLAMENGHE, VLEMINGHEN VLANCGHERE, DIE
- 101 225; 130 59, 122
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VOLMAECTE TROUWE, VROUWE 129 355

Vont, zie Ongherechtich
g
VRANKERIJC, VRANCKERIJC, VRANCKERIKE,
VRANCERIKE(Vrancse) zie ook Fransoys,
y,

Lottarjs Philips 101 130, 135, 194 . 139
60; 205.1 459
VRIAS Uria 201 1426, 1431
VRIESEN, DIE - 101 122
WAERHEIT, MIJNRE VROUWEN DOCHTER 129
461
WALSCHRANT Walschrande Walschranden 2
1744,1892,1947
WAN HOPE 80 89
WANKELMOET hond 50 135
WASSENBERGHE, DLANT VAN - 101 325
WELDOEN, WEL DOEN hond 50 40, 70, 89
Wenceslas, zie Wenselijn
WENSELIJN VAN BRABANT, DEN HERTOGHE

Wenceslas, zie ook Brabant 139 titel
WIGAERT, DEN - begimhof te Brussel 132 2; 164
4
WINTER, HER 211.1 54, 86, 102, 145, 155, 178,
206, 226, 234, 286, 324, 340, 365, 394,
398, 520, 548, 592
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101 312
WORINGHE Woeringen
%
WOUT VAN ONGHENADECHEDEN, DAT Vlaanderen 100 241
XPoforus zie Sente Cristofels
YDOMEN Idomeneus, koning
g van Kreta 144 37
YEUE, YEUEN, YEVEN, VER - zie ook Eva 5 33,
36, 192; 24 107; 26 236; 38 59; 103 35;
201 1440
YEVEN, VER - KINDERE 42 4
YLEGELIUS 148 181
YPODONIEN DES CONINCX DOCHTER VAN ALBONIEN Ypodamia, dochter
van Brises,
,

koning van Pedason en Legeron 144 236
YSAC, YSACKE Isadk zoon van Abraham 36 61;

59 149
YSAYAS esa1,p
a profeet 4 40, 50; 31 87
YSEGRIJM, HER, WOLF(Ysegrime) 185 titel, 14,

20, 28, 36, 43, 55, 66, 73; 186 8
YSIDORUS 148 196
YSRAHELSCHE, - KINDERE zie ook Israel 31 85
ZALINUS 148 208
ZIDRAC 148 212
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Summary

The Van Hulthem-manuscript (Brussels, Royal Library, 15.589-623) is named after its last private owner, Charles van Hulthem (1764-1832). It was
written by one scribe in a relatively short periode of time, most probably
around the years 1405-1408 in, or in the vicinity of Brussels. Its contents
consist of a rich and varied collection of Middle Dutch texts, both long and
short, in prose as well as in verse. Among these texts are prayers, fabliaux,
love-letters, courtly tales, dialogues, plays, maxims, a description of a pilgrimage-route, excerpts from a novel on the history of Troy, a report on
two miracles, songs, etc. Many of these texts are uniquely transmitted by
this manuscript. Therefore it may be considered the most valuable source
for Middle Dutch literature, with texts dating mostly from the fourteenth
century.
The Van Hulthem-manuscript is a simply designed, paper manuscript of
a considerable size. Whereas the text block in its original state must have
consisted of 278 leaves at the least, later damage and mutilation reduced its
size to 241 leaves. Only two texts are completely missing and nine texts are
partly or almost entirely lost. Because the scribe gave all the titles a separate number, we know that the collection originally consisted of 214 titles.
Several titles, however, indicate more than one text. If we count these texts
separately, the total number of texts amounts to 725, which is mostly due
to some large collections of maxims.
The measurements of the leaves are 262 x 198 mm approximately. The
lay-out of the pages is based on two columns. The scribe, who used italic
lettering (littera cursiva), also wrote the rubric. There are no decorations in
the manuscript.
After the first stitching of the quires, the manuscript was rebound. When
this happened is not known, but it must have been before the third binding,
which was executed around 1570. At that occasion the book was given the
appearance it has had until 1995, when it was carefully taken apart for conservational purposes. Unfortunately, the manuscript does not contain
direct information as to its former owners prior to the beginning of the
nineteenth century. The earliest (external) reference to an owner dates from
the eightteenth century, when the manuscript is supposed to have been in
the possession of F.J.H. Helman, lord of Termeeren, Cantecroix, Mortsel
and Luthagen (1715-1783).
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