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Woord vooraf

In het collegejaar 1985-86 maakte ik aan de Universiteit van Amsterdam gedurende twee semesters deel uit van een onderzoeksgroep onder leiding van Herman Pleij, waarin de teksten uit het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 837-845, werden bestudeerd als collectie die in één handschrift is overgeleverd. Inmiddels is het tweede deel van de bewuste collectie onder de roepnaam `Geraardsbergse handschrift' verschenen als deel i in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MvN). Door de enthousiasmerende colleges van Pleij begon mijn aandacht zich te richten op andere
handschriften die, evenals het Geraardsbergse, een grote inhoudelijke diversiteit vertoonden. Deze belangstelling resulteerde uiteindelijk in een dissertatieonderzoek naar het vijftiende-eeuwse literaire leven in Leiden, in het bijzonder naar de herkomst en literair-historische betekenis van de tekstverzameling
in handschrift Berlijn, Staatsbibliothek Preuí3ischer Kulturbesitz, germ. qu.
557• Dat nu voorafgaand aan het proefschrift ook een integrale editie van de
teksten in deze codex kan verschijnen, en wel als tweede deel in de Mvrt-reeks,
is mij een groot genoegen. Mijn dank gaat derhalve uit naar de leden van de
projectcommissie, die mij hiertoe in de gelegenheid stelden. Hun kritisch
commentaar op een eerdere versie van het manuscript is de uitgave bovendien
zeer ten goede gekomen. In het bijzonder noem ik Jos Bierrans en Hans van
Dijk, die zich veel moeite getroostten om dit project te begeleiden. Voorts
dank ik Herman Pleij voor zijn deskundige lezing van het manuscript en –
in bredere zin – voor zijn stimulerende onderzoeksinitiatieven: zijn pleidooi
in 1988 voor integrale edities van handschriftelijke bronnen, heeft immers
reeds in een zeer vroeg stadium bevruchtend gewerkt op de initiatieven tot de
oprichting van de Mvrr-reeks.' Mevrouw dr. E. Ziesche (Berlijn) dank ik voor
de bereidwilligheid waarmee zij mij toestond haar onderzoeksgegevens betreffende watermerken in de codex te benutten.
Erkentelijk ben ik ook de Berlijnse Staatsbibliothek PreuAischer Kulturbesitz
en het Gemeentearchief te Leiden voor de toestemming tot reproduktie van
respectievelijk bladzijden uit het handschrift en van een tweetal charters, geschreven door Jan Phillipsz.
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HET HANDSCHRIFT-JAN PHILLIPSZ.

Het onderzoek dat aan deze uitgave ten grondslag ligt, werd financieel ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(Nwo) en door het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
H.B.

Amsterdam, 31 oktober 1994

Inleiding

KARAKTERISTIEK

Het is waarschijnlijk aan de gedrevenheid van de jonge germanist Heinrich
Hoffmann von Fallersleben te danken, dat het handschrift dat hier voor het
eerst integraal en diplomatisch wordt uitgegeven, bewaard is gebleven. In 1821
trok hij als student te voet naar ons land, om hier, zoals later duidelijk zou
worden, pionierswerk te verrichten op het gebied van de Middelnederlandse
letterkunde. Gedurende zijn verblijf, waarvan het grootste gedeelte in Leiden
werd doorgebracht, beijverde hij zich een overzicht samen te stellen van de
overblijfselen van de Nederlandse letterkunde uit de middeleeuwse periode.
Tegelijkertijd legde hij de basis voor een privé-verzameling Middelnederlandse handschriften en oude drukken, door boeken waarvoor toen nog nauwelijks belangstelling bestond, voor weinig geld of door ruil te verwerven. In deze periode moet hij eigenaar zijn geworden van de codex, die thans wordt bewaard in de Berlijnse Staatsbibliothek Preu gischer Kulturbesitz onder de signatuur Hs. germ. qu. 557•'
In codicologische zin vormt het handschrift een convoluut, bestaande uit
twee delen die oorspronkelijk onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen en pas op een later tijdstip, omstreeks 'boo, zijn samengebonden in een
band. Slechts het eerste deel van het convoluut (f.i-8 4) wordt hier uitgegeven.
Aan dit deel wordt, om redenen die nog zullen blijken, thans de roepnaam
`handschrift Jan Phillipsz.' gegeven.
De verzameling in het eerste deel omvat 124 teksten, die over een tijdsspanne
van ten minste acht jaar bijeen zijn gebracht. De lengte van de teksten varieert
van 2 tot 539 versregels. Behalve de prozateksten waarmee het handschrift
opent, bestaat de verzameling geheel uit gedichten: naar verhouding ruim negentig procent van het totale aantal beschreven bladen bevat versteksten. Afgezien van de Hollandse kleuring die de kopiisten aan de teksten gaven, zijn van
oorsprong Brabantse, Vlaamse en een enkele keer ook oostelijke dialecteigenaardigheden aanwezig. Sommige gedichten zijn echter geheel Hollands. Het
is hier niet de plaats om de diversiteit aan genres en de inhoudelijke verschei-
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denheid te bespreken, maar een korte karakteristiek van de verzameling is wel
ter zake.
Het prozagedeelte bevat uit het Latijn vertaalde antifonen en responsoriën
(liturgische teksten die oorspronkelijk werden gebruikt tijdens de viering van
de mis), bedoeld voor de adventstijd en, waarschijnlijk, voor het feest Maria
Hemelvaart. Na dit gedeelte zijn er alleen nog maar versteksten opgenomen.
De rode draad door de hele verzameling heen vormen korte rijmbrieven: devotionele strofische gedichten, vaak geschreven ter gelegenheid van een hoogtijdag en dikwijls gericht aan een als vader ende lieue orient aangesproken persoon. Verder zijn er geestelijke en wereldlijke rijmspreuken; een vrouwenlofdicht; een berijmd medicinaal recept; enkele sproken en exempelen; een lied;
twee balladen; een rijmverslag over een diplomatieke topontmoeting in 1473;
een reeks van zes refreinen; Anthonis de Rooveres Lof van den Heylighen Sacramente en een omwerking ervan door de Leidenaar Willem bastaard van Wassenair; een strofische dialoog; de vertaling van de Disticha Catonis en nog veel
meer. Hoewel de aard van de gedichten uiteenloopt (men kan ze karakteriseren
als ethisch, devotioneel, persoonlijk, beschouwend, belerend of informerend),
is de voornaamste functie toch meestal: opwekking tot en onderbouwing van
een bezielde devotie die gepraktizeerd kan worden in het dagelijks leven.
In één van de rijmbrieven (in de editie tekst 120) wordt de geadresseerde met
name genoemd. Het blijkt dat de man geïdentificeerd kan worden met de
Leidse stadsklerk Jan Phillipsz. (ca. 1425-1509). Bij de beschrijving van het
handschrift zullen verschillende aanwijzingen ter sprake komen, die erop duiden dat hij degene is, die de codex heeft aangelegd.2

STAND VAN HET ONDERZOEK

Tot op heden is er in de vakbeoefening weinig interesse getoond voor het handschrift. Hoffmann von Fallersleben maakte voor het eerst melding van zijn
aanwinst in het overzicht van de Middelnederlandse letterkunde dat hij in 1821
en 1822 in afleveringen publiceerde in de Algemeens konst- en letterbode. Hij
omschrijft het handschrift daarin als volgt: `Pap. Hands. xv kl. fol. te Berlijn
in mijn bezit. Het Hands. bevat nevens Benige Liederen en Spreuken een verhaal van den intogt van Keizer Frederik met zijnen Zoon Maximiliaan in
Trier, en de daarop gevolgde Feesten, bl. 36, b. 46 a'. 3 In 1823 citeert hij in een
aan de Leidse Universiteit gezonden, maar tot teleurstelling van hemzelf onge-
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publiceerd gebleven verhandeling, bij wijze van dankbetuiging voor de gastvrijheid die hij in Nederland ondervond, de laatste zes versregels uit het gedicht over de Trierse topconferentie; ook verwijst hij daarin naar de Catovertaling. 4 De herziene versie van zijn overzicht van de Middelnederlandse letterkunde, in 1830 verschenen als eerste deel van de Horae Belgicae, voegt geen
nieuwe gegevens toe, maar brengt wel voor het eerst (in druk) de Cato-tekst
onder de aandacht. s In 1836 volgt de eerste tekstuitgave: een selectie van 26
rijmspreuken. 6 Weer twee jaar later publiceert F.J. Mone een nieuw overzicht
van de oude Nederlandse letterkunde, maar voor het handschrift JanPhillipsz. steunt hij geheel op de summiere gegevens die Hoffmann reeds had
bekendgemaakt.' Ook in Hoffmanns opgave van de inhoud van de codex, zoals die werd opgenomen in de verkoopcatalogus van zijn bibliotheek in 1846,
worden voornamelijk bekende gegevens herhaald. Wel komt men nu te weten
dat zich in het handschrift ook antifonen en responsoriën en (zonder nadere
specificatie) geestelijke liederen en refreinen bevinden, alsmede een Lamentatie van Jeremia. 8 Na enige onderhandelingen verwierf de Kiinigliche Bibliothek te Berlijn in i85o belangrijke delen van Hoffmanns bibliotheek, waaronder ook dit handschrift. Hoewel de teksten nu in principe voor een grotere
kring van vakgeleerden beschikbaar kwamen, duurde het tot 1885 voordat er
opnieuw belangstelling rees. In dat jaar verwerkte A. Beets de redactie van de
Cato-tekst in het variantenapparaat van zijn kritische uitgave van De «Disticha
Catonis» in het Middelnederlandsch. Zijn beschrijving van het handschrift, dat
aldaar met de sigle B wordt aangeduid, betreft vooral de bruikbaarheid van de
Cato-tekst en nauwelijks codicologische aspecten. Wel werd voor het eerst de
bezittersnotitie op f.io3v afgedrukt, zij het in een foutieve lezing. 9 Beets had,
toen hij het handschrift, dat tijdelijk op de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
voor hem ter inzage lag, ook afschriften gemaakt van andere teksten. In 1886
publiceerde hij (zonder bronopgave) er één van. Later, in 1890 en 1903, volgden
er meer. 10 Zonder dat hijzelf daarvan op de hoogte was, deed hij daarmee ge-
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deeltelijk het werk van H. Brandes over, die reeds in 1887 vijf gedichten had
uitgegeven (en op één na dezelfde als Beets koos)." Beets en Brandes voorzagen
de teksten van niet meer dan het hoognodige commentaar. Bovendien wekte
Beets de indruk dat met zijn edities, en met H. E. Moltzers uitgave van het gedicht over de Trierse ontmoeting (í89o), alle teksten in het licht waren gegeven. 12 bat dit niet het geval was, kon pas worden vastgesteld door nauwkeurige
lezing van de globale beschrijving die H. Degering in 1926 gaf. 13 Degering vermeldde niet dat het handschrift een convoluut was. Evenmin werd daarop gewezen door H. Vollmer, die in 1938 in navolging van W. Báumker excerpten
uit het tweede gedeelte publiceerde.14
De eerste poging tot een nauwkeuriger datering werd gedaan door W. de
Vreese. In het deel van de Bouwstoffen dat hij redigeerde, wordt het ontstaan
van het handschrift bepaald op omstreeks 146o. 15 Waarschijnlijk hebben louter paleografische overwegingen tot deze conclusie geleid, want het toen reeds
lang bekende gegeven dat de meest prominente tekst een gebeurtenis uit het
jaar 1473 tot onderwerp had, sluit deze datering bij voorbaat uit. 16 G.I. Lieftinck herstelde stilzwijgend de fout door de datering te wijzigen in `tweede
helft vijftiende eeuw'. 17 Door de dialectomschrijving in de Bouwstoffen werd
er voor het eerst een nadere bepaling van de herkomst van enkele teksten mogelijk: bij sommige werd een Hollandse kleuring geconstateerd–eenmaal zelfs
gepreciseerd tot Zuidhollands – daarnaast is er sprake van westelijk Middelnederlands.18
In latere literairhistorische studies hebben K. Heeroma, M. Rheinheimer en
A. M.J. van Buuren zich op de bestaande gegevens en edities gebaseerd, zonder
zelf codicologisch of dialectologisch onderzoek te verrichten. 19 De recentste
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beschrijving, van de hand van J.A.A.M. Biemans, is zowel codicologisch als
inhoudelijk, vrijwel uitsluitend gewijd aan het tweede deel van het convoluut,
de folia 85-1o3.20

BESCHRIJVING VAN HET HANDSCHRIFT

De onder signatuur Hs. germ. qu. SS7 bewaarde codex bestaat uit twee delen
die elk een eigen ontstaansgeschiedenis hebben. Het totaal omvat 103 bladen,
die worden voorafgegaan door twee, en gevolgd door vier ongenummerde
schutbladen. Het eerste deel behelst de folia 1-84, het tweede de folia 85-103.
De bladen zijn voorzien van een moderne inktfoliëring. Aangezien de beide
delen beschouwd dienen te worden als oorspronkelijk zelfstandige handschriften die pas in later tijd werden samengebonden, behoort in een beschrijving elk deel in principe individueel te worden behandeld. Voor de volledigheid zij vermeld, dat de inhoud van het tweede deel bestaat uit enige oudtestamentische bijbelboeken in Middelnederlandse vertaling, te weten Klaagliederen, Ruth en een fragment uit Jesaja. De aandacht gaat hier vanzelfsprekend
uit naar het eerste deel, het handschrift Jan Phillipsz. In de collatieformule,
bij de beschrijving van de bandenbij de overleveringsgeschiedenis, komen aspecten van de codex als geheel ter sprake. Voor het overige kan voor het tweede
deel worden volstaan met een verwijzing naar de genoemde beschrijving van
Biemans en de aldaar opgegeven literatuur.21
I. Materiaal en katernopbouw

Het handschrift bestaat uit zeven papieren katernen van merendeels ongelijke
omvang. Het eerste katern is vervaardigd uit vijf dubbelbladen. Als tweede
volgt een katern van tien dubbelbladen. Daarna treedt een zekere regelmatigheid op: het derde, vierde en vijfde katern zijn alle opgebouwd uit zes dubbelbladen. Het voorlaatste, zesde, katern moet oorspronkelijk hebben bestaan
uit zeven dubbelbladen. Tekstverlies toont evenwel aan, dat tussen f.6 7 en 68
een blad is verdwenen. Aangezien het corresponderende blad van het voormalige bifolium, dat men zou verwachten tussen f. 77 en 78, op die plaats ontbreekt, mag worden verondersteld dat ook daar tekstverlies is opgetreden.
Omdat de laatste regels van f.77v samenvallen met het einde van gedicht 122
en op f. 78r de Dietsche Catoen (nr. 123) bovenaan begint, is dit tekstverlies al-
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leen op grond van codicologische overwegingen te vermoeden. 22 Het zevende
en laatste katern bestond aanvankelijk uit vier dubbelbladen; de laatste twee
bladen ervan zijn weggesneden. Waarschijnlijk is dit zonder tekstverlies gebeurd, daar reeds de versozijde van wat nu het laatste blad is (f.8 4), onbeschreven is gebleven. Bovendien is de enige tekening in het handschrift op deze
bladzijde aangebracht. De katernen dragen geen signaturen, en ook custoden
worden niet aangetroffen. De samenstelling van het convoluut kan in de volgende collatieformule worden weergegeven:23
[ii+] iv(zo) + 430) + 3 –f á '(66) +

6"-2 (7g)

+ 7 "-' ( g4) [+ g ° '(93)+9"(io3)+iv]

De afmetingen van de bladen bedragen overal 206 x 142 mm. Bij de vervaardiging van de katernen is gebruik gemaakt van tweemaal gevouwen planovellen,
waardoor het handschrift een quarto-formaat kreeg. Dat betekent dat de kettinglijnen in het papier horizontaal lopen en dat de watermerken niet volledig
zichtbaar zijn, maar ten dele in de vouw zijn verdwenen. Niettemin is een
groot aantal verschillende watermerken waarneembaar, waarvan de vorm in
voldoende mate kan worden vastgesteld om vergelijking met van elders bekende watermerken mogelijk te maken.24
In totaal kunnen drie typen watermerken worden onderscheiden: een eenhoorn (n), een gekroond wapenschild met drie lelies en onderhangende letter
t (s), en het wapen van de Dauphiné (c). Op laatstgenoemd type na komen
de watermerken in verscheidene varianten voor. Hierdoor komt het totaal aan
onderling verschillende watermerkvormen op elf. Op welke wijze deze watermerken over de zeven katernen zijn verspreid, is aangegeven in de tabel in Bijlage r.
Reeds een eerste blik op deze tabel leert dat er voor bijna elk volgend katern
een nieuwe papiersoort werd gebruikt. 25 Dat duidt op twee mogelijkheden.
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Ofwel: degene die de katernen maakte, putte uit een zeer grote papiervoorraad, ofwel: het handschrift is niet vervaardigd in een aaneengesloten tijdsspanne, maar het is gedurende een langere periode katern na katern (of per
setje katernen) gegroeid tot het zijn definitieve omvang verkreeg. De datering
van de watermerken leert dat dit laatste het geval moet zijn geweest. Vergelijking met de bekende naslagwerken, alsmede met E. Ziesches watermerkenverzameling van incunabelen uit het bezit van de Berlijnse Staatsbibliothek,
levert een aantal vindplaatsen van gelijkvormige watermerken op. 26 Een
overzicht daarvan (zie de tabel in Bijlage tt) biedt een indruk van de gefaseerde
wordingsgeschiedenis van het handschrift.
Een bezwaar dat kleeft aan een datering op grond van de in Bijlage n vermelde gegevens, is dat zij gebaseerd zijn op materiaal dat uit de Rijnstreek afkomstig is. Als gevolg daarvan zijn de eraan verbonden dateringen dus mogelijk
niet geheel representatief voor het moment van papiergebruik in de Nederlanden. Het feit dat er meer dan een aanwijzing bestaat voor een Leidse herkomst
van het handschrift (zie `Beschrijving van het handschrift' paragrafen 3, 4 en
6), geeft aanleiding te onderzoeken of er gelijkvormige of wellicht identieke
watermerken aanwezig zijn in Leidse bronnen uit deze periode. Vergelijking
van de watermerken uit Hs. germ. qu. 5S7 met de merken in een aantal gedateerde rekeningboeken, geschreven op het Leidse stadssecretariaat, blijkt niet
alleen het overzicht in Bijlage ii te vervolledigen, maar biedt bovendien aanknopingspunten voor een beter inzicht in de totstandkoming van het handschrift. Opgemerkt dient te worden dat het Leidse rekeningjaar begon en eindigde op io november. De jaarrekeningen werden vanzelfsprekend pas na deze
datum opgesteld. Wanneer dat precies gebeurde is onbekend, maar wel weten
we dat gedurende de onderhavige periode het afhoren van de rekeningen (dat
wil zeggen: de officiële controle en goedkeuring ervan) aanzienlijke vertraging
begon op te lopen. 27 Ergens tussen de laatste datum waarop de rekening betrekking heeft en het moment van afhoren ligt het tijdstip van vervaardiging
van de rekening. Voor zover ze bekend zijn, worden beide tijdstippen vermeld
in het tabellarische overzicht, dat is opgenomen als Bijlage iii.
Als opmerkelijkste feit komt uit deze tabel naar voren dat precies dezelfde
vijf papiersoorten waaruit de eerste drie katernen van Hs. germ. qu. 557 Zijn
opgebouwd, ook zijn gebruikt door een klerk op de Leidse gemeentesecretarie.Dit papier vinden we namelijk terug in twee rekeningboeken die op grond
van de gelijke watermerkencombinatie omstreeks dezelfde tijd moeten zijn
vervaardigd. De twee boeken, een rekening over 1471 (huidig inv. nr. Ste) en
een over 1472 (inv. nr. S47), kunnen tamelijk nauwkeurig worden gedateerd.
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Het tijdstip van ontstaan moet liggen tussen de laatste datum waarop de jongste van beide rekeningen betrekking heeft, zo november 1 472, en het moment
van afhoren, dat is voor beide rekeningen november 1473. Dat verschillende
papiersoorten tegelijkertijd voorkomen, zou in theorie op toeval kunnen berusten, maar omdat we hier te maken hebben met een combinatie van vijf parameters mag de kans daarop gering worden geacht. De implicatie hiervan is,
dat we in dit uitzonderlijke geval met de gegevens uit het vergelijkende onderzoek niet slechts een instrument ter datering, maar tevens ter lokalisering in
handen hebben. Het is immers waarschijnlijk, dat degene die de Leidse rekeningboeken maakte, uit dezelfde papiervoorraad putte als degene die het papier voor de eerste drie katernen van Hs. germ. qu. SS7 bijeenbracht. Dat het
papier van de later ontstane zesde en zevende katernen eveneens op de Leidse
secretarie werd gebruikt, versterkt deze veronderstelling alleen nog maar.
Anderzijds moet worden opgemerkt dat vier watermerken van het type B
niet in de Leidse rekeningen worden teruggevonden. De verklaring van die afwezigheid moet ongetwijfeld gezocht worden in het ontbreken van rekeningen, juist over de jaren waarin men ze op grond van de eerdere datering van
B3 (Mainz 1478) mocht verwachten: noch burgemeesters-, noch tresoriersrekeningen over de periode 1478-1483 zijn overgeleverd. 28 Het ontbreken van vergelijkingsmateriaal over de jaren 1478-1483 wordt overigens enigszins gecompenseerd door het feit dat papier met verschillende vormen van het watermerktype B (maar niet geheel overeenkomend met s2- 5) in de jaren voorafgaand aan
deze periode veelvuldig voorkomt in de rekeningen.29
Op grond van het gebruikte papier kan derhalve de conclusie worden getrokken dat het handschrift, waarschijnlijk in de nabijheid van de Leidse stadssecretarie, in drie fasen is ontstaan:
katernen 1-3: ca. 1473
katernen 4-6: ca. 1478
katern 7:
ca. 1481
2.

Opmaak

Door het hele handschrift heen vindt men een aflijning voor één kolom, met
uitzondering van de folic 8r-v en i8r-v, die voor twee kolommen zijn afgelijnd.
Voordat het kolomkader werd aangebracht, werden met een mes kleine sneetjes in de vellen geprikt, ter ondersteuning van het trekken van de lijnen, die
thans deels blind, deels bruin zijn. Het prikken van de gaatjes gebeurde overigens niet per katern, maar per vel: in het zesde katern (f.67-78) bijvoorbeeld

uit i48i (inv.nrs. 573^ S74 en 575).
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vertonen slechts de folia 72 en 78 hetzelfde patroon aan prickings. De manier
waarop de gaatjes werden geprikt, is niet overal gelijk. In de eerste zes katernen
(f.I-78) werden enkele sneetjes tegen de bladrand aangebracht, in het zevende
katern (f.79-84) ziet men dubbele sneetjes tegen de kolomrand.
De lijnen van het kolomkader zijn doorgetrokken tot aan de bladrand. De
bladspiegel varieert van 81-8 5 x i42–r62 mm, maar is meestal ca. 82 x 142 mm.
Er is geen liniëring aangebracht, met als gevolg dat het aantal regels per kolom
dikwijls schommelt. Een mooi voorbeeld daarvan biedt f.8r, dat voor twee kolommen is afgelijnd, en waar over eenzelfde volgeschreven kolomlengte de ene
kolom 24 regels telt, terwijl de andere er 26 heeft. Zoals men op grond van de
verschillen in het aantal regels per kolom mag verwachten, loopt de hoogte
per tien regels, over het hele handschrift genomen, sterk uiteen. Reeds op f.ir
wordt dit duidelijk: wanneer men vanaf de bovenste regel meet, bedraagt de
afstand 56 mm, meet men vanaf de onderste regel dan nemen tien regels 6 4 mm
in beslag. Op f.9r is de to-regel-hoogte 6 5 mm, op f.36r is deze S3 mm, op f.49r
47 mm, en op f.63r zelfs 44 mm.
In het gedeelte LI-32 loopt het aantal regels per (volgeschreven) kolom uiteen
van 21 tot 26, met als meest voorkomende aantal 2 4. In het gedeelte f.33-84 bedraagt deze waarde ij tot 32, en is het meest voorkomende aantal 28.
3.

Schrift

De codex is voor het overgrote deel door één hand (a) geschreven, die actief
was vanaf f.ir tot en met f. 7iv, dus ongeveer tot halverwege het zesde katern.
Deze hand schreef een weinig vormvaste cursiva, die aan het begin als cursiva
libraria kan worden betiteld, maar die gaandeweg verandert in de richting van
een klein geschreven cursiva currens. De evolutie van het schriftbeeld is zodanig, dat wanneer wij slechts zouden beschikken over het eerste en het laatste
blad dat door a is geschreven, er gerede twijfel zou ontstaan over de vraag of
ze wel van dezelfde hand zijn. De manier waarop de letter g wordt gerealiseerd
is daar een voorbeeld van: op f.2 9 en 3o vindt de duidelijke overgang plaats van
de ene vorm, met de onderste lus open, naar de andere vorm, met de lus gesloten (zie de afbeelding op p. 8 5). Vermeldenswaard is dat er ongeveer vanaf f.46v
op de plaats van de i aan het begin van een woord dikwijls een j verschijnt (op
dezelfde wijze gerealiseerd als de majuskelvorm van de i), terwijl op overeenkomstige plaatsen de r in majuskelvorm wordt geschreven. Een opvallende onregelmatigheid in de spelling van de v in anlautpositie komt voor in één van
de teksten ( So). Daar vinden we, anders dan in de rest van het handschrift, driemaal de archaïsche spelling u (21v12: uoer (tweemaal) en 21v21: uerloren).30
Naar men mag veronderstellen heeft a zich hier laten beïnvloeden door de
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spelling in zijn– mogelijk oude–legger." Tenslotte zij opgemerkt dat getallen
in romeinse cijfers door a zijn geschreven zonder markerende punten.
Na hand a volgen kort na elkaar vier andere handen (b, c, d en e), die alle,
met uitzondering van d, slechts één tekst aan de verzameling toevoegden. Van
f. 72r tot en met f. 75v2 is hand b actief. Het schrift van b kan worden gekarakteriseerd als een tamelijk slordig uitgevoerde hybrida, die beïnvloed lijkt te zijn
door de cursiva. De slordigheid manifesteert zich op een aantal plaatsen (voor
een bespreking daarvan zie de `Verantwoording van de editie'). De derde hand
(c), een sierlijke cursiva, vindt men van f.7 5v3 tot en met f.76v5 – de rest van
76v is blanco. Op f. 77r, het voorlaatste blad van het zesde katern, begint bovenaan de vierde hand (cl), een cursiva libraria, waarmee een kort gedicht en
de tekst van de Dietsche Catoen is geschreven. De hand eindigt op f.83r8. Ook
hier is het overige deel van de bladzijde blanco gebleven. De vijfde en laatste
hand (e) lijkt, evenals c, sterk op hand a, zodat men vermoeden mag, dat deze
drie handen van dezelfde persoon afkomstig zijn. Vanwege de gepunte stligaturen en de sterk naar links uitwijkende onderste h- en y-lussen, is er niettemin een paleografische reden om deze hand afzonderlijk te benoemen. 32 Vergelijking van a, c en e met op het Leidse Gemeentearchief bewaarde handgeschreven charters en rekeningen door Jan Phillipsz. toont echter aan, dat deze
handen alle drie aan de stadsklerk kunnen worden toegeschreven (zie de afbeeldingen op p. 18). Samenvattend: in de codex worden de volgende kopiistenhanden geconstateerd:
katern((r rr ^ — 6 (71v21)
6 (72r1 — 75v2)

6 (75v3 — 76v5)
6 (77r1)— 7 (83r8)
7 (83v1 — 84r24)

4. Tekstgeleding, correctie

a
b
c

(Jan Phillipsz.)

(Jan Phillipsz.)

d
e

(Jan Phillipsz.)

en rubricering

De wijze waarop de teksten gestalte kregen, dat wil zeggen hun manier van
presentatie, opmaak en correctie, wordt in het navolgende per afzonderlijke
kopiistenhand besproken.
De kopiist met hand a schreef de teksten achter elkaar, maar liet daarbij dik-
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wijls grote ruimten tussen de teksten onbenut. Meermalen komt het voor dat
hij een tekst halverwege een bladzijde beëindigt en vervolgens met een nieuwe
tekst bovenaan de volgende bladzijde begint. Het gevolg is dan dat bladruimte
onbeschreven blijft. Slechts af en toe is die ruimte (naderhand) gebruikt voor
een bladvullend gedichtje, zoals bijvoorbeeld op f. S4r en 64v. Waar a de teksten niet bovenaan een nieuwe bladzijde liet beginnen, liet hij vrijwel altijd
enkele witregels ruimte tussen de teksten vrij, waarschijnlijk met het oog op
later aan te brengen opschriften of titels in rubriek; in feite werden deze slechts
op f.ir-7v uitgevoerd. Voor de interne geleding van strofische teksten maakte
a geen gebruik van witregels: alle strofen werden achter elkaar geschreven. Uitzonderingen hierop zijn de zes refreinen (nrs.1o2-1o7) en de teksten 117 en rib,
waar de strofen door een witregel, veelal ter hoogte van een halve interlinie,
worden gescheiden. Slechts in het Exempel van Redene en de Broesche Mensche
(nr. 116) is de interlinie tussen de strofen groter, hetgeen doet vermoeden dat
het de bedoeling is geweest om elke strofe van deze dialoogtekst te voorzien
van een opschrift in rubriek waarin een sprekend personage wordt aangeduid." Ook deze rubricatie is evenwel nooit aangebracht.
Om de interne structuur van de teksten uit te laten komen, spaarde a ruimte
voor initialen, uiteenlopend van één tot maximaal drie regels hoog. Slechts op
twee plaatsen in het handschrift is een initiaal van drie regels voorzien en uitgevoerd, beide keren aan het begin van een tekst: bij Och lieue heer god ic heb
geladen (33r1-3) en bij Anthonis de Rooveres sacramentslof (56vi-3). De omvang
van de ruimte voor de (niet ingevulde) initiaal waarmee het handschrift had
moeten openen, laat zich niet nauwkeurig bepalen, maar hoger dan drie regels
had die initiaal niet kunnen worden. Op of bij de opengelaten ruimten noteerde a met dunne pen soms een representant. Waar paragraaftekens moesten komen, schreef hij ter plekke een paragraafrepresentant, bestaande uit twee dunne schuine streepjes. In de prozateksten waarmee het handschrift begint, liet
a op enkele plaatsen ruimte open voor het woord Versus, dat op bijna al deze
plaatsen ook daadwerkelijk werd ingevuld.
Deze kopiist corrigeerde zichzelf tijdens het schrijven en achteraf. Normaal
gesproken gebeurde het corrigeren tijdens het schrijfproces door de fout door
te strepen of te onderstrepen en daarachter de correcte vorm te schrijven; soms
echter werd een regel uitgeradeerd (zoals bij de regel boven f.29vi, waar de kopiist te hoog begonnen was en hij de verwijderde regel alsnog onderaan f.29r
schreef).
Een interessante schrijffout komt voor in één van de rijmbrieven (f.19r5).
Daar moet a zijn legger verkeerd hebben gelezen, want plotseling staat er, als
betrof het een nieuwe dichtregel, een lange s met een krul (mogelijk de afkor-
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ting voor zoen aan het slot van een patroniem), gevolgd door de woorden ende
katrijn vranckendochter joest ende. De fout werd snel gezien, want de regel is
doorgestreept voordat de volgende werd geschreven. De twee namen leiden
ons naar de familiekring van de stadsklerk. Katrijn Vranckendochter blijkt de
naam te zijn van één van de twee dochters van Vranck Phillipsz. (de aan het
slot van gedicht 120 genoemde broer van Jan Phillipsz.), terwijijoest een zoon
is van Jan Phillipsz.34
In eenmaal voltooide teksten is ook achteraf gecorrigeerd. Hierbij werden
fouten doorgestreept of onderstreept en werd de correcte tekst in kleine letters
boven de regel geschreven, met een invoegteken op de betreffende plaats. De
correctie achteraf vond plaats vóór de rubricatie, al komt het een enkele keer
voor dat een gedurende de correctiefase onopgemerkt gebleven fout, tijdens
het rubriceren alsnog werd hersteld. 35 De volgorde correctie-rubricatie wordt
bewezen door de met rood overgetekende invoegtekens, waarmee de corrector
de plaats markeerde waar de meestal bovengeschreven tekstverbetering moest
worden gelezen. De meeste correcties achteraf vinden we vooraan in de codex,
tot aan f.33r. Doordat de corrector hier opzettelijk zeer klein schrijft, is het
moeilijk vast te stellen of hij dezelfde persoon is als de kopiist, maar enkele
plaatsen waar de correcties wat groter uitvallen, bevestigen dit (bijv. f.2 3v13 en
29r21). Een belangrijke correctie wordt gevonden op í. 73v. Terwijl de tekst in
hand b is, treedt a op als corrector door aan de voet van de bladzijde een ontbrekende regel met verwijsteken te schrijven. Dit vormt het bewijs dat ook
nadat hand a niet meer in het handschrift voorkomt, de codex toch binnen
de invloedssfeer van de kopiist met deze hand tot stand kwam.
Rubricatie treffen we alleen aan in het gedeelte dat door a is geschreven (f.ir71v). Het was de kopiist zelf die de rubricatie verzorgde. Dit bestond uit het
aanbrengen van opschriften (boven de teksten op far-7v); het invullen van de
kleine en grote initialen (variërend in hoogte van één tot drie regels); het rood
doorstrepen van paragraafrepresentanten, of het aanbrengen van paragraaf- en
semi-paragraaftekens; het invullen van het woord Versus in de uitgespaarde
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ruimten van het prozagedeelte (evenwel niet consequent); soms het opnieuw
doorstrepen van fouten; het plaatsen of nogmaals overtrekken van invoegtekens voor bovengeschreven correcties, of van halfkaders waarin woorden die
wegens ruimtegebrek op de aangrenzende regel zijn geschreven, worden afgescheiden; tenslotte het incidenteel aanbrengen van een regeluitvulteken en
eenmaal het toevoegen van een ontbrekende letter. Bovendien werden in de
prozastukken de meeste letters aan het begin van een zin met rood geaccentueerd, evenals de letters aan het begin van de versregels.
Het rubriceren moet vrij oppervlakkig en in tamelijk hoog tempo zijn gebeurd. Daarop wijst het over het hoofd zien van vele doorhalingen die volgens
het rubricatiesysteem wel een rode streep gekregen zouden moeten hebben,
en niet in de laatste plaats een slordige fout op f.r8vio, waar bij eenwals representant een D als kleine initiaal is geschreven.
De kopiist met hand b begon zijn tekst boven aan een nieuwe bladzijde. Op
drie plaatsen spaarde hij ruimte uit voor een kleine initiaal, die niet werd ingevuld. Evenals a corrigeerde b zichzelf tijdens het schrijven door middel van
het doorstrepen van fouten en het opnieuw schrijven van de correcte tekst.
Dat b een tamelijk slordige letter schreef, werd reeds gesignaleerd. Zijn slordigheid blijkt ook wanneer hij een te vroeg geschreven versregel corrigeert: de regel wordt doorgehaald en op de juiste plaats herhaald, maar de herhaalde regel
is niet letterlijk gelijk aan de eerste en bevat bovendien een nieuwe fout (zie
f.74vri en 74v13). Op één plaats (f. 74ri3-17) had b blijkbaar leesproblemen met
zijn legger, want daar loopt een regel te lang door, is de volgende te kort, terwijl
het rijm wegvalt en het syntactisch verband verstoord is. Correcties zijn op
deze plaats niet aangebracht. Deze kopiist structureerde zijn tekst door ruimte
open te laten voor enkele kleine initialen van r regel hoog.
Over de manier waarop de tekst in hand c is geschreven, kan weinig worden
opgemerkt. Correcties vindt men niet, evenmin als interne tekstgeleding. Vermeldenswaard is dat zijn krullerige, calligrafische initiaal niet in rubriek is uitgevoerd, maar tegelijkertijd met de rest van de tekst is geschreven.
De kopiist met hand d corrigeerde tijdens het schrijven (doorhalen van fouten), maar ook achteraf, blijkens vergeten woorden die boven de regel werden
geschreven en een regel die op rasuur staat (f. 77ri4). Structurering van de tekst
gebeurde door uitsparing van ruimte voor doorgaans i-regel hoge initialen (alleen op f.78r1-2 en 78r19-2o zijn 2-regel hoge initialen voorzien).
De laatste hand die in de codex voorkomt, e, vindt men slechts in een kort
gedicht. De strofen ervan worden door een halve witregel gescheiden. Een initiaal, waarvoor ruimte is open gelaten, ontbreekt.
5. Band
De huidige slappe perkamenten (hoornen) band waarin beide delen van het
convoluut zijn samengebonden dateert volgens J.A.A.M. Bierrans uit de zes-
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tiende of zeventiende eeuw 36 Het papier van de schutbladen wijst op het einde
van de zestiende, misschien begin zeventiende eeuw: het watermerk van het
tweede schutblad voor in de codex, een schild met Bazelstaf en onderhangend
huismerk van de familie Durr, moet in deze periode worden gedateerd." Op
de rug is door een vermoedelijk achttiende-eeuwse hand een titel geschreven,
die slechts onder vv-licht enigszins leesbaar wordt: ou[t] holt Rymen. Onder
aan de rug bevindt zich een modern schildje van rood leer met daarop de huidige signatuur in goudopdruk. Aan de binnenzijde van het voorplat is midden
boven in moderne hand met bruine inkt geschreven: Acc 3361 en aan de binnenzijde van het achterplat met potlood 103 bll.

6. Eigendomsnotities en gebruikerssporen
Behalve de naam van de negentiende-eeuwse bezitter Hoffmann von Fallersleben, die in de rechterbovenhoek van f. It- te lezen is, komt in het hele convoluut
slechts één andere eigendomsnotitie voor. 38 Deze bevindt zich in het tweede
deel, op f.io3v (zie de afbeelding op p. 24). Aangezien de bovenste regel ervan
gedeeltelijk is afgesneden –evenwel zonder dat de tekst erdoor onleesbaar is
geworden – mag geconcludeerd worden dat deze notitie dateert uit de periode
voordat het handschrift in zijn huidige vorm werd ingebonden, dus van voor
het einde van de zestiende, begin van de zeventiende eeuw. Strikt genomen
heeft de notitie dus geen direct belang voor de herkomst van het eerste deel,
maar aangezien niet mag worden uitgesloten dat beide handschriften voor het
jongste moment van inbinden samen in één oudere band zaten, wordt er hier
toch op ingegaan. Zowel Beets als De Vreese hebben de notitie onjuist gelezen.39 De tekst ervan luidt: dit boeck hoert toe i dirck iacopzoen [die doorgehaald] van 1 leijder di v die tans 1 uvont op rapen I burg in engelen I bus RRR.4°
Doordat de geschiedenis van het Leidse Rapenburg vanaf de vijftiende eeuw

36 Biemans 1984,8.
37
37 Helaas was het met de mij ten dienste staande middelen niet mogelijk
g l dit watermerk aan een
specifiek
lid
van
de
familie
toe
te
schrijven,
maar
mogelijk
is
het
afkomstig
1^
gJ
P
g van Nikolaus ii Durr,
die werkzaam was van 1 57o-16o4. Zie over deze familie K^lin-Sautter i9
8674 en Tschudin r9S8
o.a. 228). Andere (slecht waarneembare) watermerken op
P de schutbladen, die ik niet thuis kon
bren gen ^ zijn een gekroond
schild met een gekroonde
letter L en aan weerszijden
g
l en een lelie en on g
derhan ^ende letter d (eerste schutblad achterin de codex) en eenggothische letterpmet klavermotief bovenop
P (tweede schutblad achterin de codex).
3 8 OpPf.ir vindt men tevens twee ronde stem pels, de een in rode inkt met de tekst: Ex Biblioth.
Regi
Re ia Berolinensi.; de ander, in zwarte inkt: Ex Bibliotheca Ho manpi Fallerslebens.
39 Zie noot 9
40 De notitie bevat enkele aanzetten tot woorden die niet zijn
zijnafgemaakt
lijkt
li(di v . Hetlijkt
g
P aus
bel dat de schrijver
plaats di e vvont wilde noteren, maar dit uitstelde, zonder de verlof reeds opPdieP
ren letters daarna door te strepen,
hij dat wel de regel
De betekenis van
P^zoals hij
g erboven had gedaan.
g
de letters RRR die midden opp de bladzijde
bladzijde door een latere (?) hand zijn
zijn geïmiteerd, is onbekend.
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er(midden zestiende eeuw sPx,erm.
g
qu.
557, •io3v ,
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zeer goed is gedocumenteerd en inmiddels minutieus onderzocht, kan deze
eigenaar worden opgespoord. In de periode van de zestiende eeuw tot nu heeft
er slechts één Dirck Jacobsz. een huis op het Rapenburg in Leiden bewoond.41
Van 1 542 tot het jaar waarin hij stierf, 1 S76, woonde hij op de hoek RapenburgBreestraat, thans Rapenburg 2. Hij was timmerman en houtkoper In de rosmolen en bezat twee percelen. Van een huis De engel is op dit adres geen sprake.
Van Oerle vermeldt evenwel dat de rosmolen pas in 1573-74 is ingericht. 42 Gezien de formulering zal de bezittersnotitie kort na Dirck Jacobsz: vestiging
in 1S42 geschreven zijn, toen er dus nog geen sprake was van een rosmolen, en
het huis een andere naam gehad zal hebben. Bevestiging van een vroegere
naam De engel heb ik evenwel niet kunnen vinden.43
Oude gebruikerssporen zijn er niet veel. Op f.58 heeft een latere bezitter enkele letters of woorden toegevoegd aan de versregels 58r4, 58r26 en 58v1-2, zonder enige tekstuele relevantie. 44 Het opschrift boven het laatste gedicht (nr.
124; zie de annotatie aldaar) is van later datum, vermoedelijk zestiende-eeuws.
Merkwaardig is tenslotte een schetsje van een bebaarde man in een wijde
broek, op f.84v (zie de afbeelding op p. 26 en de volgende paragraaf). Links
van de afbeelding zijn twee letters (no) geschreven waarvan de betekenis niet
duidelijk is.
Bij verscheidene gedichten is er met inkt een verstelling aangebracht in arabische cijfers. Hiervoor werden verschillende kleuren gebruikt: behalve bruin
ook lichtgroen en paars. Vrijwel zeker is dit het werk geweest van Hoffmann
von Fallersleben, die ook een foliëring aanbracht en de eerste vier gedichten
nummerde. 45 Bij tekst ioi noteerde hij bovendien in de linkermarge van regel
36v1: `(539. Verse)'.
7. Beschrijving
^ g van
n de afbeeldingen

Op f.84v is op tamelijk primitieve wijze het zijaanzicht van een bebaarde man
in tuniek (bovenlichaam) en rok geschetst. Hij draagt een ronde hoed zonder
rand (zie de afbeelding op p. 26). Het vrij kinderlijke karakter van de penteke-

zijnontleend aan Lunsingh^ Scheurleer, Fock
zijn
& Van Dissel 15987, 77,
4 I Onderstaande gegevens
^
gg
86 en 116.
42
Bij de volkstellinggvan 1574
komt Dirck Jacobsz. voor als `Dirck Jaco ps
S74
4 Van Oerle I 975 9S. Bij
P
Rosmolen' (De Boer & Van Maanen 1986,
38).
9 ^3
noemt, ^is niet geheel
zeker. Mogelijk
43 Waarom Dirck Jacobsz. zich `van Leider'
1
g
g 1 hebben we
te doen met eenenitiefvorm
zoals
men bijvoorbeeld
bijvoorbeeldook vindt in de plaatsnaam
Leiderdorp.P
^
^
P
Voor de volledigheid
zij
nog
opgemerkt
dat
de
naam
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voor
Oude
Vest
pas
na 1So8 in
zij g P^
g
P
g
zwang
$ kwam (Van Oerle I 97510
7.
44 Zie de annotaties ter plaatse.
P
45 De ggedichten die in de editie de nummers3S- 83 dragen
zijn in het handschrift 1-44 ggenummerd.
gzijn
Verstelling is aangebracht
Verstellip
bij
bij de nummers 40,
4 ^54^996,
^97^998,
> ioi, IIO IIS^ 1 22 e n 1233in de editie.
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fling bemoeilijkt de datering. Die wordt nog gecompliceerd doordat Hoffmann von Fallersleben met de groene inkt die hij elders in het handschrift
gebruikte voor versnummeringen, sommige lijnen heeft opgehoogd en arceringen heeft aangebracht.
In regel irr 4 is tegen de linkerschacht van de Vin het woord Versus het profiel
van een karikaturaal gezicht getekend (zie de afbeelding op p. 44).

BESLUIT

Het eerste deel van het convoluut Berlijn, SPK, Hs. germ. qu. 557 is als zelfstandig handschrift in fasen ontstaan, te weten de eerste drie katernen omstreeks
1473, de katernen vier tot en met zes omstreeks 1 47 8 en het laatste katern omstreeks 1 4 81. Het is waarschijnlijk dat degene die de eerste drie katernen maakte, uit dezelfde papiervoorraad putte als degene die in 1472-1473 twee rekeningboeken op de Leidse secretarie vervaardigde. Hoewel we niet met zekerheid
kunnen zeggen wie dat was, is de kans groot dat dit werd gedaan door stadsklerk jan Phillipsz. Niet alleen weten we voor bepaalde jaren dat hij de stadsrekeningen verzorgde (bijvoorbeeld in 1 469), maar tevens is hij degene die het
gemakkelijkst toegang had tot de secretariële schrijfbenodigdheden. 46 De bepaling dat de stadsklerk geacht werd al wat er nodig was aan papier, perkament
en zegelwas te betalen van zijn reguliere salaris, hield bovendien in dat alleen
hij deze voorraad zowel voor professioneel als voor privé-gebruik mocht aanwenden.47 De aanwezigheid in het handschrift van een rijmbrief (nr. 120) geadresseerd aan Iohannes phylippi, alsmede het abusievelijk als versregel kopiëren
van de namen van enige van zijn verwanten in een ander gedicht (nr. 47), ondersteunen deze toeschrijving. Tenslotte leidt de overeenkomst tussen de handen a, c en e enerzijds, en het schrift van Jan Phillipsz., zoals dat bekend is uit
Leidse archivalische bronnen anderzijds, ten eerste tot de conclusie dat handschrift germ. qu. 557 door hemzelf gemaakt is, en ten tweede, gelet op de gefaseerde ontstaansgeschiedenis, dat het de persoonlijke verzamelcodex is geweest van deze Leidse stadsklerk. Zijn optreden als corrector op de plaats waar
hand b als kopiist werkzaam is, doet vermoeden dat ook de vervaardiging van
het laatste katern onder zijn toeziend oog plaatsvond.

INHOUDSOPGAVE

In onderstaand inhoudsoverzicht zijn opschriften als titels beschouwd. In de
vele gevallen waar geen opschrift is aangebracht, werd alleen het incipit gegeven, tenzij het een tekst betreft die onder een gangbare titel bekend is. In dat

46 Marsilje 1985, io6.
47 Marsilje 1985> 95.

28

HET HANDSCHRIFT-JAN PHILLIPSZ.

geval werden behalve het incipit ook deze titel en, indien bekend, de naam van
de auteur cursief, resp. in klein kapitaal, tussen rechte haakjes vermeld. Bij de
antifonen en responsoriën is, waar dat mogelijk was, het nummer vermeld van
de Latijnse tekst in het repertorium Corpus antiphonalium officii (cno). De opschriften van de nummers 102-107 staan in het handschrift niet boven de afzonderlijke gedichten, maar op f. 46v. In de tekst ontbrekende initialen zijn tussen
ronde haakjes aangevuld, indien mogelijk op basis van aanwezige representanten. Indien een tekst eerder naar dit handschrift werd uitgegeven, wordt daarvan melding gemaakt. Gekozen is voor een verwijzing naar de meest recente,
dan wel de meest betrouwbare editie.
I (A)d processionem in aduentu domini Ecce carissimi CAO-III 2 497 ir
Inc.: Siet alreliefste die grote ende vervaerlike
2

Iheremias propheta Ecce dies veniunt (cAo-Iv 6583) iv
Inc.: Siet die daghen comen Biet die heere

3 0 sapiencia Ad magnificat Op sinte lucien dach (cAo-JIJ 40 81) iv
Inc.: 0 Wijsheyt die voirt ghegaen biste
4 0 Adonay (CAO-III 3988) iv-2r
Inc.: 0 here ende leydsman des buys van
S 0 radix CAO-III 4075) zr
Inc.: 0 Wortel van yesse die staeste tot een
6

O clauis CAO-III 40I0) zr
Inc.: 0 dauid slotel ende coninclike staf

7 0 oriens CAO -III 4050) zr
Inc.: 0 rysende oest scijnsel des ewighen
8 0 rex CAO -III 4078) 2V
Inc.: 0 coninc der heyden ende hair begheerde
9 0 emanuel (CAO-III 3988) 2V
Inc.: 0 emanuel onse coninc ende wtgheuer
ro 0 virgo de domina postra CAO-III 4091) 2V
Inc.: 0 maghet der maechden hoe sel dit
II 0 thoma (CAO-III 4083) 2v-3r
Inc.: 0 twifelachtighe thoma ouermits
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0 rex (CAO-III 4080) 3r
Inc.: 0 vreedsamighe coninc du gheboren

13 Responsorium Solem justicie (cAo-Iv 7677) 3r
Inc.: Huden is voirt ghecome ende gheboren
14 Responsorium Santa et immaculata (cAo-Iv 7569) 3r-3v
Inc.: Heylighe ende onbeulecte magedom
15 Responsorum Stirps Yesse (cAo-Iv 7709) 3V
Inc.: Die stamure van Yesse heeft een tellich
16

Responsorium Vidi speciosam (cAo-Iv 7878) 3v-4r
Inc.: Ic Bach een seer scone maghet van ghedaenten

17 Responsorium cristi Virgo (CAO-IV 6278) 4r
Inc.: Aire liefste maghet cristi wercster
18 Responsorium Adiuua nos et cetera (CAO-IV 60 41) 4r
Inc.: Help ons tuit dinen gebeden
19 Antifona Vulnerasti cor meum soror mea et cetera (CAO-III SSII) 4v
Inc.: Du hebste mijn hert ghewont mijn
20

Svrge aquilo Antiffen CAO-III 50]0) 4v
Inc.: Stant vp ganc heen noorden wint ende

21

Antifona Descendi jn ortum meum Vt (cAo-In 21 55 ) 4v
Inc.: Ic daelde neder in tuinen hof

22

Antifona Anima mea lique facta est (cAo-!!! 1 418) 4v-5r
Inc.: Mijn Biel is ghesmouten nae dat mijn

23 Anthiphona Tota pulchra es arnica CAO-III 5162) Sr
Inc.: Du biste altemael scoen mijn vriendinne
24 Anthiphona Alma redemptoris CAO -III 1356) 5r-5v
Inc.: 0 heylige moeder des verlossers die
ij Anthiphona salue regina misericordie Sv
Inc.: Weest ghegroet coniginne der ontfermherticheyt

29
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26 Antiffen Aue regyna celorum et cetera (CAO-III I542) 6r
Inc.: Weest ghegroet coniginne der hemelen
27 Anthiphona sancta maria (cAo-III .}703) 6r
Inc.: Heylige maria com te hulpe den
28 Antifona sancta maria (cAo-JIJ 4705 6r-6v
Inc.: Heylige maghet maria bidde voir
29 Antifona ista est speciosa (cAo-III 3415) 6v
Inc.: Dit is die scone onder die dochteren
3o Antifona quam pulchra es et cetera CAO-III 4}36) 6v
Inc.: Hoe scoen bistu ende suuerlijc o alre
31 Antifona Nigra sum sed formosa (cAo-III 3878) 7r
Inc.: Ic byn bruun mer seer scone o dochteren
32 Antifona ferculum fecit et cetera 7r
Inc.: Die coninc salomon heeft hem seluen
33 Anthiphona Aue maria genitrix pia (CAO-III
Inc.: Weest gegroet maria goedertieren

IS39)

3 4 Responsorium Distribuit jhesus cum et cetera
Inc.: Ihesus sat ten auontmael ende sijn

7r-7v

7

35 Inc.: In allen tyden 8ra-8va
Ed.: Beets 1903, 179-180.
36 Inc.: Die varde van ons sijn versceyden 9r-9v
37

Inc.: Dat leuen heeft die doot ontfaen 9v-ror

38 Inc.: Doe god die mensch eerst had ghescepen iov-rry
39

Inc.: Nae jhesus gheboerte veertich dagen

IIV-12V

40 Inc.: Die scutter die die Bonne droech 12v-14r
Ed.: Van Buuren 199 5 , 40-41.
41 Inc.: Wy sien altnis voir onsen oghen i4r-i4v
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42 Inc.: Dat ghy mijn roc omme keert 15r-isv
Ed.: Beets 1903, I82-I83.
43 Inc.: Die scepper des hemels ende der aerden 15v-i6v
44 Inc.: Een mijnlic groetkijn ic v scriue 16w17r
45 Inc.: Die wt des vaders hemelsche throen 17r-i7v
46 Inc.: In cristus mynne i8ra-18v
47 Inc.: Dat moghen wij redelic den here geuen 18v-19r
48 Inc.: Ihesus seyt een waer sentency

i9v-20v

49 Inc.: In Cristo ihesu der maechden zoen Zov-21r
So Inc.: Mensch wes op dijn hoede altnes
Ed.: Brandes 1887, 111-112.

sry-22r

51 Nota zzr
Inc.: Een droefich hert mit een toernich gront
52

Nota ZZr
Inc.: Op dat gy sijt Int eynd verblijt

53 Inc.: Doet wel die wile dat ghi leeft

22V

54 Inc.: Abel was die vrouwe mijn 23r-23v
Ed.: Beets 1903, I83-I84•
SS N 23v
Inc.: Vrient van trouwen Troest van vrouwen
Ed.: Beets 1903, 184.
56 Inc.: Als rijcheyt ende machte mochten duyren
Ed.: Beets 189o, 137.
S7 Inc.: Hoe mach yement gedoghen 24r-24v
58 Inc.: 0 edel mensche wie ghy sijt

24v-25v

23V
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S9 Inc.: Ochaerm wat is hier dat arme leuen zsv
Ed.: Beets 1903, 184.
6o Inc.: Soe wie den armen mit ontfermen comt te baten Zsv
Ed.: Beets 1903, 184.
61 Inc.: Als dat niet comt tot nyet 26r
Ed.: Beets 1903, 184.
62 Inc.: Eerbair wiuen Balmen prisen 26v
Ed.: Beets 1903> 184•
63 Inc.: Twijf is alsoe gescepen van Bode 26v
Ed.: Beets 1903, 184-185.
64 Inc.: Een man sel sijn wijf minnen 26v
Ed.: Beets 1903, 185.
65 Inc.: Een reyn wijf die mint hoir eer 26v
Ed.: Beets 1903, i85.
66 Inc.: Een wijf die ghift die biet haer eer 26v-27r

Ed.: Beets 1903, 185.
67 Inc.: Sunt adam ons eerste vader 27r
Ed.: Beets 1903, 185.
68 Inc.: Ionghe menschen onbedwonghen 27r
Ed.: Beets 1903, i85.
69 Inc.: Waer ontsich is Baer is eer 27r
Ed.: Beets 1903, i86.
7o Inc.: Weynich dwalinge int beghin 27r
Ed.: Beets 1903, 186.
71 Inc.: Ionghe luyde worden riue bedroghen 27r
Ed.: Beets 1903, i86.
72 Inc.: Die gherne dobbelt ende drinct 27v
Ed.: Beets 1903, 186.
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Inc.: Die den wijn drinct soberlic 27v
Ed.: Beets 1903, i86.

74

Inc.: Die niet en wint noch niet en heeft 27v
Ed.: Beets 1903, i86.

75

Inc.: Tis een roem een yghelic man 27v
Ed.: Beets 1903, i86.

76 Inc.: Goede moercelen die wel smaken 27v
Ed. : Beets 1903, i86.
77

Inc.: Die wil vroeden 27v
Ed.: Beets 1903, 187.

78 Inc.: Elc sie voir hem seluen wel 28r
Ed.: Beets 1903, 187.
79

Inc.: Alre wijsheyt fundament 28r
Ed.: Beets 1903, 187.

8o Inc.: Siet dat ghi enen anderen biet 28r
Ed.: Beets 1903, 187.
81 Inc.: Seneca seyt int openbair 28r
Ed.: Beets 1903, 187.
82 Inc.: Scepenen die ter banc Bitten 28r
Ed.: Beets 1903, 187.
83 Inc.: Al is een machtich ende hoge gedaen 28r
Ed.: Beets 1903, 187.
84 Inc.: Een scoen man hoghe geboren 28v
Ed.: Beets 1903, 187.
SS Inc.: Een lants heere Bonder genaden 28v
Ed.: Beets 1903, 187.
86 Inc.: Quade tongen waer si sijn 28v
Ed.: Beets 1903, i88.
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87 Inc.: Verdraghen duncket den menighen scande 28v
Ed.: Beets 1903, 188.
88 Inc.: Leert verdraghen wie ghi sijt 28v
Ed.: Beets 1903, 188.
89 Inc.: Seneca Beget ende spreect 28v
Ed.: Beets 1903, i88.
90 Inc.: Des sijt Beker ende gewes 29r
Ed.: Beets 1903, Igg•
91 Inc.: Woude elc mensche mercken 29r
Ed.: Beets 1903, i88.
92 Inc.: Om te dwinghen een levee 29r
Ed.: Beets 1903, Igg•
93 Inc.: Die ghift ende daer na claecht 29r
Ed.: Beets 1903, 188.
94

95

Inc.: D i e vrac is van groten goede 29r
Ed.: Beets 1903, 189.
Inc.: Ic prise bet vrije armoede 29r
Ed.: Beets 1903, 189.

96 Inc.: Een goer wijf is een duer cleynoet 29v-3ov
Ed.: Beets 1903, 189-191.
97

Inc.: Die wil der werelt dwalinge verstaen 31r-32v
Ed.: Beets 1903, 191-193.

98 Inc.: Och lieue heer god ic heb geladen 33r-34r
99

Inc.: Als doude hopt bast Boude men wt Bien 34v-35v
Ed.: Beets 1903, 193'195•

roo Inc.: Hoe vervaerlic ay lacen zal hen lijn dat sceyden 36r
Ed.: Beets 1903, 195.
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RN [Frederik III en Karel de Stoute te Trier 14.73] 36v-46r
Inc.: Om te eren ende te Jouen
Ed.: Moltzer 189o, 10-29.
102

Opt Nagescreuen woort worden VI rondeelkijns gemaect 46v
Dat eerste op tgeloue 47r-47v
Inc.: Vele argumenten na mijn verstapt

103 Dat anderde op dagelijcx werc 48r-48v
Inc.: Want wij in deser werelt vlotende
104 Dat derde op oetmoedich gebet 49r-5or
Inc.: Wat mach sduuels temptatie verdriuen
ios

Dat vierde op goids gratie Sor-Sir
Inc.: Mer dat my mijn simpelheyt doet te bevroeden

io6

Dat vijfte op die mynne goids 51r-52r
Inc.: Den duuel tempteert mit aller macht

107 Dat seste op mynne tot gode ende zijn euen mensche 52v-53r
Inc.: Wat mach verdriuen meest sduuels temptatien
rob

Inc.: Als vijftich dagen veruollet waren S3v-S4r

109 Inc.: Tymor dei gheen quaet en doet S4r
Ho Inc.: Want vele liekijns sijn jnt ghemeene 54v-56r
III [ANTHONIS DE ROOVERE,
Inc.:

Lof van den Heylighen Sacramente]

56v-6ov

0 wonderlic werc o godlike gifte

II2 WILLEM BASTAARD VAN WASSENAIR, Lof van

den Heylighen Sacramenten

61r-64v
Inc.: 0 oneyndelic goer o wijse macht
"3 Die engelkijns 64v
Inc.: Een heylich hier ende jn allen steden
"4 Inc.: Die meyer besculdicht bij zijnen heer 65r-65v
Ed.: Beets 1903, 196-197.
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115 Inc.: Van lusten heb ic een weynich gedicht 66r-66v
Ed.: Beets 1903, 197-198.
rió [Exempel van Redene en de Broesche Mensche]
Inc.: Alsmen alle dinc ouer ziet
Ed.: Beets 1903, 198-20I.

67r-68v

117

Inc.: Almogende god wair es nv tleuen 69r-69v
Ed.: Beets 1886, 79-80.

118

Inc.: 0 mensche wair vp bestu fier 69v-dor
Ed.: Beets 1903, 201-202.

119

Inc.: Martinus hoech ende edel geboren

120

Inc.: (D)ien van philippic paulus scrijst 72r-75v

121

Inc.: Al ist dat god js wonderlike

122

Inc.: (D)ie hemel ende airde heeft gemaect 77r-77v

70v-I1V

75v-76v

123 [Dietsche Catoen] 78r-83r
Inc.: (D)ie ghene die in haren sine
124 Inc.: (V)an velen jaren hier te voren 83v-84r

Verantwoording van de editie

In de uitgave is de tekst van het handschrift diplomatisch weergegeven, overeenkomstig de richtlijnen van de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften
uit de Nederlanden. 1 Voor een aantal zaken zijn evenwel aanvullende regels
gehanteerd.
If.

I5

Transcriptie

•3

Waar de i aan het begin van een woord werd gerealiseerd als een majuskel-

vorm, is deze letter weergegeven als j. Indien de letter in hoofdletterpositie
stond, dat wil zeggen aan het begin van een zin, direct volgend op een initiaal,
of aan het begin van een versregel, is voor de transcriptie I gekozen. De majuskelvorm van de r, die vanaf f. 46vi met regelmaat wordt gebruikt aan het begin
van, maar soms ook midden in woorden, is, behalve in hoofdletterpositie,
weergegeven als minuskel.
i5.8 Waar de beginletters van versregels met een rood verticaal haaltje zijn gemarkeerd, worden deze ongeacht hun feitelijke vorm of grootte beschouwd
als geïntendeerde hoofdletters. In het niet-gerubriceerde gedeelte van het handschrift wordt zo getrouw mogelijk het hoofdlettergebruik van de kopiisten gevolgd. Niet slechts de vorm maar ook de grootte van de letter in vergelijking
met die van de overige tekst bepaalt daarbij de keuze voor een representatie
als minuskel of majuskel. Ten aanzien van de transcripties ij en y moet het volgende worden gezegd. In het handschrift treft men naast een ij met puntjes,
ook een ij zonder puntjes en de schrijfwijze ii aan. In al deze gevallen is in de
transcriptie voor de ij gekozen. Daarnaast komt de y voor, die vanzelfsprekend
ook als y werd getranscribeerd. Het komt evenwel ook voor dat de y (naar het
schijnt willekeurig) werd geschreven met twee puntjes (of streepjes) erboven.
Een editeur heeft bij de oplossing van dit probleem twee opties: hij kan zich
richten naar het `vorm-criterium' en de schrijfwijze van de letter de doorslag
laten geven, of hij kan het `punten-criterium' laten prevaleren. In deze uitgave
is voor het laatste gekozen: de plaatsing van twee punten wordt opgevat als een
correctie achteraf.' Het letterteken wordt dus weergegeven als ware het een in
laatste instantie geïntendeerde ij.

I Zie Mertens 1994.
paragraaf
994 De in dezeP
e ggemaakte opmerkingen worden voorafgegaan door een
nummering^ die correspondeert
met die van Mertens.
P
2 Andere interpretaties
van dit verschijnsel
verschijnsel
zijn ook denkbaar. Zo is het opvallend
dat dey met
zijn
P
P

38

HET HANDSCHRIFT-JAN PH[LLIPSZ.

De kopiist met hand b is enige malen, op plaatsen waar evident de letter f
bedoeld moet zijn, het horizontale dwarsstreepje vergeten te schrijven, zodat
er feitelijk een s is komen te staan. Hoewel de leesbaarheid van de geëditeerde
tekst er enigszins onder lijdt, is conform het diplomatische uitgangspunt van
deze editie in de transcriptie voor de handschriftelijke lezing, dus voor de s,
gekozen, juist ook omdat dezelfde kopiist op andere plaatsen de f wel met
dwarsstreepje realiseert. In de annotatie wordt de lezer evenwel op de evidente
schrijffout gewezen. Conform dezelfde visie is ook de foute lezing houden
(751-6) (voor honden) in de transcriptie gehandhaafd, eens te meer omdat het
verschil tussen de n en de u bij hand b duidelijk wordt bepaald door de kromming van de pootjes van die letters. In vergelijkbare gevallen (onderscheid tussen c en t of u en n) is steeds voor de feitelijke vorm van de letter gekozen, natuurlijk alleen daar waar een onderscheid tussen de lettervormen duidelijk
was. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat op twee plaatsen jndich wordt
gelezen, terwijl men op grond van de context Judith verwacht. Een keuze voor
een `genormaliseerde' vorm zou in dit geval een opvallende lacune in het referentiekader van kopiist a aan het zicht hebben onttrokken.
In het handschrift worden verschillende tekens als paragraafaanduiding gebruikt (//, II, S7 (het semi-paragraafteken) en ¶). Dit verschil is weergegeven
door middel van typografische imitatie. Dit principe is ook toegepast in het
geval van de dubbele virgula's, die regelmatig aan de regeleinden in de prozateksten voorkomen: daar zij niet de functie hebben van afbrekingsteken, zijn
zij niet weergegeven als liggende streep, ook niet in het ene uitzonderlijke geval
waar die functie kennelijk wel bedoeld is (f.iv3).
19. Rubricatie

Alle tekst (zowel lettertekens als interpunctie, paragraaftekens, etc.) die geheel
in rubriek is geschreven, is vet afgedrukt. Ophogingen en doorstrepingen met
rode inkt worden in de annotatie gesignaleerd (zie ook hiervoor sub 15.8).
21.

Tekstgeleding

In de transcriptie zijn de afzonderlijke teksten door twee witregels gescheiden,
ook al worden in het handschrift dikwijls meer regels wit gelaten (voor de situatie in het handschrift zie `Beschrijving van het handschrift' paragraaf 4).

4v16,
5r19,
wij
ij en mijn
tweepuntjes
^S
9^SvI
S en 6 v21 .
P f.
4
l s relatief vaak voorkomt in w
1 (voorbeelden op
P
van
de
ontwikkeHet is niet uitgesloten,
dat
de
variatie
in
spelling
indicatief
is
voor
de
beginfase
tg
g
P
g
^
lin gvan de middeleeuwse ie-klank naar de moderne ij-klank
in deze woorden. Evenmin is echter
l
dat de P
puntjes
toegepaste)functie hadden als diacritisch teken.
ui
uitgesloten
Y
l e een (niet systematisch
g 1oten da
Paleo raf isch onderzoek van deze kwestie in een breder verband is zeer gewenst, maar valt buiten
het kader van deze uitgave.
g

Afkortingen

In het onderstaande overzicht zijn de in het handschrift voorkomende abbreviatuurtekens en hun oplossingen per afzonderlijke hand opgesomd, waarbij
er telkens één voorbeeld wordt vermeld. Oplossingen zijn waar mogelijk gebaseerd op voluit geschreven vormen uit de nabije context.
HAND

a (f.irr-7iv2i)

I. Apostrof
Voor
er
ir

air
re
ri
✓
e

in duust'nissen (2r18) duusternissen
in ja'en (66r25) fairen
in d'(23v9) lair
in sac'ficie (63r18) sacreficie
in het Latijnse géit'x (7r17) genitrix
in mi'akel (63ij) mirakel
in r'giment (3r22) regiment

2. Bovengeplaatste horizontale streep
Voor
n
in begheert (íríó) begheerten
In

de
re

st

in colupnen (7ríí-z2) columpnen
in en (trio) ende
in pdicaren (3ívó) predicaren
in het Latijnse é (4v18) est

3. Contractie door middel van een bovengeplaatste horizontale streep
Voor
at
in priarcke (37v12) patriarcke
omt
in het Latijnse dni (in) domini
ost
in het Latijnse nra (2Ví2) postra
es
in ihus (7v2) ihesus
esu
in jils (7vIo) jhesus
at
in het Latijnse Ea (4v18) facta
an t
in het Latijnse scá (6rio) sancta
eiui
in het Latijnse Alla (4v4) Alleluia
ist
in xpi (4r9) cristi
seracordi
in het Latijnse mie (vio) misericordie
e usa e
in ihrlm (7r3) iherusalem
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4. Streep door de p
er
Voor
ar

PHILLIPSZ.

in psonen (38vio) personen
in pasijn (38r5) parasijn

5. Krul door de staart van de p
ro
in rppheten (S4r3) propheten
Voor
ar
in cptie (26v8) partie
6. Streep door de schacht van de h
er
in $ten (32r7) herten
Voor
7. Krul aan de lange s
Voor zoen [?] in f2 (19r5) szoen [?], gebruikt aan het begin van een
abusievelijk geschreven en direct weer doorgehaalde
regel. Op grond van de context (een opsomming van
namen) mag worden vermoed dat het hier om de laatste letter van een patroniem gaat.
8. Staart aan de d
Voor
en
ochter

in leyd., (i8rbi6) Leyden
in vráckéd, (19r5) vranckendochter

9. Superscripte a (ook als u geschreven)
Voor
ta
in het Latijnse Tmaculaa (3rí9) immaculate
ra
in gacie (52v16) gracie
etera
in het Latijnse BE (1r19) etcetera
ro. Superscripte t
Voor
eit

in mogentht (62r22) mogentheit

H. Het 3-teken
Voor
et
ed

in magi (3ví7) maget
in het Latijnse s3 (7r1) sed

Het 9-teken1
Voor
con
coin

12.

us

in 9fessoren (17r3) confessoren
in 9pleten (45r5) completen
in medic9 (15r22) medicus

I In veel handschriften worden voor de afkortingen
g -us en con-(of corn-) twee tekens ggebruikt;
in dit handschrift is dit niet heteval.
g

41

AFKORTINGEN

13.Het -teken
et
Voor

in X (í3v3)

14. Het P-teken
Voor
est

in 71 (23v6) Est

Et

Een x met superscripte s boven punt
Voor
cristus
in x: (í3r22) cristus

rs.

HAND

b (f.72TI-75V2)

I. Apostrof
Voor

er

in w'ken (7íríó) werken

2. Bovengeplaatste horizontale streep
Voor
m
in quá (72v1) quam
n
in Bij (72r4) sijn
de
in en (72r12) ende
3. Contractie door middel van een bovengeplaatste horizontale streep of apostrof
Voor
cristu
in xps (72v7) cristus
esu
in jîim (73v1o) jhesum
ann
in Ioh'es (7rI4) Iohannes
4. Het 9-teken
Voor
us

in jhes9 (72v16) jhesus

HAND C (f.7v3-76v5)

I. Apostrof
Voor
er

in v'coré (76r28) verkoren

2. Bovengeplaatste horizontale streep
Voor
n
in sonné (75v15) Bonnen
de
in en (75v13) ende
3. Contractie door middel van een bovengeplaatste horizontale streep
Voor
esu
in jhs (76r2í) jhesus
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HAND

PHILLIPSZ.

d ({.771'I-83r8)

I. Apostrof
Voor

er

in v'nemen (77v11) vern emen

2. Bovengeplaatste horizontale streep
Voor
m
in némeer (82r26) nemmeer
n
in plaghé (77r19) plaghen
de
in en (77r1) ende
3. Contractie door middel van een bovengeplaatste horizontale streep
Voor
cristu
in xps (778) cristus

HAND

e (f.83v1-84r24)

I. Bovengeplaatste horizontale streep
Voor
m
in Nymermeer (84rí3) Nymmermeer
de
in en (83v2) ende
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FOLIO IR-IV, TEKST I-2
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4

8

12

16

IV

4

8
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D processionem in aduentu domini Ecce carissimi [r]

Siet alreliefste die grote ende vervaerlike
dach des oirdels aenstaet ende naket onse
daghen gaen / ende die ouerclare toecoenst
des heeren coemt haestelic + Thants //
vermaent hij ons mit stadighen ghelu
de ende seyt + Een yghelic
van v haeste gheringhe eer die dore
des paradijs ghesloten wort . op dat
hij mach in gaen ende ewelic mitten
heere regnieren Beredet v seluen //
Op dat ghy moghet Bien den ontsterfe
liken Brudegom ende besitten die
ryken der hemelem Versus Siet
onse moeder dat hemelsche the
rusalem roept mit groter begheerten
tot v ende seyt coemt mijn //
Alre liefste kinderen coemt tot
my . Op dat ghy et cetera

4

8

I2

16

Iheremias propheta Ecce dies veniunt [2]
Siet die daghen comen Biet die heere
ende ic sel verwecken dauid dat ghe //
rechtighe groycel ende die coninc //
sal regnieren ende wijs veesen ende //
hij sel doen oerdel ende gherechtich
eyt finder aerden Ende dese name
sellen sy hem gheuen onse gherech
tighe heer Versus In dien daghen
sel Juda behouden worden ende israhel

1r2

penwerk.
Siet: Kleine initiaal (r-reg.)
8 met zeer eenvoudig8ím

ir S

Thants: T r ood opgehoogd.

1r7
7

doorgehaald.
+: In rubriek over . in bruine inkt;^ Een: E rood opgehoogd; na Een is ygheliken
8
Y^

iris

Beredet: B rood opgehoogd.

1r12

Op:
P 0 rood opgehoogd.
getekend.
Versus: Teen
8
$
% de linkerschacht van de V is een gezicht
Na m
ijn is alr 1 doorgehaald.
mijn
8
Na liefste is i doorgehaald.
Na c oninc is s el doorgehaald.
%

1r14
4
1rl
1r17
iri8

Iv 4

4
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12

Bel Bonder vrese betrouwelic wonen
Ende dese et cetera

0 sapiencia Ad magnificat Op sinte [3]
lucien dach

16

20

0 Wijsheyt die voirt ghegaen biste II
vten monde des alren ouersten reykende
van dat een eynde totten anderen star
kelic . ende bescickende alle dinghen
soetelic . com om ons te leeren die //
wech der vroeder voersyenicheyt

0 Adonay [4]

2r

4

O here ende leydsman des huys van
ysrahel . die moyses openbaerdeste
inden vuere der vlammen des doerens
. ende hem opten berch van syna die
wet gaefste . com om ons te verlossen
mit dinen wtghestrecte armen

O radix. [S]

8

12

0 Wortel van yesse die staeste tot een
teyken alre volken op welken die
coninghen haren mout sellen houden
welken alle heyden sellen aenbeden
. com om ons te verlossen / ende thants
ende Wil niet marren

0 clauis [6]
O dauid slotel ende coninclike staf
des huys van ysrahel . die oplukes

tri3
tri4

Na s lotel is d es doorgehaald.
^8
Na oplukes
is ende doorgehaald.
P
S
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16

20

47

ende niement en slutet . die slutes
ende niement en onslutet . com ende
wtleyde den gheuanghen uren huse
des kerkers sittende in duusternissen
ende in die scheme des door

0 oriens [7]

0 rysende oest I scijnsel des ewighen
lichts ende Bonne der gherechticheyt
. corn ende verlichte die Bitten in
24duusternissen ende in die scheme
des door

zv

0 rex [8]

4

O coninc der heyden ende hair be
gheerde here ende hornstene die twe
muren vergaders in een . corn te behouden
den mensche die du van den slyme
ghemaect hebste

0 emanuel [9]
8

12

O emanuel onse coninc ende wtgheuer
. verwachtinghe der heydenen ende
hair verlosser corn om ons te be houden
here onse god

0 virgo de domma nostra [io]
O maghet der maechden hoe sel dit
ghescien Want voir dy niement en heeft voir
dy dijns ghelijc gheweest . noch en

2r2I
2r2 3

2v 4
2V1 4

Na ewighen
is lic doorgehaald.
g
%
in is d doorgehaald.
%
te is als correctie boven%geschreven met invoegteken
%
Pop de schri '1in.
voir dy
is
als
correctie
boven
geschreven
met
invoegteken
op
Y
%
%
p de schrijflijn.
Na

4
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16

sel nae na dj worden . 0 dochteren van //
iherusalem Wat verwondert ghy op mi
Dat ghy syet in mi Dat is een //
godlike verburghentheyt

20

0 thoma [II]

3r

4

PHILLIPSZ.

O twifelachtighe thoma ouermits
cristum dien du verdienste te staen
soe bidden wij dy mit seer luden ghe
beden coemt te hulpe ons katiuighen
op dat wy in die toecoemst des rechters
mitten bosen verdoemt te worden

O rex [iz]

O vreedsamighe coninc du gheboren //
voir alle die werelt . ganc in doir //
die gulden pointe ende vande die dyne
8 die du verlost hebste ende roepste daer
weder daen si gheuallen syn ouermits
Bonden

Responsorium Solem justicie [r3]
12

16

Zvi 6
2v18
2V19
9
2V21

3r1
3
r
3r3
3r11
r11

Huden is voirt ghecome ende gheboren
die sterre des meers maria Want sy
sel baren den ouersten coninc Die son
Alle ghe
ne der gherechticheyt
louige menschen verblijf v te sien //

op
dj is als correctie boven %geschreven met invoegteken
Na dj
1
%
P de schrijflijn.
Na is is en doorgehaald.
Naggodlike is b doorgehaald.
%
ouermits: is na doorgehaalde ds.
Na ons is een c en vermoedelijk
%
1 de eerste haal van een a doorgehaald.
Na te is wesen doorgehaald.
%
is s doorgehaald.
Na Responsorium
%
P
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dat godlike licht Want Glorie sy //
Want

Responsorium Santa et immaculata [14]
20

3v

4

Heylighe ende onbeulecte magedom
mit wat Jouen ic di wt spreken Bel des
en weet ic niet want dien die Neme
Jen nyet begripen en mochten hebstu
gedraghen in dinen scoot Versus
Ghebenedijt bestu onder alle wiuen
ende ghebenedijt is die vrucht dijns
bukes Want et cetera Glorie et cetera Want

8

Responsorum Stirps Yesse [is]

12

Die stamure van Yesse heeft een tel
lich voirt ghebrorcht ende die tellich
een bloem Ende op desen bloem rustet
die heylighe geest
Die maghet
ende moeder goods is die tellich ende
hair zoen is die bloem / Ende Glorie
Ende

16

Responsorium Vidi speciosam [16]

4

8

4

4

IC sach een seer scone maget van ghedaen
ten opclimmen bouen die reuieren der
wateren als een dime in welkes clederen
seer onbegripelike soete roeke was
Ende die bloemen der rosen ende die
lelien der dalen beringheden hair ome
als die dagen der Boeter lenten
Versus Wie is dese die opclimmet

vr7
3 vr 9
4r2

IC: C is rood opgehoogd; mag et is als correctie boveng eschre ven
met invoegteken
e invoegteen oop de schrz11
a n.
dime: Het haaltje
g dune od uue uit.
1 boven de i sluit de lezing
ome (met superscripte e is als correctie achter hair toegevoegd.

20

4r

4

8
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8

doer die woestijn als een roedekijn
des roecks van welrokende ouden
der mirren ende wieroecs Ende Glorie
Ende et cetera

PHILLIPSZ.

Responsorium cristi Virgo [ii]

12

16

Alre liefste maghet cristi wercster
der doechden coeur te hulp den on
gheuallighen 0 vrouwe help den
ghenen die altnes totti roepen
want wy bedruct worden mitten
last der ronden ende dair nyement
en is die ons mach helpen 0 vrou
we Glorie 0 vrouwe et cetera

Responsorium Adiuua nos et cetera [z8]

20

Help ons mit dinen gebeden
Du prophecie
Moeder cristi maria
des ewigen leuens ende claerheyt
der hemelen Moeder Glorie si et cetera
Moeder

4v

Antifona Vulnerasti cor ureum soror urea et cetera [19]

4

Du hebste mijn hen ghewont mijn
Buster mijn bruyt Du hebste mijn hert
ghewont Alleluia Alleluia

r
4S

woestijn:
woestijn:

4 r12

De i is over een jj heen ggeschreven;
roed
roedekijn:
ekijn: k is met lichtbruine inkt onderstreept.
^
^
vrouwe: De o is als correctie boven geschreven.
S

4r1 4

want:

r1
49

gebeden:
Uit gebededen,
g
g
^

Inspringend.
waarbij
waarbij de eerste de ter correctie is onderstreept.
^
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Svrge aquilo Antiffen [ZO]
Stant vp ganc heen noorden wint ende
corn suden bewaye mijn hof ende sijn
cruden Bellen vloyen

Antifona Descendi jn ortum ureum Vt [2!]

12

16

Ic daelde neder in tuinen hof
om te sien mijn appellen der dalen ende
dat ic mochte sien of die wijngaerden
gebloyet hadden ende die appellen
van garnate ghewassen waren keer
weder keer weder gheuanghen ziele
keer weder keer weder vp dat wij
dy moghen aenscouwen

Antifona Anima urea lique facta est [z2]

20

Sr

4

Mijn Biel is ghesmouten nae dat mijn
gheminde ghesproken hadde Ic Bochten
ende ic en vantes niet Iic riep hem ende
by en antwoerde my nyet die wachters
der stat die vonden my sy sloegen ende
wonden my die wachters der muren
namen mijn mantel 0 dochteren II
van iherusalem boetscapt tuinen II
gheminde dat ic van mynnen queue

Anthiphona Tota pulchra es arnica [23]
8

Du biste altemael scoen mijn vrien
dinne ende ghene vlecke en is in dj II
Dijn lippen sijn als drugende honich
raet honich ende melt sijn onder dijn

4v11
4vei
SrIo

Na Ic is hebbe doorgehaald.
g
als schri1 'out en niet als teken voor een verlengde
I ic. De tweede i is opgevat
g i-klank
pg
Dijn:
l D is rood opgehoogd.

jI

S2

12

16

20
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tonge Die roke dijnre salue is bouen
allen cruden Nu is die winter ghe
leden die reghen is heen wech ghe
gaen Die bloemen sijn verschenen
Die bloyende wijn gairden hebben
haren roeck ghegeuen Ende die
stemure des tortelduues is gheho
ert in onsen lande Stant op mijn
vriendinne ende haeste come vonden
berch van lybano corn du sekte
ghecroent worden Amen

Anthiphona Alma redemptoris [24]
5v 0 heylige moeder des verlossers die
bliueste een open poorte des hemels
ende een sterre des meers cour te hulpe
den vallenden volke dat begheert
4
op te staen Du die ghewonnen heb
ste dinen heyligen winre by verwon
deren der naturen maghet voir ende
nae die ontfincste van gabriels mont
8
dat aue ontferme der rondaren

Anthiphona salue regina misericordie

12

S rit
Sri S
5r16
S
S ri 7
Sri 9
S r2I
S v1
S v4
vi S
S

Weest ghegroet coniginne der
ontfermherticheyt leuen ende roe
ticheyt ende onse hoep rijt ghegroet
wy ellendighe yeuen kinderen //
roepen tottj Totti suchten wij wenende

Die: D is rood opgehoogd.
Die: D is rood opgehoogd.
Die: D is rood opgehoogd.
Ende: E is rood opgehoogd.
lande: Slot-n is doorgehaald;
%
^ Stant: S rood opgehoogd.
Na berch is V doorgehaald.
%
moeder: Slot-s is doorgehaald.
%
volke: v on tstaan uit gedeeltelijke
%
1 doorhaling
% van w.
Totti: T is rood opgehoogd.

16

20

6r

4

8
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fj

ende screyende in desen dale der tranen
Eya dair om onse voerspraecster keer
tot ons dijn ontfermhertige oghen
Ende tone ons na desen ellende jhesum
die ghebenedide vrucht dijns buucs
0 goedertieren 0 sachte 0 Boete
maria

I2

Antiffen Aue regyna celorum et cetera [26]
Weest ghegroet coniginne der Neme
len weest gegroet vrouwe der en
gelen weest gegroet heylige //
wortel wt welken der werk een
licht is op gegaen verblijt dy glo
rinse scoen bouen allen blijft ghe
groet seer suuerlic ende bidde
cristum voir ons ewelic

4

Anthiphona sancta maria [27]

12

16

Heylige maria com te hulpe den
ongeualligen help den cleynmoedi
ghen troeste den bedructen bid
voir dat volc spreeck voir die cleer
gye Bette dy voor dat ynnige vrouen
volc

Antifona sancta maria [28]

6v

Heylige maghet maria bidde voor
alle die werelt want du ghewon
nen hebstu den coninc der werelt

5v18
S
6r13
6ri S
6vi

Voor dijn
dijn is die ter correctie onderstreept.
^t
Na bedructen is bit doorgehaald.
g
vrouen: en is als correctie boven 8geschreven metPpunt op
plaats.
p de in te voegen
8 p
werelt: t grotendeels onder inktvlek.

4
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Antifona ista est speciosa [i9]

4

8

Dit is die scone onder die dochteren
van iherusalem Die dochteren van
syon sagense ende seyden openbair dat
sy die alre salichste was ende die conin
Binnen presen hair aenschijn

4

Antifona quam pulchra es et cetera bol
bistu ende suuerlijc o alre
liefste vriendinne in dinen weel
den dat gescant dijns lichaems is //
ghelijct den palm boem ende dijn
borsten sijn als druuen dijn hoeft is
ghenoechelic als die berch van
carmelus dijn hals is wit als een
elpen toern Com mijn gheminde
lief laet ons wt gaen inden acker
laet ons Bien of die bloemen beginnen
te baren of die appellen van garnaet
ghebloyet hebben daer sel ic dy
mijn borsten geuen
Hoe scoen

12

16

20

7r

4

8

12

Antifona Nigra sum

sed

4

8

I2

formosa [3i]

Ic byn bruun mer seer scone o doch
teren van iherusalem gelijc ceders tabex
naculen ende als salomons buut //
ende wilt niet merken dat ic bruun
bin want die sonne heuet mijn //
ontverwet

4

Antifona ferculum fecit et cetera b2]
Die coninc Salomon heeft hem sel
uen een ruststede ghemaect wanden
houten des berchs lybani die colump
men heeft by seluer ghemaect
die anlenighe van goude die trap

4

FOLIO 6V-7V, TEKST 2 9-34

16

SS

pen van purpur dat middel heeft
hy mit mynnen bestroeyt omder doch
teren wille van iherusalem

Anthiphona Aue maria genitrix pia

8

1337

Weest gegroet maria goedertieren
moeder vol van ghenaden Clare
20
maghet die here is mitti ende du
myt hem ghebenedijt bistu onder
allen vrouwen god barende
7v myt reynen leden ende ghebenedijt
is ihesus die vrucht uren houe dijns
buucs voortghebrocht welken wi bid
den mit sterre ende mit alre beghe
4
enten ouermits dinen gebeden
beuolen te worden ende naden
hoep des leuens bonen jnden
8
hemel versament te worden
0 god dienstighe maria

Responsorium Distribuit jhesus cum et cetera

12

16

7ri S
7 ri 9
7 r22
7vS
7v8
v8
v
79
7vie
7vi4

Ihesus sat ten auontmael ende sijn II
discipulen mit hem ende hy sprac
Mit begheerten heb ic begheert desen
paeschen mit v te eten Ende hy nam
dat broot ende ghebenedidet ende
bracket ende seyde Dit is mijn lichaem
Versus Assuerus die coninc maecte
een grote werscap alle sine princen

4

8

I2

[34]

4

8

o mder: Oorspronkelijk onder
onder, waarb
waarbij' on is onderstreept
erbov is geschreven.
^ en om als correctie erboven
$
Nagghenaden is ch door$ehaald.
Na allen is vrouwen doorgehaald
(en opnieuw
geschreven).
reven
$
$
p
Naggebeden is be doorgehaald.
$
Na versament is 1j doorgehaald.
$
0: Rood opgehoogd.
Na hem is eend doorgehaald.
$
Ende: E is r ood opgehoogd.

S(
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20

ende knechten om te tonen die rijc
domen sijnre glorien Ende hy nam
Glorie Ende hy nam et cetera

Bra

T N allen tyden [35]

4

8

12

16

20

24

8rb

4

vi
79
Zo
7 vei
8rb3

1 Heer jhesus lyden
In ons te draghen
Nae tijtlic goet
Ende enich voerspoet
Niet te vraghen
0 lieue man
Wat leyter an
Wie nv is rijc
Op dattet hier nae
Wel mit ons gae
In hemelrijc
NYet te songhen
Voirden morghen
Is grote vrede
Een vry ghemoede
Dat sel hem hoeden
Voir veel onleden
Als wy te gaden
0 lieue vader
Comen hier bouen
Soe gaet verdriet
Al heel te nyet
In jhesus Jouen
DAn sel dat scriuen
After bliuen
Ende oec die tale
Want wy sellen sien
Mit groet verblien
Elcs hert te male
DYe minne is vuerich
Ende oec ghedurich

4

8

I2

16

20

24

28

32

ddoor een verticaal streepje.
Aaneen%
die rijc:
n, maar gescheiden
l c.• Aaneengeschreven,
%
door een verticaal streepje.
aaneengeschreven,
, maar gescheiden
Ende. E is rood opgehoogd;hy na m. aaneen
%
%
Glorie:
Glor
G is rood opgehoogd.
Voor verblien is de aanzet tot een letter met een lus doorgehaald.
%

FOLIO 7V-8V, TEKST 34-35

Die sorghe vergaet
Dat ewighe Boet
8
Mit alle voir spoet
In ewicheyt staet
WY moeten Bomen
12
Om dair te comen
In alre tijt
Willen wijt vertraghen
Ende niet nae vraghen
16
Wy wordens quijt
DAt lyden ons heeren
Dat sel ons leeren
Die werelt versmaden
20
Mit synen smerten
Sellen wy die herten
Altoes versaden
DYe nv ter tyt
24Mit jhesus lijt
8va
Ende arbeyt om duechden
Die sel tot ereden
Nae deser onleden
4
Verrisen mit vruechden
IN jhesus wonden
Wil ic v ghesonden
Hy moet v sparen
8
Nyet heen te varen
Ten sy al claer
Eer ghy coemt dair
Ende dat die noot
12
Der ewigher doot
Al sy verdreuen
Na desen leuen
Dair wy te samen
16
Vergaderen Amen

8rb22
8var6

57

36

40

44

48

52

56

60

64

versaden: Boven er zijn twee
letters,1
vermoedelijk
oedelt k door corrector,geschreven,
g hreven die in tweede instantie
^
weer zijn
J uitgeradeerd.
g
Amen is rood opgehoogd.
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9r

Ie varde van ons sijn versceyden [36]
Ende tot Bode ten hemel geuaren
Mit groten hope sy ons verbeyden
Om tsamen in hemelrijc te vergaren
Sy hebben ghearbeyt ende sijn in ruste
Sy hebben versmadet der werelt eer
Tijtlic Boet ende vleyschelike Juste
Dair om soe eense god die heer
DAir vroechde is groet mer niet volcomen
Want tvleysch dat finder aerden legt
En can tot glorien niet ghecomen
Dan nae des tijts verganckelicheyt
HIer om verlanghet hem berde zeer
Nae onsen voirtganc in allen doechden
Ende bidden voir ons den groten heer
Dat wy mit hem vergaderen jn vroechden
MAria die moeder alre ghenaden
Die god den heere heeft ghedraghen
Wil ons mit haren bede beraden
Om rust te weruen ten ewighen daghen
Alle der engelen gloriose choeren
Willen ons van allen quade bewaren
Ende nae dit leuen ten hemel voeren
Mit alle der heylighen vroelike scaren
PAtriarken propheten . apostolen mede
Die heylighe mairtelaren ende confessoren
Moeten ons verweruen ewighe vrede
Mitten maechden ende weduwen wtuercoren
EErwairdighe vader dit neemt jn dancke
Mocht tricus meer by soudet bewisen
Die mynne is start mer twerc is crancke
God doe ons tsamen in glorien verrisen
Amen

4

8

12

16

20

9v

4

8

D

12

DAt leuen heeft die doof ontfaen [37]
Die side des heeren is vp gedaen
Om alle sondairs dair in te gaen

9r1
9
9 vlo

versceyden:
Rechtsboven de v is ten overvloede de abbreviatuur voor e r geplaatst.
^
g^
Amen: A is rood opgehoogd.

16

20
Tor

4

8

I2

16

IOV

4

8

I2

FOLIO 9R-IOV, TEKST 36-38

S9

Niement en bliue nv hier buten
Men sel die poirte nyement voirsluten
Die in wil gaen die haeste hem zere
Ende bidde ghenaden den Boeten heer
Want wie dit leuen verby laet gaen
Die en sel hier nae gheen grade ontfaen
Wy moghen verdienen jn onsen leuen
Dat hemelrijs dat ons god wil genen
Mer ist dat wy in sonden sternen
Wy en moghen gods hulde niet verweruen
Paeschen coemt ende paeschen gaet
Een yghelic Bye om sijnre baet
Die nyet en arbeyt inden zomer
Die lijd des winters diswijl commer
Mer want die heer is nv verresen
Ende wil ons wanden sonden ghenesen
Soe laet ons nv in Cristo leuen
Ende ydelheyt der werelt begheuen
Der werelt mynne en is niet dan caf
Sy en rust niet eer sy coemt int graf
Der werelt mynne ter doot roert loept
Hy dwaelt al zeer die daer in hoopt
Mach ic in aenschijn cortelic Bien
Ic sel my daer van zeer verblien

4

8

I2

16

20

24

D

Oe god die mensch eerst had ghescepen [38]
Ende inden paradise Beset
Mit groter eeren was by begrepen
Verbonden an een lichte wet
Dye duuel quam dair wt nidicheyt
Om adam veter eeren te driuen
Als een serpent wt cloeckicheyt
Began hijt eerst werf anden wine
DAt wijf bedroeghen bedroech den man
Sy ouer traden goeds ghebod
Wt houerdien quam hem dat an
Sy meenden te worden gheliken god
DAt serpent dat wijf ende adam mede

vi
94

Na h ier is h doorgehaald.
g

vi
99

hier:

i,
^

van een n o m aan h ier vastggeschreven en doorgehaald.
ode eerstepoot
g
p

4

8

I2

60

16

20

iir

4

8

12

16

20

'Iv

4

tin
IIr4
Hr12
IIr22
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Worden hier om vermaledijt
Sy worden veter eerliker stede
Verdreuen in deser sterfliker tijt
Alle dat van hem beyden quam
Wies op tot armoede ende tot noot
Ende als dit leuen een eynde nam
Voeren sy ter hellen nader doof
Dyt verdroet den scepper zeer
Hy docht hoe hy een raet mocht vinden
Den mensch te brenghen ter eerster eer
Den duuel te vanghen ende te binden
Hy vant een maecht van doechden claer
Die hy tot desen hadde wtuercoren
Sijn meeste bode Bende hy tot hair
Dat hy van hair woud sijn gheboren
Neghen maenden lach hy besloten
In haren buuck een kindekijn cleyn
Die tijt en heeft hem niet verdroeten
Want hy zeer mynde die maghet reyn
DAir nae wort hy van hair gheboren
Een arm ende screyende kindekijn
Van bouen quamen die enghelsche choeren
Singhende ende troestende die herderkijn
Dye herderkijns quamen dair haestelike
Ende vonden dat kint in doeken ghewonden
Sy aenbeden tsamen deuotelike
Want hy dus ofwiesch onse Bonden
Dye eerste mensch wonde veesen groet
Ende is dair om in armoede geuallen
Die rike god mit armoede ende noot
Is cleyn gheworden voir ons allen
Hy heeft ons dus die wech ghewesen
Om toffen ewighen leuen te comen
Wilen wy hem horen ende eresen
Het sel ons finder ewicheyt vromen

16

20

24

28

32

36

40

44

48

t is naderhand (door de kopiist)
i nden. crighe
cri hen is eerst in bruine
an
inkt, later
p bijgeschreven;
^ vinden:
1Seschrev
rode doorgehaald
en
vinden
is
in
tekstletter
erboven
geschreven.
g
8
doechden: Stippellijntje onder den.
Na hair is b doorgehaald.
Na god
is mid(met halve d) eerst met bruine inkt,^ later met rode doorgehaald.
o 8ehaald.
g
docht:

FOLIO IOV-I2V, TEKST 38-39

6z

N
8

12

16

12r

4

8

12

16

20

12v

Ae jhesus gheboerte veertich dagen [391
Woude hem sijn moeder ten tempel draghen
Om te eervollen die joetse wet
Die jhesus selue hadde gheset
Hy woude den wet ghehoirsaem veesen
Om ons van alle sonden te ghenesen
Die wairdighe moeder ende reyne maghet
Hair kindekijn dan ten tempel draghen
Of sy een arme sondersche wair
Nochtans van sonden suuer ende Clair
Mit Joseph haren wairdighen behoeder
Des groten kindes heylighe voeder
Als arme ludekijns sy dair quamen
Den heere der wereltt brochten sy tsamen
Symeon die wairdighe heylige man
Trat mit groter vroechden an
Ende nam dat kint in synen armen
Ende bad dat hy sijnre wilde ontfermen
Ende seyde du beste dat ghewarighe licht
Dat verclaert van binnen des herten gesicht
Nu laet dijn knecht in ereden varen
Ic sel verbliden die heylighe scaren
Die dy in duusternissen hebben verbeyt
Wanttu verdriuen sels alle hair leyt
Mijn oghen hebben dijn aenghesien
Van welc mijn salicheyt Bel gheschien
Ende du o waerde heylighe vrouwe
Selste noch liden Boe groten rouwe
Van dijn kindes versmadighe doot
Als du hem sieste in sijnre noot
Die heylighe anna quam oec aldair
Ende predicte van jhesum openbair
Ende seyde dat hy warachtelike
Die heere wair van hemelrike
Ende dat hy Boude mit sijnre doot
Die menschen verlossen wt alre noot
Maria ende Joseph verwonderden zeer

IIVI3

draghen:
In halfkader uine inkt
inkt,
rood opgehoogd) boven de regel
8 geschreven.
^
g
sondersche wair: Aaneengeschreven,
maar
gescheiden
door
een
verticaal
haaltje.
^
S
g
1

Ier3

armen: Oorspronkelijk narmen
n.
narmen, m et doorgehaalde
8

12r18

van is als correctie boven Sgeschreven,
op
i'n.
^ met invoegteken
p de schri'
11
S

IIv6

4

8

I2
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20
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28

32

36
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4

Als sy dit hoirden van onsen heer
Oitmoedelic volbrochten zy die wet
Ende quamen ende woenden te nazareth
Als herodes was ghestoruen
Die dat kindekijn woude verdoruen

8

12

16

13r

4

8

12

16

20

DIe scutter die die sonne droech [40]
Ende zeer laech ter aerden sloech
Heeft dat licht den buc ghegeuen
Die mittet climmen bet can leuen
Die sonne is inden buc ghegaen
Ende heeft dat climmen nv bestaen
Sy crympt den nacht sy lanct den dach
Wie weet wat dit beduden mach
Die heylighe kerck onse moeder ghemeen
Roept mit hair kinderen groet ende cleen
0 rysende oyst ende scijnsel der clairheyt
0 sonne der ewigher gherechticheyt
Com ende verlicht dijn arme ghevanghen
Die Bitten mit duusterheyt om behanghen
Hier wt soe scijntet openbair
Datter een sonne scoen licht ende Glair
Ghebeden wort tot ons te comen
Die den sondaren zeer mach vromen
Ende die duusternissen can verdriuen
Die finder sondaren herten bliuen
Soe wie dit licht begheert tontfaen
Ende der Bonden duusternis ontgaen
Die sel den buc eens deels gheliken
Om te climmen nae hemelrike
Dair toe soe wort die bruut ghenoet
Vanden brudegom mit minnen groet
Als ons die cantica mit Boeten gheluden
Wt salomons monde wel te beduden
Die buc is clymmende van naturen
Als ons bewisen die scrifturen
Paulus leert ons bucken veesen
Als wy ad colosenses lesen
Soect die dinghen mit naerster vairde
Die bouen sijn nyet opter aerden
Dair cristus an sijns vaders syde
Ter rechter hapt sit scoen ende blide

40

4

8

I2

16

20

24
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36
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24Dit is die sonne die wy soeken
Die ons verlicht in allen hoeken
13v
Willen wy dit licht in ons ontfaen
Soe moet wy als bucken opwaerts gaen
4
Ende versmaden der werelt dinghen
Die niet dan sericheyt in en brenghen
Bouen een mensch beneden een beest
Is die stutter alsmen leest
Die die sonne Boe zeer doet dalen
8
Ende leert ons dat sy alle dwalen
Die menschen sijn ende beestelic leuen
Ende worden vanden lichte verdreuen
Mer die sonne die altoes scijnt
12
Ende des lichts gheen ghebrec en vijnt
Die is in sulker schijn ghecomen
Als wy alle wel hebben vernomen
Eeen kindekijn arm ende naect gheboren
16
Van eenre maghet wtuercoren
In armen luerkijns lach ghewonden
Inder Grebbe bescreyende onse Bonden
Mit desen ende veel van deser ghelike
20
Leert by ons soeken dat hemelrike
Ende begheert dat wy die werelt versmaden
Om te verwerven syne ghenaden
Dit groetkijn veter astronomie
14r
Gheuoeghet mitter theologye
Is v ghedicht van van groeter mynnen
Ghemynt als vader myt al mijn synnen
4
Die warachtighe sonne moet ons verslaren
Ende tsamen in sijn rijck vergaren

8

13v3
33
I3v6
I3VI2
I3vlo

Wy Bien altnis voir onsen oghen [41]
Dat hier ghien dint en bliuet staen
Noch dat wy hier niet bliuen en moghen
Wy moeten altoes ter doot veert gaen
ii In deser tijt en is gheen staet

Na als isP u eerst met bruine inkt,^ later met rode doorgehaald.
S
Voor beest is bes eerst met bruine inkt,^ later met rode doorgehaald.
%
Mer die: Aaneengeschreven,
door een verticaal streepje.
%
%
^ maar gescheiden
Voor deser is deese eerst met bruine inkt,^ later met rode doorgehaald.
%
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40
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48
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64

64

HET HANDSCHRIFT-JAN
PHILLIPSZ.
1

I2

Hoemense spreken of noemen mach
Die niet altnes ter doot en gaet
Sonder ophouden nacht ende dach
Ende want ons dat is openbair
Ende gheen dinc zekerre en can wesen
Laet ons mit desen nyewen jair
Voirt an beghinnen den heer te eresen
Want als gheleden is die fijt
Ende dese sterflike wandelbairheyt
Soe coemt een ander die nyet et glijt
Mer staende blijft in ewicheyt
Ende nae dat wy dan hebben verdient
Mit werken woirden ende ghedachten
Sellen wy o vader ende lieue orient
Seker Toen van Bode wachten
Isser tot nv toe yet mysdaen
Des god die heer vertornt mach wesen
Mit penitency laet ons dat dwaen
Sy Bellen des lichtelic al ghenesen
Penitency duert een wijlkijn cleyn
Die hier die sondaer can ghedoen
Hy puert dat hert ende maectet reyn
Ende weruet den mensche ewich Toen
Der sonden lust is alre snode
Om te liden dat ewighe vuer
Sellen wijt ontgaen Boe ist van node
Dat wy ons houden van sonden puer
Maria die maghet ende moeder ons heeren
Ende agnes hair joncfrou moeten ons verweruen
Dat ewighe leuen dat wy begheren
Om des te ghebruken sonder steruen
Amen

ii
16

1
20

14V

li
4

II
8

li
I2

1
16

20

1

5r

4

At ghy mijn roc omme keert [42]
D Lieue vader dats mijn begheert
Roma dat is eerde gheleghen
Ende omghekeert willen wy dat pleghen
Die vleder boem en is niet goet

14rí2

Voor noemen is mo eerst met bruine inlet, later met rode doorgehaald.
g

14V22

Amen: A

is rood opgehoogd.

FOLIO I4R-IfV,

8

12

16

20

24
isv

4

8

12

16

TEKST

41-43

Van hout van vrucht in onser noel
Mer die bloem is groet van werken
Dat ghi hier an moghet merken
Ghi seller nemen aldus veel
Mit pap ende warmoes in v keel
Laet dat dat eerste der maeltijt wesen
Van verstoptheyt seldj wel nesen
Teerdrift venijn ende maect een Banc
Tverlost die maech van allen stanc
Starke laxatiuen als ic waen
Die en sijn niet zeker aen te gaen
Werken sy niet soe doen si quaet
Sy brenghen die maghe wt hair slael
Dair om soe sijn zy zeer te wachten
Want sy breken der menigher Grachten
Mer dit recept laet nyement lesen
Die ghy medicus eermoet te wesen
Want waert dat sy die baten misten
Sy souden mijn haten dat sijt wisten
Die aptekers die sijn zeer quaet te gelouen
Want sy balent wt wermoys houen
Dat sy den luden als balsam vercopen
Sy lieghen ende bedrieghen mil groten hopen
Goede diete van broet . bier . wijn.
Dat is die sekerste medecijn
Wy sijn beyde van naturen cranck
Onse tijt en is hier nietste lanck
Mer dat wy wachten sel ewich duren
Dat moet ons comen ter goeder eren
Die heer van hemel ende aertrijc is
Die veetel seker ende is des wis
Dat ic v heb in my vercoren
Als vaer moer broer van lanc te voren
Ghy maecte my een blide marlijn
Mit v goede vleschelkijn
Ihesus moet v loenkijn zijn

DIe scepper des hemels ende der aerden [43]
Die ons ghemaect heeft ende verlost

I^I

Na te isg1 doorgehaald.
g
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Want hy ons hout van groter wairden
Heeft hy gedaen soe groten cost
Dattet wonder is finder henen te deyncken
iór
Hoe dattet ymmermeer mochte gescien
Dat hy sijn duerbair bloet Boude schenken
Om ons bij hem in vroechden te syen
4
Seer scarpe ghecelen ende een doirnen Groen
Dat cruus die nagelen ende oyc den speer
Heeft mynlic verdragen marien Boen
Onse scepper verlosser rechter ende heer
8
Die mynne dye hy ons heeft gedaen
Die sijn wy sculdich zeer aen te merken
Ende niet lichtuaerdichlic te laten gaen
Wij en pynen ons zeer Bair mede te sterken
12
Om alte versmaden dat hem mishaecht
Om alte volbrenghen mit ganser herten
Dat hem in enygher wijs behaecht
Off wij cijns Beker dattet ons Bel smerten
16
Willen wij dan te recht den paeschen vyren
Ende twarachtighe lam mit vroechden eten
Soe moeten wy ons mit doechden vercyeren
Dat staet ons vast ende zekerlic te weten
20
In Cristo ihesum als vader gemijnt
Niet myt woerden mer mit ganser gemoeden
Als hy wel weet die alle dinc bekent
24Ende ons verlost heeft mit synen bloede
ióv Die wil ons grade Bonnen van bouen
Ten eynde van onsen sonden te leuen
Om hem in hemelrijc altnes te Jouen
4
Dat nyement dan hem en staet te geuen
Ghelijc my seluen soe doe ic v
Tot alre rijt in mynen gebede
Die Boete ihesus behoede ons nv
Ende geue hier nae sijn ewighe vrede
8

20

EEn mijnlic groetkijn ic v scriue [q.4]
Ghemynde vader tot deser hoechtijt
Dat v die heer an Biel ende liue

Na
ons is b eerst met bruine inkt,^ later met rode doorgehaald.
16r4
8
4
hen echter met boven de gter correctie ver geschreven.
Oorspronkelijk^ hedrag^
verdraghen:
16r7
endra
g
7
gh
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Altoes bescerme vansonden quijt
Die ons mit synen duerbaren bloede
Heeft vander ewiger doot ghevriet
Die wil ons geuen sijn ewighe goede
Altoes te gebruken sonder verdriet
Maria sijn moeder mit alle die santen
Wil ons altois bistandich veesen
Ende ons bewaren an allen canten
Te staen altnes in heyligher eresen
Alle der heyligher engelen choren
Propheten apostolen ende maertelaren mede
Mit alle den maechden ende confessoren
Willen ons verweruen die ewige vrede
Ende om ten eynde by hem te comen
En is ons gheen dinc alsoe voet
Dan wij altois mit naernstigen Bomen
Dat quade scuwen ende doen dat Boet
Ende want die tijt is tort ende cleyn
In welt men mit arbeyt vergaert die duechden
Laet ons dan haesten mit herten reyn
Mit alden heyligen tot ewigher vruechden
Amen

4

DIe wt des vaders hemelsche throen [45]
Wert neder ghesent van synen Boen
Die scepper die troester die heylighe geest
Dair wy of wachten die grote feest
Wil hem ghewairdigen bij v te naken
Ende staghe woninc in v te maken
Ende vryen v hert van allen quade
Om dat te veruollen myt sijnre genade
Wijsheyt verstant raet ende starckhede
Wetenheyt goedertierenheyt ende vrese mede
Dat sijn sijn gauen groet ende scoen
Wair mede men mach dat hemelsche Toen
Verdienen ende mit geen ander wegen

17r13
7 3
1 7r 14

throen: De t is door een inktvlek nauwelijks
1 leesbaar.
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A is rood opgehoogd.

Voor ma ch is lach eerst met bruine inkt,^ later met rode doorgehaald;
8
^ Toen is in hal
el geschreven.
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8

Dair om soe laet ons dese plegen
Mit welke wij syne ghebode bewaren
Ende tot ewigher salicheyt varen
Amen

i8ra

4

8

I2

16

20

24

i8rb

4

16

N cristus mynne [46]
Ic v beghinne
Wat goets te scriuen
Hy moet ons geuen
Nae desen leuen
By hem te bliuen
Mijn wtuercoren
Van lang te voren
Wy moghen aenschouwen
Dat hier is nyet
Dan alle verdriet
Mit zerighen rouwen
Want onse bekende
Van tbeghin ten eynde
Sijn meest van heen
In Gorten tyden
Sel wy oyc gelyden
Mit alt gemeen
Want dach ende nacht
Altoes ons wacht
Die zekere doot
Zijs onueruaert
Die nyement en spaert
Noch cleyn noch groot
Een ewich tijt
Des zeker zijt
Sel hier nae comen
Die Bair op past
Dien statet vast
Het sel hem vromen
Mer om te verweruen

I

4

8

I2

16

20

24

28

17-v6
Voorghebode is bo de eerst met bruine inkt, later met rode doorgehaald.
7
17v8
Amen: A is rood opgehoogd.
18ra99bruin,regel
aenschouwen: uwen is in oorspronkelijk bruin lat
er rood opgehoogd hal ader op
o de vol ende

$

geschreven.
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Een salich steruen
Ist zeer van node
8 Hulp ende genade
Vroech ende spade
Te bidden van Bode
Ende alre meest
Des heyligen geests
12
Moet wy verbeyden
Sijn gauen zenen
Willen wj dit lenen
16 Mit salicheyt Leyden
Die welc ghemeen
Oetmoet alleen
Hier mach verweruen
Ende doen den mensch
20
Nae synen wensch
In zekerheyt steruen
Laet ons dan stuwen
24Mit groten gruwen
Die houerdien
Op dat ons allen
18v Des duuels vallen
Moghen ontvlien
Die nv dat lijdt
In deser tijt
4
Sel nae verbliden
Als alle verdriet
Hem gaet te niet
Tot ewighen tijden
8
Amen

At moghen wij redelic den here genen
Voir alle sijn grote ontellike duechden
Die hy ons doet in desen lenen
Ende loeft hyer nae die ewige vruechden
¶ Want hy ons wist in armoede te veesen

D
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r ii
i8b
i8r b 2i
18v99
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[47]

ruine
inkt,, later
t met rode doorgehaald.
Voor alre
l r is alre eerst met bruine
Voo
g
rst met bruine inkt, later met rode doorgehaald.
heerst
wensch is wennsch
Voor
Amen: A is rood opgehoogd.
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16
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4

8

Ende in veelrehande ghebreclicheden
Is ghy ghecomen om ons te genesen
Van allen lasten ende banghycheden
Der maechden buuc heeft hy versoren
Om aen te nemen menschelike natuer
Dair wt is hy een kindekijn geboren
Van allen sonden reyn ende puer
Hy is in armen doeken gewonden
Ende finder Gouwen cribben geleyt
Om ons te vryen van allen sonden
Ende te brenghen ter ewigher salicheyt
Hy is mit groter pynen besneden
Ende heeft ghestort sijn tedere bloet
Om ons te besniden in allen leden
Dat quaet te laten ende te doen dat Boet
Dat ons wil gonnen dit kindekijn cleyn
Mit sijnre gebenedider moeder marien
Op dat wijse mit herten reyn
Moghen hier bouen ghebenedien
Ic saech v lieuer dan ic v screue
Mocht fist tot mynen wille vercryghen
Mer dat ons breect in desen leuen
Dair moet wij nader tijt toe stighen

Hesus seyt een waer sentency [4g]
Doet volcomen penitency
Themelrijc sal v genaken
0 kinder laet ons alle waken
Laet ons screyen voir den heer
Dijen wy vertoernt hebben zeer
Laet ons vasten laet ons beden
Laet ons onsen tijt voirleden
In bitterheden Bode belien
Laet ons allen wel eertien

8
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4

8

lik
afzonderlijk,
In deze regel za n devolgende
olwoorden
1>eerst met bruine inkt, later met rode door8e1 9 rS1
%ende
bb
rijn vranckendochter ljoest ende De oplossing
haald.• szoen .e nde katrijn
8 van de eerste abbreviatuur
p
ook kunnen),^ maar ligt%bij1i deze o p `Ran%el-s' as
is iet
niet
deenig
en % mo%eli
1
1ke schellin 8e zou bi 'voorbeeld
sommin8van namen het meest voor de hand.
haaltje rood doorstreept,
is: De s is met een kort dik haaltje
I9 r6
, mogelijk er ongeluk.
%
^p
doorgestreepte
slotletter.
et
alle:
allen
m
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Ende nymmermeer tot sonden gaen
Dair leggen al die cruden aen
Hebben wij beteringe inden zynnen
Laet ons huden dat beghinnen
Laet ons niet den ghenen slachten
Die altfijt nae morgen wachten
Wanneer sal comen dese morgen
Daert vele menschen al op borgen
Wat ysser al inden hellen begrauen
Die riepen tras gelijck den rauen
Ey huyden wat sal dijn verleyden
Hoe lange wilstu beyden nae den morgen
Wij meenen groete cuer te werken
Mer morghen fist Bair wij na merken
Wij hebben voer . te leuen wel
Mer leyder het is ic sel ic sel
Kinder wair na willen wy beyden
Wy moten thant van bene sceyden
Hoe lange sullen wij dit vuyle vleysch
Al hier verlenen sinen vollen eysch
Dat thant die wormen eten Bellen
Is dat nyet jammer te vertellen
Dat wij alle dit bekennen
Nochtant pappen ende pennen
Mit dit vleysch der wormen deel
Ende laten onse edel ziel
Die ewelike Boude regneren
Kinder laet ons weder keren
Laet ons volgen onsen heeren
Dat is trechte pat te treden tot goids Beren
Die tot sijnre herberghe gaerne ontfanget
Gasten Baer hy doechden aen merkel
Ende blidelike deelt dat hy heuet
Het is al te dancken wat men hem geuet
Want ten is te pr i ksen geen ger i cht
Dan goede gonst ende blide aensicht
Sijn die gasten edel ende Boet
Het is al te dancken watmen hem doet
Sijn zij oec ontschamel ende hem toornen
Hoe dan meer gegeuen hoe meer verloren
Wantmen nyet arghers bestaden en pleecht
Dan datmen anden ontdancbaer leecht
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20

N Cristo ihesu der maechden zoen [49]
Mijn lieue vader Bijt zeer gegroet
Hij moet v geuen sijn ewighe Toen
Ende vrien v ziel wt alre noet
Die inden hemel was ouerrijc
Is finder aerden arm geboren
Op dat wij sondaers niet ewelijc
Om onse misdaden worden verloren
Ende want wij dan voir waer wel weten
Dat wij die saec sijnre armoede sijn
Soe en laet ons nymmermeer des vergeten
Wij en dancken dat lieue kindekijn
Laet ons oyc vallen voir der moeder
Ende groetense mynlic mit herten Boet
Ende Joseph mede des kinden voeder
Dat sij ons helpen wt alre noet
Sy hebben an tkindekijn grote macht
Ende moghen ons wel sijn gracie weruen
Dats duuels ofs vleyschs of werelts craft
Ons niet en verwinnen ende verderuen
Als wij oec willen ter herten gaen
Mit sorghe van onser salicheyt
Ende Bien mit naersten dat kindekijn aen
Soe vinden wij hertelike vroelicheyt
Ihesus cribbekijn ende arme lueren
Sijn Boete tranen ende tedere leden
Die maken vroechde die ewich sel Bueren
Ende stellen die herten in hemelscher ereden
Tot eenre groeten in ihesus mynne
Sy v dit lieue vader gesent
Maria die hemelsche coninghynne
Wil v oyc houden altnes bekent
Op dat als ihesus hair machtighe soen
Hem voeghet ten strenghen oirdel te comen
Ter bede van hair v gheue die Groen
Des ewighen leuens dat sel v vroemen

2ov 4
2Ir 7

alk De slot-n is doorgehaald.
$
aen is in aanvankelijk
later rood opgehoogd hal ader op de voorafgaande
regel8geschreven.
1 bruin, ^p
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Ensch wes op dijn hoede Altoes [so]
Want die werelt is soe loes
Haer genoecht is onsuuerheyt
Haer raet is houaerde ende ghiericheyt
Haer dienst is zoet haer loen is cranc
Haer bloem is scoen haer vrucht is stanc
Haer sekerheyt is verradenis
Haer medecijn is verghiffenis
Haer gelouen is liegen
Haer geleesten dat is bedriegen
Ende voer bliscap ghift sy rou
Scande uoer eer boesheyt uoer trou
Voer rijcheyt ghift sy armoede groot
Voer ewich leuen ewich doot
0 edel mensch bedenct dy wel
Ende wes ten dienst gods snel
Dienstu den werelt du blijfs bedrogen
Alstu mogheste sien mit dijn ogen
Die werelt die viant ende dat vleysch
Als dese drie hebben haer eysch
Soe blijft die edel ziel uerloren
Die god so vreendelic heeft vercoren
Die werelt vlie den viant ontspringhe
Mit besceyde dijn vleysch bedwinge
Soe bistu behouden in dat lest
0 edel mensch dese leere wel vest
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Een droefich hert mit een toernich grom
Ende daer toe selden veesen blide
Gemint dat leuen in comer stom
Ten sy darment weder suet te tyde

4

In textualis;^ N is rood opgehoogd.
na te
is noe
kiehalfleader
o deopgehoogden,
voora gaande re el
bruin, later
rood
tyde
g geschreven;
g
Y is in ^op
rig
8
Y eerst met bruine inkt,^ later met rode doorgehaald.
g tyde
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Nota [SI]
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22V
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Op dat gy sijt Int eynd verblijt
Soe hoert ende lift Swijcht ende strijt

Oet wel die wile dat ghi leeft [S3]
Want als gy dese werelt begeeft
Soe deelt ment hier alle in drien
Ende wie een deel heeft van dien
Die en gaefs niet om die ander beyde
Want die die ziele heeft in sijn gelegde
Voir waer dat hijse niet en gaue
Om dat vleysch ende om die haue
Die dat vleysch sullen verteren
Souden dat harde noede ontberen
Om die ziel ende om dat goet
Die vrienden sijn oic also gemoet
Die dat goet sullen behouden
Dat sy dat noede ontberen souden
Om die ziele ende om dat lijf
Hier om ist wel een katijf
Die ziele ende lijf auontuert om goet
Dat bij een alsoe on lange duren moet
Hier om soe denct tot alre tijt
Waen ghij quaemt of wie ghy sijt
Ende wair dat iv te varen betaemt
Of wat ghij waert eer ghij hier quaemt
Ende wair toe dat ghy comen moet
Want Bich die doot coemt al onuerhoet

D
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23r

Abel was die vrouwe mijn [541
Blide van herte ende mit aenschijn
Clare dan die dageraet

ZZri o

i ^ N is rood opgehoogd.
In textualis;
0
Op:
P 0 en Int: I zi1jn rood opgehoogd.
S zijn
Soe. S en Swijcht:
l is ook mogelijk.
l de lezing
g scrijt
8 strijt:
p8
l
1 rood opgehoogd;
i'n.
opp de schri'11
even met invoegteken
ment hier:
hie t hierr as als correctie boven geschreven
8
n.
tweede
niet: Uit naent met doorgehaalde
g
i o t ^ auontuert om: woordscheiding
Voor lijf
g door verticaal
g
1 (geen
l staat een kort verticaal haaltje

ZZrii
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Duechdelic in haren staet
Eersamich tot allen steden
Frisch gedaen van alien leden
Guetelijc in haren dinghen
Hoech in haren wanderingen
Innich inden dienst ons heergin
Konstich alle dinc te leren
Lieflic in haren aenscouwen
Minlijc bouen alle vrouwen
Neerstich tot allen goeden werken
Oetmoedich is sy finder kerken
Prijs heeft sy wat sy doen sal
Quaetheyt scouwet sy ouer al
Reyn van lenen ende van moede
Rechtuaerdich in allen goede
Sedich in spraec ende in tgelaet
Stadich wair sy hene gaet
Trou van harde ende van monde
Vroet verstandel tot allen stonde
Wijs van rade ende van Bade
Cristus dient sy vroe ende spade
Yoechdelijc is sy gedaen
Zinnich int spreken ende int verstaen
Et sy drinct sy dat is in maet
Constich na alle vrouwen staet
Tytel is sy bouen alle vrouwen
Est wonder dat icse mynne mit trouwen

4
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N [ss]

8

^ Vrient van trouwen . Troest van vrouwen
Ende geit lair bij . Die dat can crigen

Die mach wel scriuen I Van Borghen vry

23r16
3
23v6

Na sy
Y is i doorgehaald.
%
mit: Deunt
p van de i staat boven de eerste schacht van de

23V7
37
23V8
3

R ood

23V9
39
23V10
3

opgehoogd.
Vrient: V,^ de p
E nde: E,^ de p

en Troest: T zijn
1 rood opgehoogd.
en Die: D zijn
1 rood opgehoogd.
Die: D,^ de komma en Van: V zijn
1 rood opgehoogd.
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Als rijcheyt ende machte mochten duyren [56]
Ewich dat wair een voirdel groot
Mar leyder neen sy zijn al als muyren
Die staen ghefundeert op die doot
Wat baet dan rijcheyt in desen leuen
Of machte die ter werelt is groot
Alsmen dat beyde moet begheuen
Want rijck noch machtige en spaert die doot

oe mach yement gedoghen
Dat
hem sijn tijt ontgheyt
H
Daer hy in mocht verhogen
Soe grote salicheyt
4
/ Die tijt is soe goet
Die sijn vrome dair in doet
Die mach hem wel belouen
Dat hy dat beste vercoes
8
Daer de menich is in bedroghen
Die herrie Gort sijn tijt verloes
/ Die tijt en is niet lanc
Des moet god hebben danc
12
Die ons tijt heeft gegeuen
Tot onser salicheyt
Dat wij der waerheyt leuen
Ende altnes sijn bereyt
16
/ Die tijt die is soe waert
Dien menighen seer begeert
Dat hy lange hem woude duren
Dat en mach hem niet ghescien
20
Want zij in Gorter uren
Soe verre van hem sal olien
/ Die tijt die is zeer oirbaerlic
24Haer en is ghien dinc ghelijc
Men mach in tijt gewinnen
24v
4r

4

8
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Een smaken bouen tijt
Die bouen allen synnen
Die herten zeer verblijt
Die bouen tijt gesmaect
Die is zeer wel geraect
Hy mach te bet gelieden
Dat hym die tijt ontgaet
Want by mit groten strijt
Verwonnen heeft sijn leyt
Ic wil sijn den here getrouwe
Hy en laet my niet
Hy en cort mijnen rouwe
Ende al mijn verdriet
0 Edel mensche wie ghy Bijt [s8]
Ghedenct toirdel goids talre tijt
Dair wij ymmer moeten reden genen
Van als ons tijt die wij hier beleuen
Dan sullen die salige menschen horen
Een Boet woert mit horen oren
Comt ghy gebenedide in hemelrijc
Dat v bereet heeft geweest ewelijc

77

28

32

36

4

8

fT Daer so sullen sy dan altegader

Ewelic veesen mitten vader
Mitten zoen ende mitten heylighen geest
Al dair die engelen driuen feest
Ende dair die vruechde is alre meest

I2

yl Dan soe sullen sy suchten ende benen

8

12

24v-13
43
i rro

Die hoir tijt hier qualic beleuen
Daer sullen sy horen een gricelic woert
Gaet ghy vermaledide voert
Int ewighe vuer dats inden hellen
Daer sult ghy ewelic quellen
Daer die pijn is alre meest
Ende die duuelen driuen groet tempeest

mijnen:
mijnen: en is als correctie boven ggeschreven zonder invoegteken
op
8
p de schri' i'n.
1
abbreviatuur voor er is ter correctieae boven de e Seschreven.

inder: Oorspronkelijk
^
1 inde,^
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fT Die aerde was ons eerste beghin
Ende daer moten wij alle weder in
Lichtelike versmaet bijt al
Die penst dat hij steruen sal
Och god hoe is die mensche soe blint
Dat by hem seluen niet en kint
Sterftic ende soe sondich seere
Och roept genade an onsen heere
Als hij v hoert suchten ende kermen
Hij set v sekerlijc ontfermen

zsv

Hebt gode altoer voir oghen
Ende zijn bitterlike doghen
Ende penst dat ghij moet steruen
Ende dat vleysch den wormen eruen
Ende oec denct die bitterheyt der hellen
Daermen ewelic moet quellen
Dan gedenct die blijscap daer bouen
Daer die engelen gode Jouen
Ende als ghij ten ronden wilt gaen
Soe denct dat strenge oirdel wel an
Datten die quade moeten lyden
Om haer misdaet ten lesten tyden

4

8

12

/J
16

20

Och leyder wij doen alle des gelijc
Of wij hier souden leuen ewelijc
Want wij niet en gheren dan aertsche riic
Nochtans soe moeten wij emmer steruen
Ende dat vleysch den wormen eruen
Dan rellen wijt al hier moeten deruen

¶ Ochaerm wat is hier dat arme leuen [591
Die daer om denct die mach wel beuen

25v19
S wat
9

is als correctiegeschreven
boven eerst met bruine
8

inkt,^ later met rood doorgehaald
dat.
g
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Soe wie den armen mit ontfermen comt te baten [60]
God ons heere en sels nymmermeene verloren laten

If Als dat niet comt tot nyet [6z]
Soe kent yet hem seluen niet

EErbair wiuen Balmen prisen [62]
Die altoes in doechden risen
Ende nymmermeer machmense prisen te zeer
Want sij waerdich sijn alre eer

Twijf is alsoe gescepen van gode [63]
Dat sij staen sel onder haers mans gebode
Ende honeer sy heeft die heerscappie
Soe wort sy varinc lucifers pantie
Want sy is dan contrarie horen man
Als ons leert ecclesiasticus dair van die wijse man
Ende dat scip is dan altoes Bonder roer
Want si leeft altoes in onroer
Wie vredelic wil leuen ende onbescant
Die laet sijn wijf niet hebben die ouerhant

If Een man sel sijn wijf minnen [6¢]
Twijf die sel oec dat versinnen
Dat sy hoir man dan sel ontsien
Soe mach dair duecht ende eer gescien

4

4

8

4

baten is in bruinhalfkader op
o de v
oora gg
voorafgaande
regel eschr
het half-leader is later met rood als
nasiara8r
aa eken opgehoogd.
q
p
God ons: Woordscheiding
door
verticaal streepje.
g do
^1
niet: Is n in tweede instantie voor iet gesch
reven.?
Na doechden is P risen
met
et
bruine inkt, later
met rode doorgehaald.
^
^
Na ecclesiasticus is dair van als correctie boven Sgeschreven(mogelijk bedoeld als alternatie voor die
wi 1j se man).
oec is ter correctie boven het onderstreepteges
dan geschreven.
even.
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1 Een reyn wijf die mint hoir eer
Ende is onderdanich horen heer
Die is te prisen menichfout
Voir eenich siluer ofte gout

[6S]

1 Een wijf die ghift die biet haer eer [66]
24Een wijf die neemt die vercoept hoir eer
Een wijf die mit Beren wil leuen
27r
Die en sal nemen noch geuen

4

8

12

16

26V2I
27rI4

Sunt adam ons eerste vader [67]
Dauid Sampson Salomon al Bader
Bedrogen sijn van wiuen
Wie sel dan onbedroghen bliuen

1 Ionghe menschen onbedwonghen [68]
Die sijn hoir eer seer ontsprongen
Ende sij onteeren horen ouersten mede
Hier ende daer tot elke stede

1 Waer ontsich is daer is eer [69]
Dat is sinte augustijns leer
Ende oic mede grote salicheyt
Ontsich beneemt veel quaets ende leyt

¶ Weynich dwalinge int beghin [70]
Dat brenct int eynde veel quaets in
Daer om selment weder staen te tide
Op Batmen int eynde mach veesen blide

is der doorgehaald.
g
opp de schri 11
' i 'n.
Ontsich: t iss aals correctie bovenggeschreven met invoegteken
g

Na is

FOLIO 26V-28R, TEKST

20

27V

4

65-77

óI

1 Ionghe luyde worden riue bedroghen [7z]
Hoeneer sy tarningen ende cannen Jouen
Ende vrouwen mit screyende oghen
Die hem scoen pelliert toghen

II

Die gherne dobbelt ende drinct [72]
Ende altoes die tauerne mint
Ende locker is mit sconen vrouwen
Cruus noch munt en sel hy behouwen

4

8

// Die den wijn drinct soberlic [73]
Dien verblijt hy mindelic
Ende dien drincket mit ouermate
Sijn lichaem en heues gheen bate

4

12

// Die niet en wint noch niet en heeft [74]
Ende altoes in die tauerne leeft
Ende sinen waert wel betaelt
Mi heeft wonder waer bijt haelt

4

16

// Tis een roem een yghelic man [75]
Dat sijn zoen dobbelen of drincken kan
Ende sijn wijf of dochter wel dansen can
Gheloeft mi des al Bonder gewan

4

20

// Goede moercelen die wel smaken [76]
Sijn quaet alsi der galghen naken
Als weelde court ten quaden eynde
Soe ist verwijt ende groete scende

4

// Die wil vroeden . Sel hem hoeden . Bose daet [77]
Het is te spade . Na den scade . Te nemen raet

2720
7

Na Soe is wie doorgehaald.
$
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4

Elc sie voir hem seluen wel [78]
Want die natuer is soe snel
Alst geluc den man niet en dient
Soe en wint hij gheenen orient

8

// Alre wijsheyt fundament [79]
Is Batmen gode mint ende bekent
Daer die dulle niet op en roeken
Ende dicwijl ydel glorie Boeken

12

// Siet dat ghi enen anderen biet [80]
Dat ghij wilt dat v gesciet
Dat v seluen danckelic sy
Dat gheert een ander ghelous mi

16

// Seneca seyt int openbair [8z]
Al waer dat sonde ghien sonde en waer
Nochtans soe soude men stuwen sonde
Want si court wt quaden gronde

20

// Scepenen die ter banc Bitten [8z]
Ende luttel op hoir vonnis micken
Die doen den armen berde wede
Ende haer zielen ten laesten mede

28r

//

// Al is een machtich ende hoge gedaen
Ende him alle dint is onderdaen
Hij peynse dat bijt al laten moet
24Want ouerdaet en was nie goet

28v

4

28r8
28r12-13

[83]

// Een scoen man hoghe geboren [84]
Ende die na ghien doghet en wil horen
Ende om gode niet en geuet
Het is stade dat hij leuet
dicwijl:
wijl is als correctie bovenggeschreven met rood invoegteken
op
lwijl
8
p de schrijflijn.
11
Tussen deze regels
bevindt zich in het handschrig
geen witregel.
g
g
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FOLIO 28R-29R, TEKST 78-9I

// Een lants heere Bonder genaden
Een paep die staet na verraden
Een machtich man fel ende rijc
Dit sijn drie duuels op aertrijc

12

// Quade tongen waer si sijn [86]
Sijn te scouwen als venijn
Want quade toughen breken bien
Al en hebben si selue egheen

16

// Verdraghen duncket den menighen scande
Mar te dolen in vreemde lande
Buten vrienden ende maghen
Is meerre scande dan verdraghen

20

II Leert verdraghen wie ghi sijt [88]
Die meest verdraghet die wint den strijt
Hy is sot die om sinen grammen moet
Hem seluen scade of scande doet

[87]

1/ Seneca seget ende spreect [89]
Wie dat sinen toorne wreect
pair hi hem seluen mede oneert
24Ten besten is hi niet gheleert

4

// Des sijt Beker ende gewes [90]
Dat hi meer te prisen is
Die sinen grammen moet bedwinct
Dan die een Burch mit craften wint

8

// Woude elc mensche mercken [9t]
Hi en Boude niet des sijn wroet
Sijns selfs doen ende sijn wercken
Berichten wat een ander doet

29r

28v13
8 3

Verdraghen:
V aanvankelijk
1 in bruine inkt, later met rood ^8etrokken en versierd.
g
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12

II Om te dwinghen een levee [9i]
Slaetmen een hondekijn Ilene
Hi is wijs die him te tijt
By enen anderen anderen castijt

4

16

// Die ghift ende daer na claecht [93]
Die danc ter ghiften hi veriaecht
Beter is een ghift te tide
Dan vier die men ghift ter lide

4

20

// Die vrac is van groten goede [94]
God laet hem buten sijnre hoede
Wel mach sijn die rike verdoemt
Die nyement te baten en court

4

24

// Ic prise bet vrije armoede L9s1
Dan bedwanc mit groeten goede
Ten is soe goet suluer noch gout
Als te leuen buten alle scout

4

2

9v

En goet wijf is een duer cleynoet
Tis gheen man soe groet
Geboren opter aerden
Die een goet wijf Conde ghewairder
Tot eenre lieuer ghesellinnen
Te spreken na der veerelf staet
Ende een man die een goet wijf haet
An waer si minre veel dan hij
Bi hem ende biden vorsten
Tfy den bosen dat sy dorsten
Dencken dat des niet en waer
Noch benijt die menighe seer
Dat goeden wiuen goet gesciet

[96]

E

4

8

12

29r2I
29r24

4

8

I2

aanvankelijk bruin,^g
later rood opgehoogd invoe teken oop
vrije
l is als correctie bovenggeschreven metaanvankelijk
de schri11
' i ,n.
De regel
p de versozijde
g is aanvankelijk
1 als eerste regel
^ maar is daar weer weggeradeerd
8 op
1 Sgeschreven,
8g
en vervolgens
als laatste regel
g
g van de rectozijde
1 geschreven.
g
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FOLIO 29x-29v, TEKST 92-96

1

SPK germ. qu.

SS7, f.29v (hand a).
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Dat doet har doget ende anders niet
Een goet reyn wijf ende ghestadich
Sy can maken welle dadich
Eren wilden jonghen man
Dat hij gelaten niet en can
Hij en moet hem op doghet geuen
Als hij aenscouwet haer wijslic leuen
Meer dan hi te voren plach
Sint een goet wijf dat eermach
Soe dunct my dat hij eerlic leuet
Die sulke wijf ter werelt heuet
Want ghien riker cleynoot en sy
Dan een goet wijf wandel vry
Die meeste vrouwen die meeste jolijt
Daer die mensche him mede verblijt
Hier in dit arm leuen
Daer wij harde dicke in sneuen
Ende misdoen teghens goede
Want wy dicke sijn gebode
Breken ende misdoen zeer
Tegens onsen lieuen heer
Dat hij hem der mynnen onderwant
Want daer blijfter menich by bescant
Dien him onderwint te veel
Want ten is ghien kinder speel
Die mit mynnen is bevaen
Mit rechter lieften al Bonder waen
Die en can niet licht ghesceyden
Die een en is verderft van beyden
Dat merckic anden menighen wel
Die die mynne wort te fel
Dat hij daer omme moet sternen
Ende sijns leuens deruen
Ia van sinne mede
Noch en heeft ruste noch vrede
Dits al mynne die niet en doech
Maer rechte mynne die niet en loech
Noch nymmermeer wanckel is daer jnne
Dat is volmaecte mynne

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

wy is a ls correctie ggeschreven boven het onderstippelde
di
gens als correctie boven^
^ na dicke is tegens
en onderstreept.

FOLIO 29V-3IR, TEKST 96-97

8

12

16

20

31r

4

8

I2

16

20

87

Dats gods mynne die nye en verghinc
Noch nymmermeer en sel om ghien dinc
Sy en blijft altoes in ereden
Ende in eendrachticheden
Wie hem mit goeder herten mint
Hy wort van Bode so gelint
Dat hij hem ghift rust ende vrede
In allen sijn synnen in alle sijn lede
Ende nymmermeer te niet en gaet
Want sijn mynne altoes staet
Dat is gerechte mynne
Daer die mensche sijn vijf synne
Toe letten Boude in alre tijt
Soe wort sijn hert altoes verblijt
Ende god sal him geuen
Die ewighe blijscap na dit leuen
Die ghien vroechde en is gelijc
Hier in dit aerme aertrijc

D

Ie wil der werelt dwalinge verstaen
Ende des houes rasarien
Int cort mach hij dat lesende doergaen
Ende dit gedichtkijn wel doersien
Al schijntet in een droem geschiet
Dat hier nae volcht in Gorten reden
Ten is geen droem diet wel doirsiet
Mer leringhe van salicheden
// Twie gesellen die dienden ten houe
Sliepen op eenre tijt te samen
In eenre Gamer als ic geloue
Sy haer nacht rust beyde namen
// Als die nacht was ouer gegaen
Began die een wt herten te spreken
Ende seyde den anderen sonder waen
Int gemeen des houes ghebreken
// Ic en weet sprac hij hoe wy lellen comen
Tot gods genaden nae delen leuen
Nae allen scriften die ic heb vernomen
Soe moeten wij an die verdomenis cleuen
// Wij nement altoes ist recht ist Grom
Van alien canten nyement gespaert
Hoe dattet Gomt wij en Beuer niet om

56

6o

64

68

[97]

4

8

I2

16

20

88
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24Dit dient zeer wel ter hellen waert
31v
// Ende dat mijn zeer verwondert bouen al
Onse raetsheeren inden rechten geleert
Die grypen ende grapen sonder getal
Ende willen oyc dair of zijn gheert
4
// Die scriften die reden hier tegens vechten
Die predicaren roepen inder kerken
Dat onse hantyeringhe sijn teghen die rechten
Ende der ewigher verdoemenis wercken
8
// Alle dit nochtants aen gesien
Soe gaen wy blindelic an die marct
Sonder voirdencken of sonder vermyen
Die een den anderen in quaetheyt starct
12
// Wat sel ons anders hier nae geschien
Dan dat wij wachten die ewighe Boot
Die wij niet en moghen ontvlien
Al schynen wij nv ter werelt groot
16
// Die ander van beyden wel meest geleert
Als hij dese reden hadde gehoirt
Was thants ter antwoirt wel Bekeert
Ende sprac een onbedachtelic woirt
20
// Ey zwijch sprac hij daer staet gescreuen
In dauids Bouter sonder sneuen
God is die heer want hemelsche leuen
24Den menschen heeft hij die aerde gegeuen
// Indyen dan dattet soe is geschyet
32r
Ende ons die scriften alsoe bewisen
Soe laet ons leuen sonder verdriet
Mij dunct men selt wel mogen prysen
// Mit deser antwoirde aldus ghedaen
4
Soe sprac die ander mit lachenden monde
Wy moghent soe setten ende latent staen
Mit lichter henen op zoeten gronde
8
// Een derdeman hier omtrent by was
Die dese matery hoerde verslaen
Hy sweech ende hoirdet op dat pas
Ende dochte het Bouder al anders gaen
12
II Als hij daer nae bij Benen quam
Die inder gemeenten dienste oyc stonde
Versloech hijt hem als hijt vernam
Doe Bij dit spraken mit nochteren monde
16
// Doe seyde die vierde man een wain woirt
Men wint die scrift alsoe bescreuen

24

28

32

36

40

44

48

52

56

6o

64

FOLIO 3rx-32v, TEKST 97

Mer tvairskijn datter meer an hoert
Als my dunct is after gebleuen
Daer seyt die propheet mit claren vertellen
1/
20
Here die doden en sellen dy niet louen
Noch alle die geen die dalen ter hellen
Mer wij die leuen benedyen dy bouen
24
II Wat machmen lesen beter bescheyt
Dan ons die scrift aldaer bewijst
32v
Twischen duechd ende onduechd recht onderschey[t]
Die sonden laect die duechden prijst
4
// Die sondaren sijn byden doden verstaen
Om dat sy dootlijke wercken doen
Die zekerlic neder ter hellen gaen
Ende nymmermeer comen en mogen te zoen
8
/1 Wat baet dan grypen ende grapen
Ende veel goets ter werelt te garen
Ist dat wij in sonden ontslapen
Wij moeten zekerlic ter hellen varen
II Ende dat die geleerde inder wet
12
Gheestelic of wairlic oyc Boe leuen
Dat en ontsculdicht ons niet te bet
Mer tmach ons meerre dwalinc geuen
II Ende oyc en fist gheen oirbair te spreken
16
Of enighe langhe reden te maken
Vander groter heeren gebreken
Sij sellen bij haren recht wel raken
20
II Ons staet mit arnsten altois te poegen
Hoe wij ter salicheyt moghen comen
Hebben wij golds vrese altois voir ogen
Dat sel ons inder ewicheyt vromen
24Amen
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3 Zv2

reven t ont
r pronkeltJ
ke S
t geschreven; ondersch
ondeuchd d over oorspronkelijke
g
eY t aan de zeer klein geschreven

Zv7
3
Zvz4
3

opp de schri 11
' i 'n.
en is als correctie boven 8geschreven met invoegteken
g

breekt de schacht, bovendien is de letter op
. r geschreven.
p33g
Amen: In rood halfkader; A is rood opgehoogd.

90

HET HANDSCHRIFT -JAN

PHILLIPSZ.

33rCh lieue heer god ic heb geladen [9g]
Mijn sondich scyp met volre last
Ic moet reysen op genaden
4
Ende varen weck alst v past
Mijn scyp leect cranc is mijn mast
Ende mijn gewant te Bader al
Mijn comst en is der conden nyet vast
8
In weet nyet wair ic henen sal
NOchtan moet ic emmer voert
Alst ghijt lieue heere gebiet
Want voervair ic Nebbe ghehoert
12
Dat icx en mach gelaten nyet
In en weet nyet wat my es geschiet
Dees vaert maect theme so zwaer
En eest met last ende groet verdriet
16
Dat ic moet heenen en weet niet waer
LAcen dus ben ic zeere beuaen
Dat ic van heenen trecken moet
Die reyse moet emmer sijn gedaen
20
Waer ic behouden dat wair mi Boet
Heere doer v heylich bloet
Wilt mi bescermen voer alle uerdriet
Ic stelle die vaert in v behoet
24
Wair ic sal hauenen en weet ic nyet
WAer op so mach ic my dan verlaten
Die nyewers en weet gheen toe tijden
Tot deser vaert moet ic my saten
28
Dat my gebuert dat moet ic liden
v
33 Och hier tegen en is gheen striden
Als ic dit dincke in tuinen sin
So en can ic geen sins verbliden
4
Soe seere ic hier om droeue bin
Nv settic in Bode mijn hopen
In einde gheenen beteren raet
Want sijn genaden sijn altoer open
8
Dat es alle mijn toe verlaet

33ri3

en is als correctie boven Bgeschreven zonder invoegteken
op
tn .
g
p schrt
11

33 ri 4
33 r22

vaert: v is ontstaan uit deels doorgehaalde
w.
8
alle uerdriet: t in t uerdriet is doorgehaald
ls correctie boven $ chreveri.
r8 aalden all e is als
v3en
verbliden:
In oorspronkelijkverblien is den over slot-en g
geschreven.

33 v6

Voor raet is rade doorgehaald.
g

FOLIO 33x-34v, TEKST 9 8 -99

Werde god hoer met my gaet
Staet mijn bij in mijnder noet
Stiert den roeder soe ter baet
Dat ic lande in abrahams scoet
12
HIer op soe wil ic mi bereden
Ter vaert bidt voir mi int ghemeene
Van heenen moet ic immer sceyden
Ander tyhinghe en weet ic gheene
16
Ihesus cristus van nazareene
Ende den inghel sinte michile
Settic in handen groot ende cleene
Mijn scyp gewant lijf ende ziele
20
Adyeu nv willic tseyl
Den tijt die compt hem openbaer
God geue my geluc ende heyl
24Dat ic behouden reyse mach varen
0 ihesus cristus wilt mi bewaren
Ende mania te deser vaert
Soe dat ic mach Bonder sparen
28
Seylen ten ewighen leuen waert
HEt waer tijt dat ic begonde
34 r
Te dencken om die my dleuen gaf
Mijn scip dat gaet so naden gronden
4
Ic duchte dat ic versincken mach
God geue ons gracie ende Gracht
So te bewaren ons scepekijn
Dat wij van deser doncker nacht
8
Hier na mit Bode vercoren moghen sijn

3

4v

Ls doude hont bast soude men wt Bien [99]
Opt auontuere wat mocht geschien
Van dinghen daer menich luttel op geloeft
Dat den menighen heeft genoeft
Van eren ende oic van goede mede
Daer goet hoede is daer is goet vrede
Maer als de dinghen sijn geschiet
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4

3314
33v24
34r7
;4vi

Na vaert is een aanzet tot d doorgehaald.
g
Na ic is g door
doorgehaald;
^ na mach is ba doorgehaald.
%
8
Na wij
wij is dan doorgehaald.
g
hopt: Vlak onder de n is een heel klein A -teken in rubriekeschreven.
g
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Daer men om doghen moet verdriet
Ende by comen in schalkernye
Die te voren stonden int vrye
Soe en eest nyet anders dan druc en last
12
Peynst omden ouden hont die bast
MEn mach wel seggen ouer waer
Ende oec proeuen int openbaer
Dat hij es wijs ende wel gesint
Die sijns self suet bekint
16
Ende pijnt te leuene in selker mate
Alsoet behoert te sinen state
Naer dat hem god verleent heeft
Die daer buyten gaet hij sneeft
20
Soe zeere dat hem nae berout
Dat hij sijn boet daer omme trout
Hets recht hij heuet qualijc gepast
24Peynst omden ouden hont die bast
DIe tachter es ende nyet te voren
Hem is van node wilt hijt horen
Dat hij sijn zaken soe bestelt
Dat hij hem niet en vilde geuelt
28
35 rMet allen eer hijt selue weet
Eest anders het sal hem worden leet
Als hij hem wel bedincken sal
4
Alst peen verloren es slutmen den stal
Dan eest te spade na mijn verstaen
Die ridens plach die moet dan gaen
Beter eest weert te sine dan gast
8
Peynst omden ouden hont die bast
NA dese werelt eest groet eere
Dat hem elc alsoe genere
Dat hem nyemant sijns en beclage
12
Niet meer vremde dan vrienden oft maghen
Oec eest Bode seer wel bequaem
Ende men ghecrychter bij goeden name
Men mach wel exponeren slecht
Sonder yemande te doene onrecht
16
Van onrechte in waren Baken
Siet men dicke comen wraken
8

35r8
3S
3S rit

hont: h is over bgeschreven.
g
Na Niet is man doorgehaald;
is in halfkaderop
o de volgende
volende regel
geschreven.
^ maghen
^
g
gg

8

I2
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FOLIO 34v-36n, TEKST 99-i0n

Hout v daer an wel ende vast
Peynst omden ouden hont die bast
MI dunct my sinde van sinne blint
Die niet en acht vpt regiment
Van hem seluen ende sinen lieden
24Die hij mach heten ende gebieden
Want nyet meer dan een man ronder hoeft
Leuen en mach my dies geloest
Soe en mach een mensche staende bliuen
Weder het sijn mannen oft wiuen
28
Die niet en ledt vp sijn bestier
35v
Hij vint hem seluen int dangier
Mids den commer die hem an wast
4
Peynst omden ouden hont die bast
Ende naer dat aldus gescepen staet
Laet ons sceppen alsulken raet
Ende roe toe sien tot onser bederue
Dat wij behouden lant ende erue
8
Ende altnes pinen ende pogen
Gode te payen na ons vermoghen
Die nyet en heeft men gheeft hem nyet
Hij moet bliuen in sijn verdriet
12
Ten baet geen bidden noch gheen clagen
Weder het sijn vriende oft maghen
Dat weet hij wel diet heeft getast
Peynst omden ouden hont die bast
16

20

36r

4

3S rei
3S r2 4
r26
3S v6
3Svii
3S v i3
36r2
3

Oe vervaerlic ay lacen zal hen sijn dat sceyden [zoo]
Die hem eerst vp sijn doetbedde wilt bereyden
Daer om leeft altfijt soe ghij sternen wilt
Voerde Boot en is medicine noch scilt
Ia sy court dicke onuersien met Gracht

93

48

52

56

6o

64

68

72

H

4

sinde: Slot-n is doorgehaald.
%
h oeft is in halfkader oopde volgende
regel
geschreven.
%%
%
is de kopiist
en was de lezing%
i
%
^1 door de lange% s vergeten
1
p het horizontale dwarsstreepje
ggeloest: Blijkbaar
geloeft bedoeld.
alsulken: Tweede 1 achtera door dezelfde hand tussen geschreven.
%
Tweede nyet
regel geschreven (zonder hal ader .
Y is op
p de volgende
%%
cla^en is in oorspronkelijk bruin hal ader op ^de volgende
regel
geschreven;
reven•
het hal
er is in ru%
%%
briek alsuast9 ara
p raa
% teken opgehoogd.
is in halfkader oopde vol ende
Na hem is ees doorgehaald;
Y
% regel
^ bereyden
%
% geschreven.
%
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Ter vervairliker woester midder nacht
Eer sy dan court weest te voren bereet
Want ghi moet corts van hier tsi v lief of leef
Hier om wacht v nauwe ende doet altnes wel
Den fijt is zeer snel ende die doof is fel
Alst comen sal tot die herder stopt
Dat v ziel versceyden sal doer v mont
Dan sel di den loep van wercken ontfaen
✓ weder keeren es oec te male gedaen
Hebt dit dicwijls jn uwe memorie
Dus vergaet alder werelt ydel glorie
Daer om hebt ihesus dicke in uwen mont
Ende draecht ihesus altfijt in uwen grout
Ende neemt ihesus voer in allen wercken
Soe sal v ihesus in duechden stercken

M te eren ende te Jouen [iou]
O Ewelic in allen houen
Twie die alder cristenste vorsten
Die meest arbeyen ende dorsten
Na die weluaert van horen landen
Die ontsienste haren vianden
Hoe dese twie vorsten hoick ende wain
Malkanderen lang hebben begairt
Te Bien ende oyc te Beren
Wie zij zijn dese twie heeren
Ende den staet van hem beyden
Willic nu my best bescheyden
Ende eiken heere bij namen
Hoe zij gecomen zijn tesamen
P sinte mychiels auont spade
Quam frederijc wander goids genade
Tot trier jn die heylighe stede
Als roemsche coninc ende keyser mede
To ongeren to dalmarchien
Es hij coninc ende van corwacen
Hertoghe tot oestrijc als jc meyn
Tot stier carinten ende tot creyn
Opter winsther merck es hij heere
Lantgreef telseten ende meer
Greef van hannenberch ic hem beuoel
Tot portenar syrborch ende tyroel

O

FOLIO 36x-37v, TEKST I00-I0I

Ende als hij nakende was der steden
Quam mijn heere van trieren gereden
Met vierhondert pairden als jc wane
Om hem eerlic te ontfane
Sy waren jnt harnassche cleen ende groot
4
Hen abijt ende lanczen van verwen root
Die edele die mit hem reden dair
Marcgreef cristoffels voirwair
Ouste soen edel van daden
8
Karels des mercgreuen van baden
Die greef van catsenellebage dair was
Ende die greef van solijns zijt seycker das
Die grail van varnenborch costelic zere
12
Die van ronckel als banner heere
Ende die van winnenborch costelijc
Reden tiegen den keyser rijc
16
Mit processien heb ic bedichte
Menich toirtse ende menich lichte
Ende als die keyser int stede quam
Inder heeren doem soe ic vernam
Hij voirden outair inden gebede was
20
Die suffraganie ouer hem las
Ende dair sancmen aldus
Metten orgelen te deum laudamus
Voirt
wil
ic hier verslaren
24
Wat heeren dat bijden keyser waren
Mijn heere van ments eerst zeere rijckelic
Maximilianus in oestrijc
37v
Hertoge des keysers soene
Ionck van jaren suuer ende schone
Mijn heere van ments costelic ende rijc
4
Dair nae van begeren hertoich lodewijc
Hertoich aelbrecht hoick van magen
Van monchem ic sach heyne dragen
Een henck costelijc bedacht
8
Al bestict mit pairlen gewracht
Paset begghe van torkeyen
Den coninc oyc jc sach reyn
Sere deuoet als een wijs clericke
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Van anthiochien die patriarcke
Die biscop van eysteden suldi horen
Karel die merckgraue hoech geboren
Van baden van edelder art
Ende die greef van wirtenborch heer eueraert
16
Graef huge was daer int stat
Van werdenborch want hij sat
Bij den keyser inden wagen
Als hij in quam schone om behagen
20
Oec waren daer twe sonen vrome van daden
Des greuen van nassouwen van wistvaden
Die graef van holloch sach ic vort
24Graef hugen van montfort
Des keysers raet Bijt des vroeder
Oec was daer graef oldrijc ende sijn broeder
Twe grauen van sols sonder erch
Een graef otto van hannenberch
38r
Greef van holloch twie grauen van tzoren
Oec die graef van bets wel geboren
Greef van salwert graef van crapijn
4
Graef van semna graef Willem van parasijn
Ende oec lynighen graef schaffart
Twe rijn grauen van goeder art
Daer waren twe heeren sonder erch
8
Beyde grauen van sonnenberch
Ende van vorstenborch twe grauen
Waren beyde keyser verheuen
Die graef van winnenborch groet van Beren
12
Twe van schonenborch banerheren
Twe heeren van bolem ic daer sach
Als vrien oec die ru van esbach
Here adolff ridder van bapperen Wert
16
Droech vor den keyser een bloet sweert
Daer an was menighen costelijken steen
Dat sijn die edelen meest die ic meen
Ia vorsten grauen ende vrijen
20
Bij den keyser nv ten tijen
Ie alder cristenste hertoech bekant
Van burgonien lotrijc ende van brabant
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24Van limborch van lutzenborch ic Neme anschouwe
Graef van hollant zeelant henegouwe
Van artoys burgonien palatijn
Oec es hij ende moet sijn
Merckgraef des heylichs rijcx
28
Heere van salinis vrieslant des gelijcx
Ende heere van mechelen mede
38v
Hoe hij te fryer bij die stede
Met groter staet is gecomen
Om Baken sijne lande te vromen
4
Ende der cristenheyt gans tesamen
Doen die keyser hoech van namen
Bid die stat vernam die prince weert
Soe es hij selue met groeter begeert
8
Mit allen synen heeren reyn van zeden
In personen tegen den prince gereden
Daer reden edelen meer dan honden paer
Voer den keyser al bloet dat haer
12
Soe schone al ic je van maechden sach
In enigher processie op enighen dach
Daer was menich schone edel man
Een gulden stuc hadde die keyser an
16
Dat qualijc rijckelijcker en mocht sijn
Voir sign herte een cruis van gesteenten fijn
Daer es hij sijn son ende alle die heeren
Int velt getoghen met groeter eren
20
Die edele prince hielde aldaer
Sijn volc int hernesch weet voirwair
Met goeder ordinancie wel bestelt
24
Alsy malcanderen ontmoeten opt velt
Wolde af te voete diese here goedertieren
Mer die keyser en keynder manieren
En wolde dat wanden hertoghe lijden
28
Dus vermits spraec en tusschen rijden
39r
Sijn sij beyde gecomen te samen
Met vriendeliker groet sij manren
Malcanderen metter bant aldaer
4
Bejden bloet ondect dat haer
Die prince den keyser te Beren dochte
Ende nygde Boe neder als hij mochte
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Soe dede oec die keyser om dat te beleggen
Met scrifturen mach ic weel seggen
Goede ter Beren talre tijt
Misericordia et verftas obuiauerunt sibj
Om ermende doer guden gront
Iusticia et pax osculate Bunt
Voert nam die keyser bijder bant
Alle die heeren die hij vant
Bij den herloge ende mettien
Ghinc hij die ordinancie besien
Vanden prince die soe wael
Geordineert stonde altemael
Soe dat hij die keyser ende elc heere
Des keysers Neme verwonderden sere
Het weert doncker ende spade
Oic regendel das schade
Nu sijn sij weder komen bij een
Die keyser reet bouen ic meen
Dat nemant vp enighen dach
Rijclijker incoemst en sach
Tesamen sach ic dese heeren rijden
Speelden elc nae sijn behoert
Die hertoech bouen sijn hernessche hoert
Droech een rijckelic mantelijn
Al bestict mil perlen fijn
Dyamanten baleysen robijnen
Sachmen schone an hem schijnen
Gulden laken costelic ende Boet
Droegen die pagien te paerde ende te voet
Die silueren bellen hoirdemen clincken
Op die aerde wie mochte bedincken
Die costelicheyt van geclanc
Het ware mi te bescriuen veel te lanc
Nochtan sal ic dair wat aef verclaren
Hier na als dese heeren waren
Opt die merckt onder hem beyden
Elc woude den anderen geleyden
Die hertoghe den keyser des sijcker Bijt
Die hielden stille lang tijt
Metten bloeten hare lesamen
Hoe menich werf sij oirlof namen
Met groeter vrienscap ende sieren
En mach bescriuen in gheender manieren

FOLIO 39x-40v, TEKST IOI

Dat vriendelike gelaet die lieflike woerde
Inder liefden ic nee en hoerde
24Noch van tijsbe noch van pismis mede
Die hier elc den anderen Bede
Die keyser en woude gheensins scheyden
Das hem die hertoech Boude geleyden
Mer die hofmeester heer peter hackenbac
28
So lang tusschen beyden beyde sprac
40r
Dat die keyser reet in sijn paleys
Ende die prince int sijne vrede ende pegs
Motten Bij ewelic gewinnen
4
Alle die met goeder herten beminnen
Dees twe edel vorsten wijs ende vroet
Daer af mach komen soe groet goet
Oert willic hier setten bij namen
V Een deel der heeren die in quamen
Metten hertoech eerst soe ic vernam
Mijn heere van ludic mit hem quam
12
Hij hadde weme dat wondert
Der paerden twintich ende hondert
Sijn equirie costelijc was
Gulden laken syt Beker das
16
Bedect die Badels dat getuych
Al sijne pagyen soe ic tuych
Droegen fluweel in Gorter spraken
In midden het was meest gulden laken
20
Al sijn edelen ic wil ghijt weet
Had ic mit Camelot gecleet
Ende voert dat sijn ander dieners syn
Droghen swan laken in midden sangwijn
24Sijnen staet sere rijclic was
Mijn heere van vtrecht vp dat pas
Was dair oic mit groeter roerde
Hij had omtrent t,xxx perde
28
Int hernesche sere rustich ende fijn
Al hoeren abijt wijt ende sangwijn
40v
Hij hadde menighen vromen man
Daer na van cleue joncker jan
Ende philippe monsuers van rauensteen
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Van coninghen bloet ic meen
Dat hernessche en was hem geen pine
Elc hadde een mantelfijne
Gulden laken oec merckt my
Hen getuych gulden orphanerj
Menich speel sij dreuen
Met des keysers Bone verheuen
Een vorstelijc graef vnt trouwen
Ioncker jan graue van nassouwen
Was daer merckt weel dat
Oec wanden hertoegen beschriuen int stat
Die graef van merle was sere rijckelijc
Die graef delaroche het was blikelijc
Droech rouwe des zijke y Bijt
Ende alle sijn gesinde Swart habijt
Graef van vian heer ymbrecht van nassouwen
Ouer sijn hernessche mochtmen schouwen
Een paltot gulden orphaneri
Des gelijcx siner pagien drij
Roet fluweel sijn couertuer
Met gulden bellen costelijc ende duer
Heer Toys heer van chasteanguion
Was met costelen bellen doen
Die mercgraef van rutelen hier naer
Der graef van salmen heer van rotselaer
Sijn couertuer na mijn vertellen
Swart fluweel veel silueren bellen
Begangen swaer van gewichte
Gulden doec Boe ic dichte
Sach ic sinen pagien draghen
Die graef van meghem / om gewagen
Heere van orden zedich ende wijs
Sijn spraec sijn verstant gheeft groet prijs
Die graef van borne sijn lof willic meren
Hij hadde bij hem so eerbaren heeren
Graue van irsteen een graef met
Van salmen ende heere van riuerset
Die heere van egmont als banner heere
Die hartoege dede hem groet eere
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Een gulden stuc in torten woerden
Droech hij soe die heeren wanden orden
Mijn joncker van sombref edel ende vrj
Mijn heere van beuers set ic daer bij
Hij droech rouwe na mijn bescheyen
Daer nae mijn heere wander ameyen
Ioncker fredrijc van egmont
Ende syn broeder to menigher stont
Hebben sij geseen dats ongeloghen
Menich ruter onder sijn oeghen
Daer was een ridder vrome bekapt
Heer dederijc van palant
Ende heer dederijc van boshut mede
Ende noch menich ander int stede
Was hie den hertoege openbaer
Dat my te lapt te bescriuen waer
Es saterdages fierst groet van eren
Reet dese hertoege met synen heren
Totten paleys daer die keyser lach
Een gulden stuc ic hem draghen Bach
Als die keyser dien hertoghe vernam
Vander cameren hij neder quam
Tegen den hertoech hem op te Leyden
Sie dreuen groet huesheyt onder hem beyden
Die hertoghe deme keyser aldaer
Geeft grotelijc gedanct voirwair
Ter trouwen der vrienscap die hij tallen dagen
Ten houe van burgonien heeft gedragen
Die keyser met groter reuerencien
Dancte den prince der obediencien
Ende dat hij hem to allen stonden
Gehorsam ende gunstich heeft vonden
Es sonnendaegs daer nae heeftmen vernomen
Dat die hertoge weder is tomen
Ten keyser temael sere rijckelijc
Enen mantel droech hij blijckelijc
Gelijc dat plegen die hertogen
Die mantel was golt doer golt getoegen
Geuodert met armynen wel gevisiert
Bouen mit eender tappen geabassiert
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Daer onder mi weel verstaet
Droech hij een gulden stuc brokaet
Die vierpanden die vormauwen
Een vierndeel breet mochtmen scouwen
Groet perlen costelic ende fijn
Baleysen dyamanten ende menigen robijn
Ende menigen costeliken steen
Nu alsi geweest waren bij een
Soe es die keyser met allen sijnen heeren
Selue gereden met groter Beren
Metten prince tsinte maaimijn
In sijn paleys sere fijn
Een gulden stuc droech die keyser rijc
Met voeder gevodert costelijc
Die prince dancte den keyser
Dat hij hem sulc roerde de ende eere
In scriftuer men heeft vernomen
Dat maria es gecomen
Tot elizabet mit groeter oermoet
Daer of so quam soe groet goer
Soe moet oec van desen heeren getrouwe
Dat Bonne hem god ende ons vrouwe
Nu als auont was ende nacht
Heeft die hertoege selue wederbracht
Den keyser in sijn paleys
Menich tortse op die reys
Droegen berrende die artsyeren
Oirlof namen die heeren guedertieren
God geue hem beyden rust ewelijc
Met hem in sijn ewich rijc
Es dijnsdages des woensdages es gereden
Die prince den keyser ende heeft gebeden
Hem te gast ende alle syne heeren
Welc des donderdaechs met groeter Beren
Statelijc quamen paer ende paer
Totten prince oec Bach ick daer
Voir den keyser ter seluer uren
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Scarpe geleyen vueren
Sere rijckelic om te rinnen
Ende als sij quamen int paleys binnen
Sach ic die meeste heeren staen
Vanden hertoge ende hebben ontfaen
16
Den keyser daer na Bonder beyen
Ghincmen rinnen met scarpen geleyen
Heere euert van wirtenborch dat began
Ende greef van holloch een edel man
20
Ende meer anderen daer begonnen
Alsi weel hadden geronnen
Legde die hertoech hoech geboren
Den
keyser
ter kerken misse horen
24
Daer hielden die heeren officieren
Die grote garde ende diesinieren
In ordinantie met groter Beren
Ende
alle
gecleet met nuwen deren
r
43
Vanden garden elc edel man
Had Blau velois enen tabairt an
4
Daer onder een wambeys roet van zijden
Van silueren laken ten tijden
Droech enen tabairt elc die suuer
Ende die ridders in menigher manier
Droeghen roet fluweel sult Swart sult sangwijn
8
Ende die thoot vander cameren sijn
Droeghen Blau gulden laken dair
Die printen wanden orden voirwair
Droeghen gulden laken roet
12
Ende oic dien hertoege men sach bloet
Sijnen tabart ten seluen tijen
Dat hij open was in beyen Bijen
Menich paerle menich steen
16
Was daer an ende om sijn been
Met gesteent enen bant
Des conincks orden in ingelant
Vander wapenen Bijt Beker des
20
Had die hertoege der coninghen Bes
Acht haralden poursinanten vier
Altfijt onthouwen bijden prince fier
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Iegelijc droeghe geloeft dat vast
Enen tabart lanc ende roet damast
Al dofficeers dieners ten tijden
Droegen fluweel damast oft zijden
Dees mogende hertoege vrome bekant
Leyde den keyser bijder hant
In die kercke elc herte mocht verfroyen
Men sach daer die historie van troyen
Hangen sij wart te wonder beseen
In den choor hinc roetteen
Figuerlijc men sach bloet
Cristus passie ende bijtter doot
Opten outaer was seerheyt menichuouwe
Die xi' apostolen van gouwe
Oec anderen heyligen die ic meen
Daer was een leiij costelijc ende reen
Ende menich clenoet aldaer
Sach die keyser om den outaer
Na die misse doer den pant
Leyde den hertoege bij der hant
Den keyser in enen sael
Die gesiert was al wael
Al hadde gewest recht figuer
Assuerus maeltijt daer scriftuer
So groten wonder of vertelt
Een trisoir stonde hier gestelt
Neghen trappen hoege op elc zije
Stonden daer eenhornen drie
Inder Balen sachmen hangen doen
Sere costelijc die historie van gedeon
Bouen der tafelen daer men at
Die keyser eerst an in midden sat
Die hertoege tsinder lochter Bije
Te Bijher rechter ham Baten drie
Vorsten mit sedigher manier
Mijn heer van menu mijn heere van trier
Mijn heere van ludic reden bevroede
Want hij is van coninclijken bloede
Vanden heyligen sinte lodewijc
Die coninck was van vrancrijc
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Hij droech een gulden stuc van armyne
Geuoedert schone van aenschijne
Die alder edelheyt es gewoen
16
Oec sachmen sijtten des keysers Bone
Naest den herloge voir gescreuen
Daer na van beyeren hertoech steuen
Ende oec van monchem hertoech albrecht
20
Hertoech lodewijc ic scriuet slecht
Van beyeren dele heren laten
Bijden keyser doen sij aten
24An een ander tafel beneden
Sat die bisscop van mets ende eysteden
Die biscop vort heren ende grauen
v
Gelijc ic voer eerst heb gescreuen
44
1 des princen heeren merckt wel dat
Ter tafelen dienden nyement en sat
Eerst van cleue joncker jan
4
Van gulden laken had hij an
Enen tabart net ende reen
So dede oec phillippe monsuers van rauensteen
Sij ghingen voir met zedigher wijle
8
Alsmen den keyser bracht die spijse
An des keysers tafel tzijn waer laken
Dienden die heeren die gulden laken
12
Droeghen soe elc mocht scouwen
Mijn heer van merle heer ymbrecht van nassouwen
Heer logs die heer van chasteangvion
Ende lijn broeder oec die merckgraef van rutelen doen
16
Heft daer Bedeent ter stede
Ende oec die graef van Balmen mede
Ende noch twe heren ter seluer stont
Die graef van meghem heer van egmont
20
Daer was mijn heere van karensij
Ende heer jacop van ameyen daer bij
Mijn heer van robeys sij v bekant
Heer anthonis die bastairt van brabant
24
Na der maeltijt was costelijc te seen

A

IOf

424

428

432

436

440

444

448

452

456

Na soe is (onvoltooide) m doorgehaald.
44v12
g
vr
n
assouwen is in halfkader o de vol ende
3op
g regel
g geschreven.
g
44
vr S
doen is in bruin halfkader, dat later alsquasi-paragraafteken r ood is oopgehoogd,
ehoo o op
de volgende
regel
44
g
geschreven.

I06

HET HANDSCHRIFT-JAN PHILLIPSZ.

Men bracht gulden nappen seesteen
Ic solde qualijc connen verslaren
r
Die
costelijc
steen die daer an waren
45
Men schincte tresy alden heren
Ende dair na Bode ter Beren
4
Ghinghen dese vorsten hoech geboren
Vesperen ende completen horen
Dair nae die hertoege te paerde
Bracht den keyser mit groter wairde
8
Weder in sijn paleys voirwair
Mit megher tortse van lichte Clair
Sij namen oirlof onder hem beyden
Endereet thuys in goids geleyden
12
Elijc enen tornoye oec die manier
Van eener batalien bueten trier
Heb ic in vromer schermutsen Besten
Op een scoen velt dertien tegen dertien
16
Eerst heer ymbrecht van nassouwen
Monsuer dorbe oec met trouwen
Phillips van bergen help hem god
Oec een vroem ridder heer euerart pot
20
Die vijfde was symon de kingij
Iacotijn tintevijl was dair bij
Peter die longevael karle die eisant
Thomas calabroys heeft vromelijc gerant
24Anthon dusij ende lonceloet
De calobroijs oec merckt bloet
Phillips tserclaes ende rodeles
Elc had een barge ick wil ghijt weet
Bedest mit Bijden Swart half sangwijn
45v
Dander dertien merckt wie Bij sijn
Mijn heer van londewijl als capiteyn
4
Heer jan van bergen heer tot waleyen
Heer charle van creuercour rustich ende fijn
Monsuer destrees heer anthonis van haluwijn
Mincques sere rustich guye dusij
8
Fredrijc die flersson oec mercket mi
Goeskijn ende flammera
Iohan van vije jan ferire hier na
Elc had een barge fijn
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Van sijden half gheel half sangwijn
Voirden keyser doen hertoege ende aldie heren
Hebben sij int velt mit groeter eeren
Eerst geschermust in beyden sijden
16
Ses serpenten Baer na ten tijden
Scoeten ende mackten groet gescal
In ordinen hielt elc sijn getal
Ende hebben ten derden vp dat lant
20
Mit scerpen geleyen tegen een gerant
Wie dair Creech lof oft zeer
Twas om ridderlijc feyt om rechte eere
Daer lagen luden ter seluer stopt
24Paerden doet oec Jude gewont
Ten vierden omder eeren behaghen
Hebben sy sijch twe reysen geslaegen
Mitten swaerden cloec ende onvervaert
46r
Ende dair na twee ende twee gepairt
Scioegen op malcanderen altnes
Soe lange dat die een verloes
4
Sweert oft hernesch bij ongelucken
Mijn heer van nassouwen sloech in stucken
Sere vromelijc in midden sijn sweert
Daer na voir al de princen waert
8
Den keyser den hertoege op dat lant
Namen sij malcanderen bij der hapt
Den heeren bewijsende obedienci
Daer na mit groter reuereng
12
Brocht die hertoech op dees reys
Den keyser weder in sijn paleys
Ende sceyden dair mit groeter mynnen
God geue soe wat sij beghinnen
16
Dat sij profijt ende salicheyt
Hem beyden oic ver ende breyt
Al den landen van hem beyden
Ende want alle dinc heeft een sceyden
20
So willic sluten mijn gedicht
Welc ic heb Beset in vormen licht
Ter lijfden den heeren die wt trouwen
Mijn geuoet hebben ende op gehouwen
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2 4Des ic hem danc voirwair geseyt
Die meeste duecht is dancbairheyt

46v

Dat eerste op tgeloue
Dat anderde op dagelijcx veert
Dat derde op oetmoedich gebet
Dat vierde op goids gracie
Dat vijfte op die mynne goids
Dat Beste op mynne tot Bode ende zijn euen mensche

4

8

4

Opt Nagescreuen woon worden vi rondeelkijns [102-107]
gemaect
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Ele argumenten na mijn verstant [102]
V Sijnder om sduuels temptacie te verdriuen
Als ons sint jacop wel doet bekant
Ende grote Jeerers mit hem bescriuen
Dus is geraden dat manne ende wiuen
Te geloeuene altfijt in god almachtich
Ende finder lieften goids vaste te bliuen
God salt Toen veesen dat is warachtich
Tgeloue ende Befte dat is soe crachtich
Als wij jn veel plaetsen vinden bescreuen
Alsmen dair jn blijft eendrachtich
Willen wij hier duechdelic leuen
Vercrigen Bellen wij die soete goids gracie
Dus antwoirde ic na mijn beseuen
Tgeloue verdrijft sduuels temptacie
Abraham die patriarcke groot
Vercreech ter werelt grote victorie
Hj dede gaerne dat hem god geboot
Isaac te offerenne dus luyt dijstorie
Twas voir hem een loflijke memorie
Als vanden geloue Bij v bekant
Men volbracht dair mede die hoochste glorie
Want god selue sprat jn present
Datmen gelouen moet dat sacrament

Opt:
P 0 is rood opgehoogd.
Dat: D is rood opgehoogd.
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Tusschen tspriesters handen roert vleysch ende bloot
Als ons die scriftuer doet bekent
Ende gods disciplen Bijt des wel vroet
Dus antwoirde ic het es mijn arguacie
Als dat tgeloue den menschen meer duecht doet
Om te verdriuene sduuels temptacie
Tobias als ons die bibel verclaert
Vercreech sara tot eender huysswrouwe
Hij was vanden ingel wel bewaert
Tgeloue dede hem sara trouwen
Ende altnes volstandich tgeloue houden
Hij eerwan sduuels temptacie meest
Dus vil vp hem shemels Jouwe
Ende oec sint anthonis daermen of leest
Want hij heeft zeer tempteert geweest
Dat hij met geloue heeft weder staen
Dus heeft hij in doechden zeer wel Beleeft
Zijn geloue es voirden heer ontfaen
Dus heeft hij vercregen die hoichste jubilacie
Want hijtmit duechden heeft ondergaen
Tgeloue verdrijft meest sduuels temptacie
Prince neemt danclic mijn raet bestaen
Want jc doet wt gueder collatie
Ende ickt noyt meer heb gedaen
Tgeloue verdrijft sduuels temptacie

Ant wij in deser roerelf vlotende [ío3]
W Tscip ons leuens moeten regieren
Mit duechden altfijt vast henen stotende
Tgeloef den mast recht vp bestieren
Tzeyl des willen jn goeder manieren
Dat niet en kere noch niet en scinde
Dus machmen stip recht henen stieren
Wachtende voir temptatien winde
Die vanden viant al mit behinde
Ons toe gewant wort als tempeest

Tobias: T eenvoudige
% rode letter over krullerige hoofdletter in bruine inkt.
prin is een horizontaal (bruin) streepje
en
P rince: BovenP
^1 8getrokken.
Tgeloue: Boven Tel
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Wair bij / elc sij / hoe / hij bekinde
En best gelijft geuest versinde
Dwelke verdrijft sviants temptaci meest

PHILLIPSZ.

Om desen wint te neder leggen
Dat hij ons zeyl niet om en vuere
Is tbeste remedi willic seggen
16
Datmen jn onlege vast verduere
In wercke jn enige guede labuere
Ende dalmen leeyheyt pijne te vliene
Niet bet en machmen dair comen duere
20
Dan dagelicx enich werck te pliene
In lesen jn singen jnt hof te wiene
Alsmen van douwe vaders leest
24Die plagen te dragen te wagen jn duecht te scriene
Niet leech noch treech mar zeech zonder vermiene
Twelc verdrijf sviants temptaci meest
48v

4

8

12

16

48r2o
4
8r24
4

4 8 vit
48vi3

Na sbibels tuygeness slael gescreuen
Van coninc dauid van groter macht
Hoe dat hij ledich thuys gebleuen
Wee grote sonden heeft volbracht
Ende oic van adam eerst gewracht
Hoe dat hem god jn prieel stelde
Om tot wercken te sijn bedacht
Na dat ons genesis eerst vertelde
In deuwangelj hoe dat god gelde
Die wercluyden die ledighe bevreest
Int hof dair of om lof god sijn discipulen spelde
Te waken te haken te slaken den slaep die qvelde
Dwelc verdrijft sviant temptaci meest
Indich angrijpelijc werck bewijst
Die holofernen heeft dool geslaen
Van welker daet men hair zeer prijst
Voirt sinte matheus doet ons verstaen

I2

16

20

24

28

32

36

40

Voor Niet is M doorgehaald.
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FOLIO 48R-49R, TEKST I03-I04

Hoe dat vijf maechden met sorghe beuaen
Die olij droegen jn hair vaten
Die knecht heeft grote Toen ontfaen
20
Die den pennync ley ter baten
Noch mogen wij jn exempel vaten
Dat god sijn woorden met bliden geest
24Met wercken taen mercken te strecken wou saten
Niet lau niet flau mar nau om leecheyt te laten
Dwelc verdrijft sviants temptaci meest
Prinche wilt hier dan merck an slaen
En vueget hier vp vast uwen leest
28
Dat niet voir dagelijcx werck mach gaen
Dwelc verdrijft sviants temptaci meest

4

9r

At mach sduuels temptacie verdriuen [io4]
Om grade te crigene die ons es goet
Dat can ons ysijdorus wel bescriuen
Oetmoedich gebet dat die dij is boet
Die moordenair ant cruce zijn gebet zoet is
Want ihesus ontfermden en al wt mynnen
Prince der apostolen zijn gebet vroet is
Hij beweende zijn sonden mit al sijn sijnnen
Magdalena willen wij die bekennen
Die hoir gebet soe vuerich was togende
Dienen wij hoer wij sellen troest gewinnen
Mit horen haer was sij ihesus voeten drogende
Dus willic my jn oetmoedich bet sijn pogende
Vp dat ic vercrigen mach den heyligen geest
Oetmoedich gebet verdrijft sduuels temptacie meest
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Dauid beweende sijn sonden so doechdelic
Ende god eergaffe hem openbaerlic
Wijt ouerdunct hij wort wel vroechdelic
Ezechias den coninc dat weet elc claerlic
Beweende zijn sonden so eerbairlic
Ende manasses den coninc wij Bout gegronden

Na sorghe
%
g is waren doorgehaald.
Na sijn
l zijn
J ggeest en met doorgehaald.
r%
Boven Prinche is een horizontale (bruine) streep
getrokken.
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Dese grote sondaers sijn v vermaerlic
So ons scriftuer wel can oirkonden
24Ihesus heeft ons verlost mit sijnen wonden
Ant cruce genagelt wt liefte so vasten
Al wair sonden so zwaer als duysent ponden
Die wil machse hier ontlasten
Wij mogen mit thomas jn die wonden tasten
49 v
Want die engelen maken groten feest
Die hem in oetmoedich gebet gijft meest
4
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49vI
49v13
49v17
fora

Hester die mit oetmoedich gebet was crigende
Dat alle die inden die doot ontquamen
Maria en es oec nummer zwigende
Voir hem / die wil sijn sonden hier schamen
Rechtuairdige biechte na allen betame
Sonden leder dan lieuer te veesen
Dese sal ontgaen des duuels brame
Mit god so sal hij sijn gepresen
Die sijn gebet dingen hem es vercleinende
Van al bedruyctheyt wort hij genesen
Wilmen voir die sonden sijn wenende
Toetmodige bet welc ic ben menende
Opset te beternde tscuwen sduuels tempeest
Oetmoedich gebet verdrijft sduuels temptacie meest
Na dat vuerich gebet dus zeer prijslic sij
Ende gracie vercrijcht ons hier jn aertrijcke
Want wt sonden es mer verrijselic bij
Hoechste gepresen es hij oec in hemelrijcke
Vuerich gebet brinct ons wt allen versijcke
Vuerich gebet maect eiken rijckelic
Vuerich gebet brinc ons veter sonden slijcke
Soment myt reden mach maken blijckelic
Wier hem toe gift leeft niet beswijclic
Die poorte des hemels can sij opendoen
Bouen al doechden es sij gelijclic
Om te wederstaen des duuels felheyt coon
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Wij vercrigen wil mit ihesus cristus zoon
Stel hem vuerich jnt gebet bouen allen keest
Oetmoedich gebet verdrijft sduuels temptacie meest

Mer dat my mijn simpelheyt doet te bevroeden [105]
Ende oec scrifture mits haren bewijse
So boert ons twakene met starcken hueden
Sellen wij temptacie verwinnen ten prijse
In soberheyt gebruekende beyde dranc ende spijse
Mids williger armueden tvleysch onder te houwene
Oetmoedelic ons hebbende in aller wijse
Onse Bonden bewenen myt bitter berouwene
Gods gracie anropende mit gans betrouwene
In Cristo die hem seluen liet becoerne
Vanden bosen in drie bescouwene
In gulsicheyt . gyericheyt ende onbehoerne
Ydele glorie / om hem te stoerne
Dus dunct my nader en can ic besinnen
Goids gracie doet alle temptacie verwinnen
Die guetheyt goids ons allen bereyt es
Indien wij myt arntsticheyt dair na pogende
Sijn troestlic bijstant nyemant ontseyt es
Die dair op fondeert blijft onbedroegene
Scriftuer mach niet sijn gelogene
Diet claer bewijst mit claren redene
Merer doch en eermach geen ons vermogene
Te verdriuene temptacie ho scarp besnedene
Van bouen moet hij ons allen stellen jn vredene
Ende mede hulper sijn doir zijn gracie
Dees Bellen wij anbiddende hem ons bescedene
Zijn passie anderkende ende tribulacie
Met mede lijdens danckbairheyt jn alle collacie
Op dat wij geweruen mijn theems beginnen
Gods gracie doet alle temptacie verwinnen

Mer: R ode

initiaal is over door teksthand %geschreven%grote hoofdletter geschreven.
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16

Als adam jnden paradise volmaect was
Volcomelic wijs na menschen verstande
Sijn vrien wille hem nye en ontraet was
Mer stont hem selues altnes jn bande
Des brachte hem eua in swaren verbande
Mits hare temptacien doer sviants beraden
Want hij consenteerde des Tasters scande
Dair alle menschen doer werden beladen
Hadde hij stantuastich gebleuen vp goids gnaden
Als job opter messen geseten
Temptacie en hadde hem geen connen schaden
Ho starc hem die viant des wilde vermeten
Als doechdelic den tijt hier es gesleten
Dan wort ons dat kenlic ende sijs te bynnen
Goids gracie doet all temptacie verwinnen
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24

Sir

4

8

12

Mijn ruetheyt neemt niet onduldich
Noch mijns vermetel tes pauwels gescrifte
Hij Becht dair ic my mede ontschuldich
Die goids gracie es al sijn gijfte
Werck ic yet gueds jn mijn bedrijfte
Tes alleen van bouen des seggic wt mynnen
Goids gracie doet all temptacie verwynnen
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En duuel tempteert mit aller macht [io6]
Den mensch te houdene van de ewige glorie

Als hij

16

32

an

adam heeft volbracht

Mit drie sonden alst wijst distorie
Wij houerde heeft in sijn memorie
Girich ende gulsich can niet ontraken
Sduuels temptacie want Bonder victorie
Sijn Bij die dus in sonden waken
Wij dan den duuel wil ontscaken
Die moet liefte mit vrese verweruen
Wie herdic mynt hem sal genaken
Die ewige vroude die sal hie eruen
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Na Des is vrac doorgehaald.
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Siv

Dus wilt houerde wt v herre keruen
Set liefte dair voeren den heyligen geest
Vercrijcht hij hij verwint sduuels temptacie meest

4

Godlike liefte es talder doechtlixte
Wanneer sij mit wijsheyt mit vrese geschiet
Als abraham dede dus leefde hij vroechdelixte
Liefte dede hem offeren het wot v bediet
Sijn enighen soen soe hem die yngel riet
Dus was vrese ende wijsheyt jn hem warachtich
Wie dese drie myt mystroest vliet
Ende hout cardinael doechden leeft eendrachtich
An ziet zuzanna die vrouwe machtich
Hoe dat hoer liefte ende vrese heelt staende
Sij eerwan temptacie mit moede sachtich
Daniel mit wijsheyt was dat vermaende
Liefte dede hem veter cuylen gaende
Gesont vrese ende wijsheyt was den keest
Wie dus staet verdrijft sduuels temptacj meest
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Sinte pauwel die apostel groot
Vermaent ons jnder epistelen clairlic
Ho dat liefte verwint die ewighe doot
Geen docht es sonder lieften wairlic
Dus vermaent hij ons openbairlic
Dat wij finder lieften goids vast sellen leuen
Die duuel es dair meest of vervairlic
Want liefte doet elken voir die doot beuen
Liefte verwint sduuels jn geuen
Liefte vreest goids ordel dat swaer es
Bij liefte wertmen hoech verheuen
Want liefte wint gods rijcke dat Clair is
Mit vrese mit wijsheyt alst wair is
Als indich dede dat frouwelic feest
Verwat olifarnus myt lieften meest
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Tgeloue mach ons doch niet baten
Oetmoedicheyt maect ons oyc niet rijckelic
Wie sonder lieften es wielet vaten
Tgeloue oetmoedicheyt es nyet gelijcklic
Sonder liefte want wt allen versijcken
Sijn wij gecomen zijt des wel wroet
Want god sel dat weet elc blijclic
Verwarf ons mit liefte dat ewige guet
Geen doecht en es dan god also zuet
Dan datmen hertelijcke liefte es dragende
Alle heyligen cregen bij liefte spuet
Dus ter lieften van hem diet my was vragende
Antwoirdic nyement wetict clagende
Die hem ter lieften goids geeft meest
Mit vrese hij verwint sduuels temptatie meest

48

52

56

60

Liefte goids

at mach verdriuen meest sduuels temptacien [ío7]
Niet
der werelt noch svleesch gewracht wt collacien
W
Tgeloue te meerder spaden // staet te vertellen
Tscilt slouens alt virich scut can versolacien
Tgeloue ist fundament tot allen graden
Want sonder credacien en mach niement Bode anspellen
Dander zeet mytter apostolen tot synen gesellen
Wat eesttloue sonder werc of doente zuet
Abraham wt sijn werc Gonst hem rechtuerdich stellen
Den zouter zeet keer v van qua en doet tguet
Boes geeste Jouen eresen . tuyght scriftuer ouerluet
Daer bij wt wercken en ander oetmoedich bet eereest
Waect beet dat gij niet en valt inden temptacien fluet
Sprac ihesus hier bij van desen drij nv eerkeest
Wat mach verdriuen sduuels temptacien meest
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8

I2
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Elc weet sonder goids gracie niement can verweruen
Van ons seluen hebben wij broesheyt ende steruen
Wt goids gracie kernen machmen der zielen troost
Sint pier pouwels den staker ant cruys om niet verderuen
Ansach god mit oghen gracioes wt eerbermen
Niement wil hij onterven dan elc ontloost
Mer gracie die meer jn goids mynne glooft
Die hier laet martans werc en is van magdaleen Beleert
In goids mynne hij werf mit gracien vertroost
Noit temptacie en is so swair an sancten Bekeert
Noch torment dair af sij hem hebben verveert
Wt mynnen Bijt al hielden voir blidelic feest
Wt mynne sij al zieken hebben conforteert
Minne / goids Boen sonder gracien van mensch ter werelt keest
Sunt / dair bij verdrijft sij sduuels temptacie meest
Elc sonde en duuel en doerwrongen serpent es genaemt
Elker sonde temptacie en doecht verdrijft ongeblaemt
Elker doecht in sijne betaemt eenre mertelien plant
Secht augustijn die leerre dair bij soluerende onbescaemt
Die meeste temptaci an puer mensch den wijsten geplaemt
Vanden duuel quamt an adam wie verwant
Moyses loue machabees werc heks bet jobs lien jans gracie Ban
Neen alleen goids mynne ten mensch na zijn heelde formeert
Sant vnigenitum gereet jndie werelt tliden bescaemt
In alle lefmaten sijnnen om adams Bonden gedeputeert
Wel hem die god mensch om dese mynne gepassoneert
Verresen die helle gebroken den hemel open gereest
Mint om Belt mynne ons bewesen doer puereert
In hem es loue guy werc oetmoedich bet gracien foreest
Nu secht wat verdrijft sduuels temptacie meest
Minne te gode en te sijn naeste wt mynne voir bewesen
Geen sonde dootlic in ons doof tomen te sijnde een beest
Geen doechden sonder mynne ywerincx sijn gepresen
Minne te gode en te sijn naeste wt mynne voir bewesen
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24Sluet in hoir al doechden al ondoecht wt verwiesen
Hierbij elc ouerdenc wat god doir mynne heeft verleest
Minne te gode en te sijn naeste wt mynne voir bewesen
Es gode dannaempste dair bij elc dij selc mynne eerkeest
Mach verdriuen wiltet scriuen sduuels temptacien meest
28

52

Minne tot gode ende tot sijn naeste

53 ,7A

Ls vijftich dagen veruollet waren [io8]
Ende cristus verrisenis mit zijn opuaren
Ende hij te rechter bant was geselen
Des vaders almachtich als wij dat weten
4
Wten scriften claerlic beduyt
Soe ysser geschiet een haestich geluyt
Inden cenakel dair tsamen waren ynnich
Ons heergin disscipulen hondert ende twintich
8
Mit ganser herten ende godliken Jouen
Wachtende die gracie des geestes van bouen
Mit desen gelude dat druustelic quam
Een ygelic jn zijnre henen vernam
12
Dat vuer der mynnen jn hem ontsteken
Om te verbernen Bonden ende gebreken
Vuerige tongen worden dair gemerct
Die blode herten worden gesterct
16
Op elc Boe rustede die heylige geest
Ende consecreerde dese grote feest
Mit desen ongewoenliken gelude
Sijn vergadert veelrehande luyden
20
Totter plaetsen dairt was te doen
Sij quamen ende hoerden een wondertic sermoen
Die anxtuloyghe doeren worden op geloken
24Wonderlike reden worden dair versproken
Van allen talen der werelt wijt
Waren die mensschen des zeker zijt
Die apostolen niet dan hebreus en konden
Mer die mensschen elc hair tael verstonden
28
S4r
Dat zij niet en hadden gelesen jn boecken
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^1 Boven de eerste u is een diacritisch cirkeltje
S d.m.v. verticaal streepje.
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Dat gaff hem die geest al tondersoicken
Der propheten scriften haelden zij voirt
Sij spraken menich costelic woirt
Vanden quaden worden zij bespot
Der goeder herten beroerde god
Die tot drieduysent worden getoghen
Totter wairheyt vander logen
Sij worden gedoopt jn cristus name
Ten ewigen leuen worden zij bequame
Dit js die wairdighe grote hoichtijt
Dair wij jn worden gebenedijt
Vanden vader den Boen ende den heyligen geest
Die ons wil Bonnen die ewige feest
Mittes geestes gracien seuen
Nae deser tijt jnt ewige leuen /

Tymor dei gheen quaet en doet [109]
Pietas doet altois Boet
Sciencia doet mit bescheyt
Ffortitudo werct mit groetmoedicheyt
Consilium doet al bij raet
Intellectus die scrift verstaet
Sapiencia versmaet mit soeten lust
Die werelt . ende altois op Bode rust

54 vAnt vele liekijns sijn jnt ghemeene [no]
W Elc sinct die gairne na sijn maniere
Tverstant vandien valt Bommels cleene
Nader werelt oft sancs bestiere
4
Mar alsment jnt gheestelijke wat regiere
Soe machmen der wairheyt bet ghenaken
Naden scriften costelijc ende diere
Wanneer den sin men wil gesmaken
8
Dus willic ten propoeste gheraken
Ende beduden na mijnen verstande
Ter beden van enen diet mi biet maken
Een lyet ghemeen jn sommige lande
12
Al vallet slicht doet my gheen schande
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Want outer gunst mij des verstoute
Dit sijn die woirden dusdanigherande
Het voer een man ten houte /
HEt voir een man Bats die gods soene
Die een man hier wort geseyt
Hij voer ende quam vanden ouersten throne
In dit dal der ellendicheyt
Ende heeft hem willich self bereyt
Vut puerer minnen tot ons geslachte
Te verdragen druc ende onbescheyt
Als hij zijns vaders wil volbrachte
Hij voer bij dage hij voer bij nachte
In preken jn leeren van ste tot stede
Sijn minnelic varen wonder verachte
Hij preecte duecht hij leerde vrede
Hij voer jn ongeruste lede
Sijn varen viel scerp mit pinighen zoute
Mar hoirt wat hij noch hier na dede
Het voer een man ten houte
TEn houte des crucen jn droeuer pijne
Moest Bedien sijn minnelijc varen
Hij voer ten houte om medecijne
Teghens die siecte Bair wij jn waren
Ten houte dat hout hem dede verzwaren
Zijn wonden naglen scerp jngewrongen
Vanden boosen jueden scaren
Wort hij totten houte bedwonghen
Ten houte sprac hij mit droeuigher tonghen
Dat wort dwelc alle scriftuer omvinc
En doude propheten te voren of songhen
Eer hij an thout des crucen hinc
Ten houte hij die doot ontfinc
Noit bitterder dranc van sulken moute
Dus alst na onser salicheyt ghinc
Het voer een man ten houte
MIt sijnen waghene der menschelicheyt
En onse broesschelijke nature
Heeft hij die reyse angheleyt
Ten houte te varen al wielt te zuere
Noit enich menssch noit creature
Voer jn sulken zwaren lijden
Want al sijn reysen en varen duere
En wildj zijnen waghen mijden
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Sij rectenen wt zijn leden wijdden
Nochtans verdroech hijt vredelic
Hij voer recht vut en niet bij zijden
8
Mit rechter paciencie zedelic
Al was thantieren zeer onredelijc
En hijt betailde voir onsen schoute
In alle zijn passie zeer besceedelic
12
Het voer een man ten houde /
DAir want hij sijnder dochter
Die hem geuolcht had jn zijn leuen
Seer bedruct en veel onsochter
16
Dan yement dairmen vint afghescreuen
Hair trouheyt en wilde hem niet begeuen
Want Bijen mit herte zeer beminde
Och wat druck wort dair bedreuen
20
Als deen den anderen wel bekinde
Noit meerder druck men ye versinde
Dan hem luyden beyde jnt herte dranck
24Hier jn vallic arm schamel blinde
Mit mijnder deuocien veel te cranck
Als jc dair om dencke al vallet lanck
Mijnen mont cesseert van alle coute
56r
Dit woirt js bitter jn shertsen beuanc
Het voer een man ten houte
4
Seere claghende moest zij wel veesen
Als symeons zweert hair ziel doirsneet
Dwelc zij bedructelijc heeft beweesen
Die druckighe clacht hair therte doirbeet
8
Sijn risende bloet al tdruppende zweet
Viel hair enen dobbelen stoot
Niet mairtelair sulke martelie leet
Gelijc die dochter jn deser noot
12
0 lieue dochter van weerde groot
Bidt jhesum die den houte voer
Dat bij verdiente van zijnen Boot
Wij comen jnder enghelen choer
r6
0 costelijc goer ons dierbair trysoir
Gheweecht ons totter hemelscher voute
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Dair moghen wij singhen mit dauids oer
Het voer een man ten houte /

Wonderlic werc o godlike gifte [III]
Daer alle verwonderen voren bughen
Alle sciencien hant tonge ghescrifte
4
Hoe groot hem liecht dijns lofs betughen
Du sijs een borst vul gracien om sughen
Vut di jn ons een ewich voetsel
Een vat vul glorien wi ens heylige dugen
8
Ons crachtich beluken voor tsfiants broetsel
Alle menschelike Binnen o jnghelic groetsel
In dij hem alle beken ontsinct
Sonder thooren allene dat crijcht beuroetsel
Van
dij daer hem tgeloue toe brinct
12
Tes recht datmen dijns lofs gedinct
Seggende met herten seer diligent
Loll wonderlic ghebenedijt sacrament
16
0 Heylige hostie godlicke natuere
Die alle begrijpen Bijt te snel
Tpaesschelam es van v figure
Ende tmanna der kinderen van ysrahel
20
Abrahams ghifte melchisedechs bestel
Ende de aerke daer dauid voren speelde
Elyas coucxkin doer singhels beuel
Es van v figure reyn godlic heelde
4
Maer
hoe groot dat noit figuere verueelde
2
Der juetscher wet Bats al geleden
Maer ghij sacrament vul hemelscher weelde
Dijn gracie geduert jn ewicheden
S7r
Tgeloue stelt hier den zin te ereden
Want dijn Gracht alle begripen verblent
4
Lof wonderlic gebenedijt sacrament
Een moghende prince die jn enich consilie
Of jn vreemde lande te treckene begheert
Hij versaemt bij hem gheenre al sijne familie
8
Ende al dat sijnen dienst bezweert
O minnentlike cristus die therte vertheert
Van uwen beminden jn uwer minnen
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Ghij waert de prinche en die blide weert
Die uwen apostelen daet bekinnen
12
Tuertrecken tuwes vaders lande binnen
Ende daet bereeden een paessche lam
Ten auontmale dies wij versinnen
Dat doe doude figure een hende nam
16
Want v sanderdaechs de dool an quam
Doe liet ghij ons dat nemmermeer en bent
Lof wonderlic ghebenedijt sacrament
SO souden v Jouen wij arme crancke
20
Wiens minne van wondre alle sinnen scuert
V lichame jn spijsen v bloet jn drancke
Ongrondelicker wonder was nie ghebuert
24Dit aten de apostolen met rouwen bemuert
Nochtans si v sagen jn leuende persoone
Ghij spraect eet mijn lichame drinct ongetruert
S7v
Mijn bloet du hebs mijn rike te Toone
Doe verwandelde die substancie des broots jn die scone
Substancie dijns lichaems die daer doe sat
4
Niet verniewende tlichaem maerder glorien crone
Coninc die dair doe sprac ende at
Dijn Moet jn wijne niet vader als dat
Den wijn verghinc maer dijn Moet jn hem geprent
8
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
Figuere scriftuere natuere wijct
Comparacie sciencie costume versciet
Memorie verstandenisse redene beswijct
12
Ingelen noch menschen gegrondens niet
Hoe god ons sijn heylich lichame hier liet
Teender spijse sijn weerdich Moet voer dranc
In eens ewichs testaments bediet
16
Broot vleessch wijn Moet noel sulc ontfanc
Geweldich sijnde jn der jnglen sanc
Ende geweldich so menne hier leuende eerde
In allen hostien duer swoords bedwanc
20
Dat hij den apostelen selue eerst leerde
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Niet dat dat broot te nieten keerde
Maer sijn veranderen wort jn goids lichame gewent
24
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
0 Wondertic god die hemel ende aerde
58r
Maectet van nieten ende sonder pine
Ende die al twater van egipten begheerde
In een ogenblic niet dan bloet jn scijne
4
Ende loths wijff bracht an een steen te sine
Ende eter droogher steenrootsen deel water vloeyen
Mocht ghij dan niet bij uwer godheyt diuine
Dit werck doen bouen natueren bloeyen
8
Lof di dien wij bouen natuerlic groeyen
Int sacrament ontfangen mensche ende god
Onuermindert ongedeelt dijn godlic moeyen
Dair bouen jnder jngelen vlot
12
Wij nutten al dat dijn wonderlic gebot
In marien ontfaen was excellent
Lof wonderlic gebenedijt sacrament
0 Verborgen gheloue al es Bedeelt
16
Tbroot enten wijn eerstwerf intween
Int consacreren wort zij verheelt
Materie ende vorme te samen een
Want cristus leuende lichame reen /
20
Nes jnt broot niet sonder sijn eyghin bloot
Noch sijn bloot niet jnden kelt gemeen
Sonder tlichaem daer tleuen jn es beboet
Maer ongedeelt jn etc deel volmaect ende Boet
24Des sacraments godlic geacoort
Des materie es tbroot ende vloeyende vloet
Des wijns de vorme es tgodlike woont
58v
Dat de priester spreect ende dat cristus hoort
Dat is mijn vleyssch ende bloet bekent
Lof wonderlic gebenedijt sacrament
4
Lof gloriose hostie godlic besefsele
Gewrocht van pueren tarwen greyne
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FOLIO 57V-S9R, TEKST III

Gebacken sonder gist of hefsele
Voort wijn ten keylcte ende lettel fonteyne
Beteykent dat cristus leuen reyne
8
Onnoosel sachtmoedich was ende onuerheuen
Van allen menschen oic es hij alleyne
Dat edel taerwecoren gescreuen
Twelc hem heeft bloeyende ant cruys gegeuen
12
Wiens vrucht jn onser geloouen bloeyt
Lustich es hij den wijnstoc beseuen
Die jn onsen wijngairt der kercken groeyt
Want ons vut sijnen vijff wonden vloeyt
16
Balserre ende wijn die de ziele duer rent
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
0 leuende broot o hemelsche discrecie
Duer zeuen verwonderen alle knyen v bogen
20
Eerst vleesch ende bloot sijnde onder de specie
Van brode ende wijne duer swoons betoegen
Vulmaect god menssche onse sterflike oghen
24Doch el niet dan broot ende wijn ensien
Bedi ons steruelic ogemach niet gedogen
59 rDe Bonne te siene een sterfelic engien
Hoe Boude ons de ontsterfelike claerheyt gescien
Te siene dan jn onser sterueliker lucht
Wij souden eerblenden versteruen bij dien
4
So hoge so claer es de godlike vrucht
Dus mach ons geloue wel sonder ducht
Dij jngelic groeten die den duuel schent
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
8
DAt alle de priesters sacrificie deden
Vp een huere dits wonderlic om weten
Alle de sacramenten jn allen steden
Souden een god zijn ende ongespleten
12
Exempel dair vele volcx es geseten
Mijn woon court wt mir herten geuloten
Tot jn mijn mont ende sonder vergeten
Duer v oore tot jn v herte geschoten
16
Nochtans bliuet tgedincken jn mi besloten
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Ende ghij alle moget twoirt zijn bredende
Dus court cristus vut svaders herre gesproten
Onder tspriesters handen nochtan niet scedende
20
Van hem mair als woirt ons allen beredende
Sijn gracie bliuende sijnen vader omtrent
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
240 weerdich soete sacrament warachtich
Al deelde men dijn hostie hier ende dair
Tminste
deelkijn es god almachtich
59v
Also volmaect alse theele voir wair
Exempel toecht ons den spiegel claer
Hoe cleene een stic wij siender ons jn
4
Oec ontfaen wij vulmaect dijn lichaem eerbair
Also groot alst hinc ant crucen zwin
Ons oge heeft ons van die bekin
Want wij begrijpen met onsen gesichte
8
Bergen huysen meer ende min
Nochtans en eyst niet bin onsen lichte
De huysen becommeren niet tsiens geschichte
So en doet oic v lichame jnt accident
12
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
O Ingelike spijse die niet en mindert
Hoe veele darmen di nut of breect
Neemt niet meer dant een der keersen an ontsteect
16
Gheen onreynicheyt oec men van di sprect
Hoe onreyne sondaers di nutten mit monden
Want gelijc der zonnen scijn hier leect
Op onreyne pryen als dieren en honden
20
Gheen corrupcie / nes dies beuonden
Inder edeler Bonnen raeyen
O toff sacrament te ewigen stonden
2 4Du en moechts ontreynen ontrusten ontpaeyen
Alle kerstene priesters hoe sondich sij saeyen
Maken di god ende mensche ende du gheues consent
6or
Lof wonderlic gebenedijt sacrament
O Claerheyt dair hair goids Gracht jn spegelt
Ewich testament om ons een leuen
4
Dat cristus heeft met sier door bezegelt
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FOLIO 59x-60v, TEKST III

Ende selue tofficie eerst an geheuen
Dat hem jn wonende ons es gegeuen
Een ewich leuen duer sijn ontfaen
8
Oorconde sijns woorts wi staen gescreuen
Mits di jnt leuen sonder vergaen
Bi di wort god jn ons beuaen
Ende wij jn gode niet dat onse natuere
12
God wort of dat goods hooghe bestaen
Mensche jn ons wort maer die figuere
Ons beelde ontfaet goids beelde puere
16
In di als een met hem beglent
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
0 behout der werelt o hooghe misterie
Wiens Gracht ons siens onmueghelic sij
20
Wiens grote gracie wiens diepe materie
Siele ende lijff doet beuen jn mi
Loff uwer miraclen wair off tbely
So groot es dat mi tbegrijp ontvecht
24De backege te roome gheloofder bij
So ons gregorius selue Becht
Hugo van sinte victoors gods knecht
Sach van v groot wonder te parijs
6ov
Ghij voert vut sabts handen ten hemele gerecht
Ende hugo die volgede v jnt paradijs
4
Van alien tonghen hebt toff ende prijs
Die ons deelachtich maict jnder jngelen conuent
Loff wonderlic gebenedijt sacrament
EEn arm ruut sondare jc
8
Roupe om troost voir mijne mesdaden
Es bij mi meesproken woont lettere of stic
Van v hier jn roupic ghenaden
Opent mijn ziele jn sulc beraden
12
Reuerencie v doende nacht tijt ende dach
Ende so hertelic jn uwer minnen baden
Dat jc v tmier salicheyt ontfanghen mach
Salich lam goids sendt sonder verdrach
16
In my gelooue gheduerich staende
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Naer dit leuen wilt gheuen der yngelen bejach
Ons als scaepkijns jn uwer veeeden biet gaende
Tlouen van mi wilt sijn ontfaende
Nu danckelic wien jc nv gruete present
Als wonderlic gebenedijt sacrament
Amen

6irOneyndelic Boet 0 wijse macht [112]
O Voir wien dat buygen hem alle knyen
Hoe wonderlic was dijn soet gedacht
Om ons wanden ewigen doof te vryen
4
Scrifture sciencie al moeten verfyen
Dat eynde te vinden dijns hoochsten namen
Tgeloue alleen die wairheyt doet lyen
Des wij der ontdancbairheyt mogen schamen
8
Dattu o licht des hoichsten betamen
Dairt engelsche gescichte bij wort gevoet
Di woudste jn menscheliker nature gepranen
Om ons te laten dijn vleyssch dijn bloet
12
Tot een testament mits woirden soet
Ende dair wij van sonden mede werden gewrijf
Loff wairdich sacrament gebenedijt
Dijn toecoemst o Grist welc was voirsproken
16
Doir die propheten lange te voeren
Hebstu jn subtijlre spacien beloken
Mit woirden jn eenre hostien bezworen
Des moeten nv alle figuren smoren
20
Welc warent bewijsende mer zijn geleden
Als tpaesschlam was dijns figure vercoren
So was dat manna die arcke nick meden
24Ende meer ander nader joodscher Beden
Dair nv alle wairheyt of is beduyt
Geloue allene ons tonet die reden
Welke allen twijfel te buyten sluyt
Dies Nebbe lof danc ende ewich saluyt
28
Dijn mildicheyt die ons sus heeft verblijf
óiv
Loff wairdich sacrament gebenedijt
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Doch jn ons beghijnen o milde Grist
Ende smaken dijn edele minnen traen
4
Vp dat jn ons niet en roerde te quijst
Twelke du conijnck hier hebste gedaen
Inden auontmael / du dedest bekennen saen
Dijn jongeren dattu soudest vertrecken
8
Mar dat sij hijm niet en souden verslaen
Du soudest des derden dages weder verwecken
Menich schone leere du hem gingest ondecken
Ende hoe sij dijn testament souden nemen wair
12
Vp dattet dijne Beminden alle mochte verstrecken
Ende jndien het dijns dodes was so nair
Mosten alle figuren eynden dair
Want du des worues mit winnender strijt
16
Loff wairdich sacrament gebenedijt
Gheen loff soe groot wij sondige mensschen
Dien mogen volbieder na reden bewijsera
Al hadden wij alle der hemelscher wenschen
20
Doe en Gorden wij vollouen niet noch prijsera
Dijn vleyssch dijn bloet jn dranc jn spijsen
Welc wonders gelijc nie en was vermeten
24Dat namen dapostolen sorchvoudeliker wijsen
Want sij sagen dij louendich bij hijm geseten
Ende spracst dit is mijn lichaem willet eetera
Ende drinct hier mijn bloet v roert des loon
Dair muteerde bouen allen creaturen weten
28
Substancie des broots jn dijn lichaem schoen
62r
Niet vernyende tlichaem mer dijn woordes betoon
Mit godliker cracht onder tschijn gevlijt
Lof wairdich sacrament gebenedijt
4
NAtuerlike reden mach billicx verscricken
Memorie verstandenisse ende alle die linnen
Want hemelsche noch airtsche ende convent gemicken
Hoe wonderlic dat was die cracht der minnen
8
Doe god neder seynde vander hoichster tynnen
Ons leenre spijsen zijn vleyssch jn broot
Sijn bloet teen dranck jn wijras bekinnen
0 glorioos testament rye dijns genoot
12
Geweldich god alstu regierste tshemels conroot
Ende menssche als men dij vp andere mochte schouwen
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Doenstu ant cruce voir ons smaecste den doof
Soe laetstu dij sacramenteliken bouwen
16
Mits woirden die du wt mynliker trouwen
Dijn apostolen doe leerdente ten Auontmael fijt
Loff wairdich sacrament gebenedijt
Alle hemele ende airde wateren ende luchten
20
Starren planeten ende firmament
Alle moeten sij dijn hoge mogentheit vruchten
Wantune van niete alle hebste geent
24Die die duuelen jn des helschen torment
Sij moeten dij dienen oic wair zij zijn
Dijn wonder en kan nyement zijn bekent
Dit wercstu al sonder arbeyts pijn
Dus moechstu wel clairlic jn allen schijn
28
Ongedeylt ongemindert dijn godlic engien
Dij seluen vervuegen onder broot ende wijn
Gelijc du dij geboodste jnder maghet marien
Sulc nutten wij dij gelouende mer niet en Bien
32
Die crachte die jnder zielen doirsnijt
62v
Loff wairdich sacrament gebenedijt
0 secreet geloue du condst wonder beduyden
Want eermen der consecracien genaict
4
Broot ende wijn dan twee substancien luyden
Ende werden jnt consecreeren volmaect
Een leuendich god mer niet alleen gesmaect
Tlichaem jnden brode sonder zijn bloet gemeen
8
Ende jnden kelc so js oic beyde geraect
Als materie ende vorme een cristus reen
Ongedeylt een gaet na godliker meen
Dat broot die materie die vloeyende vluet
12
Des wijns die vorme ende elc is een
Volmaect sacrament doir der woirden gruet
Die de priester / sprect ende cristus horen moet
Dat js mijn lichaem des seker zijt
16
Loff wairdich sacrament gebenedijt
0 minnentlike ostie van tarwen bloeme wit
Simpelic gebacken sonder hefnel of suyer
Den wijn jnden kelc weynich fonteyn dair mit
20
Ons beteykent is bij cristus leuen puyer
Onverheuen sachtmoedich na menschelic natuyer

62v1 9
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FOLIO 62x-63x, TEKST II2

Mach hij dat tarwe greyn wel zijn Bemant
24Dwelke gebacken wert jnder minnen vuyer
Ant cruce dair hij den wijnstoc heeft geplant
Wtstreckende zijn rancken an eiken kant
Thonende ons bloeyende mits zijn wonden viue
Welke vruchten hij der kercken lyet teen pant
28
Om ons te halsamen jn siele dan jn liue
Hoe sullen wij des vollouen ellendige ketiue /
Dattet ons ten eynde niet en comt te verwijt
63r
Loff wairdich sacrament gebenedijt
0 verborgen wonder o hemelsche root
4
Dair alle bequaemheyt jn wert beseuen
Dijn vleyssch dijn bloet welc mirakel groot
Him onder specie van brode ende wijn wil geuen
Volmaect god ende menssch mer des js ons ontbleuen
8
Te beschouwen want die clairheyt onse oge verblint
Onse gesichte wert vander Bonnen verdreuen
Wij en mogen dair jn gestaren twint
Hoe soude dan toge mogen werden beglint
12
Taenscouwen die Bonne der hoichster naturen
Die godlike substancie die nyement en eersint
Noch ten eynde zijns wesens en can Besturen
Des willen wij ons jnder geloue bemueren
16
Dair vinden wij geheel onser sieren profijt
Loff wairdich sacrament gebenedijt
Al wain oic dat sacreficie deden
Alle priesteren te samentlic tenen stonden
20
So roerde doch nochtan tot eiker steden
Volmaict sacrament god ende menssch vonden
Een ruyt exempel dit mach arconden
Een woirt dat wt mijnre herten schiet
24Ende mits mijnre spraken v wert ontbonden
Ende doir v ore jn v verstant vliet
Nochtan en verliese jc mijn woirt niet
Tgedencken blijft vast geprint jn my
Hoe wel jc twoirt gaff gans onthiet
28
Dus comt ons cristus doir spriesters cry
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3
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Wt swaders herte als twoirt by
Ende jnden vader bliuende mit groter jolijt
63v
Loff wairdich sacrament gebenedijt
O spiselike ostie hoe cleyn men dij brect
Dat vele mensschen di nuttigen bestaen
4
Onder elc stuxkijn js geheel bedect
Volmaect god ende menssche sonder waen
Een gebroken spiegel doet des verwaen
Dair ygelic stucxkijn onse beelde jn thoent
8
So groot wij oic cristus lichaem ontfaen
Ast anden cruge naect hinc gecroont
Ons oge bewijst ons dit ongehoont
Dair wij huyse ende bergen begrijpen jn
12
Hoe nochtan gheen licht jn ons en woent
Die grootheyt en lettet niet ons bekin
So en doet accidencie meer noch mijn
Des lichaems cristi van groot of wijt
16
Lof wairdich sacrament gebenedijt
O Onspaerlike mildicheyt hoe vele men di nvt
Ouer alle die werelt tot enigen tijden
Nochtan blijft gans geheel geschut
20
Ongequest ongemindert dijn godlike verbliden
Gelike men teenre kersen mach tijden
Ende duysentich lichte dair an ontsteken
24Al dat licht datmen dair van netut belijden
En doet der kaersen gheen licht gebreken
Oick laetstu dijn Bonne hier neder leken
Beyde vpten bosen ende vpten goeden
Nochtan geen onreyn men can Bespreken
28
Vander sonnen noch oic van dij vermueden
Mer mildelic deelstu dijn hemelsche vlueden
Den goeden teen gaue den bosen teen spijt
32
Lof wairdich sacrament gebenedijt
0 blenckende licht der hoichster sonnen
64r
Een ewich leuen teen testament gelaten
Twelke cristus eerst selue heeft an begonnen
Tofficium
ons lerende wt rechter caritaten
4
Him dair jn wonende tonser alre baten
Vp dat wij mids di louden werden gehecht
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FOLIO 63R-64v, TEKST II2

Int hoick des leuens dair wij waren verwaten
Ende ewich bestelt onder sduuels berecht
8
Nu werden wij gans doir dij geelecht
In gode ende god jn ons beraden
Niet dat god jn ons als menschelic knecht
12
Oft wij jn gode zijn natuyer geladen
Mer onse beelde ontfaet na mijnen graden
Goids beelde maect ons van sonden quijt
Lof wairdich sacrament gebenedijt
WAt dancke wat loff mach jc dij scrijuen
16
In di te begripen elc heeft gemist
Laet alle hemelsche him dair toe geriuen
Loff di te volbieder nie geen en wist
En bistu niet der glorien kist
20
Mach yement dan volheyt dijns loues bereyden
Berechte mi des alle engelen kist
Archangelen die nie dij louens en scheyden
24Solaeslic jnder hemelscher weyden
Thonen Bij hijm dij louende sonder vertragen
Also sinte thomas die dij lof wilde bereyden
In dijn hoge wonder hij moste versagen
Roepende di an mit cleynmoedich behaegen
28
64v
Tot dat him dij louens vry wart verlijt
Loff wairdich sacrament gebenedijt
VAn nyete gescepen jc sondich sonder
4
An dij genadelic roepe om troest
Na dien of ic my jn dit grote wonder
Van woirt of sinne yet mach hebben verboost
Want wair jc my kere zuyt west of oest
8
An dij men grade allien beisecht
Sonder dij oic nyement en wert verlost
Sijnre sonden dair elc om wert geplaecht
Een ewich loff moet dijn zijn bedaecht
12
Nymmermeer ophoudende sonder enden
Al werden oick rechtelic voir dij belaecht
En will ons dijn rike niet ondwenden
Reycke ons dan dijn genade ende wil ons sender
16
Dair wij roepen jn loue der engelen gecrijt
Loff wairdich sacrament gebenedijt
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Die engelkijns [iii]
Een heylich hier ende jn allen steden
Twee heylich heylich jn ewicheden
20
0 mensche bewijse him loff ende eere
Die dy verloste mit bitteren seere
Buyge dijne knyen ende biede hem gruet
24Die om dijne sonden stone zijn bluet

DIe meyer besculdicht bij zijnen heer [i,]
Van verstroynghe sijnre tijtlike haue
Wort vanden heere beruspet zeer
Ende geeysscht dat hij hem rekenijnc gaue
4
In zijnre herten wort hij begaen
Ouer denckende zijn voirleden staet
Ende peynsde wat hij Boude bestaen
Dair hij jn mochte vinden baet
8
Hij scaemde hem te bidden hij en mocht niet spitten
Mer hij riep zijns heeren sculdenaers te samen
Ende seyde den enen gerinc ganck Bitten
Van hondert scrijff vijftich jn mijnen name
12
Den anderen gaff hij een troestelic woirt
Van hondert maict tachtich ende wes te ereden
Als mijn heer van v dit hout
Sel jc hem seggen zekere reden
16
Die sculdenairs dancten den meyer zeer
Ende seyden hem toe mit groter vroechden
Past vry vp ons van nv voirtmeer
Ons staet te gedeyncken der groter doechden
20
Aldus Boe maecte die meyer vrienden
Van dat vreemde Boet zijns heeren
Die hem ter noot bij stonden ende dienden
24An welt parabel wij mogen leergin
Cristus menynghe die was hier jn
65v
Dat wij mit tijtliker aelmis te geuen
Souden belopen onse ghewin
4
Dair mede te tomen ten ewigen leuen
Des meyers gauen en waren niet sijn
65r
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FOLIO 64v-66R, TEKST IIj-IIf

Mer zij hoerden zijnen heere al toe
Alle tijtlic goet seyt god js mijn
8
Mer hij wil dat wij doen nick Alsoe
Dair om van dat ons god verleent
Laet ons jnden hemel vrienden weruen
Dat is dat dit ewangely meent
12
Om te tomen ten saligen steruen
Voir onser vrouwen hoge opuairt
Soe wort dit ewangeli gelesen
Want wie wil varen ten hemelrijc wain
16
Die moet jn hairre vrientscip veesen
Vasten Aelmissen ende alle goede wercken
Hoemense enigher wi js noemen sal
Diemen doet jnder heyliger kercken
20
Doir marien handen gaensy al
Wie dat jnder oetmoedicheyt staet
Al en mach hij gheen goede rekenijnge doen
Den oetmoedigen meyer js wel raet
24Als maria wil maken die zoen

66r
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V An lusten heb ic een weynich gedicht [iij]
Ende uwer mynnen dat toe Beticht
Wilt ghijt jn goeder mynnen ontfaen
Alst wt mynnen is v gedaen
Int cort Beroert den loop der tijt
Hoe wij worden dat leuen quijt
Die Lenten js warm vuchtich ende Boet
Ende alle dinck lustelic spruten doet
Die joecht die js dair bij verstaen
Ver
Thent die craften zijn ontfaen
Adolescencia
Dat bloet js werm ende vol lusten
Sanguis
Ende doet den jongelinc Belden rusten
Die suden wint die waeyt dan saft
Ende gift den dieren ende cruden craft
Die sourer js warm ende dair toe droech
Want dan clymmet die Bonne jnt hoech
Die menssch wort man die vruchten stercken
Die heete colera beghint te wercken
Estas
Die nesten wint waeyt schoen ende claer
Iuuentus
Des worden die dieren ende vruchten ontwair
Colera
Wie hem dan houden can cloec ende wijs
Die vergadert dan goet loff ende prijs
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Die herfst js cout ende dair toe droech
24Want die Bonne loopt motet hoech
Autumpnus
Dan sijn vijftich fairen geleden
Ende die craften minren mit reden
Senectus
melancolia
Die acker ende wijngairt ende alle boemen
Doen alle vruchten ter schueren comen
28
66v
Dan soe rijsen die melancolyen
Die synnen die vallen jn fantasyen
Die riken peynsen wair Bijt Bellen laten
Die arme soekent bij wegen ende straten
4
Die noerden wint die waeyt dan
Tgepeyns maect menich bedrucket man
Die wint js cout ende vuchtich mede
8
Want die somme leyt dan beneden
Dair js die ouderdom bij verstaen
Als vijff ende tsestich sijn ouer gegaen
Dat bloet dat wort verwandelt jn flumen
Yems
12 senium Die en willen mit arbeyt nauwelic rumen
flegma Mit hoesten mit cochen mit noesen te dropen
Doer alle conduten beghinnen Bij te crupen
Die westen wint die waeyt mit reghen
Het stormt ende bairt tis al tondeghen
16
Och hoe wel soe is hem dan
Die gedocht heeft vpten ouden man
Dat hem moghen baieren maechden ende knechten
Die hem dan zijn gemack berechten
20
Mer veel bet heeft hij gewrocht
Die zijn ziel dan heeft bedocht
Ende mit oefeninge van duechden
24An god verdient die ewige vruechden
0 alre gemintste mit al mijn synnen
Die scheync jc jv wt grondiger mynnen
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Lsmen alle dinc ouer ziet [H6]
Beghin ende eynde gheuoucht te zamen
So en can tbegrijp geuoelen niet
Dan als een schijn van groter blamen
Die vrucht vul doornen ende vul bramen
In creaturen gelijc vpt velt
Voirwair wij moghens ons wel scamen
Die bijer als menschen zijn Bestelt
Ende metter doot Naest zijn geuelt
Van hem die maicte hemel ende helle
Sich omme vreese loos geselle

137

A

DAn doe jc niet bets noch te vrouch
Die my dat raet die hebs ondanck
Ic moet noch eerst hebben mijn genoucht
Wien lief of leer zij tort of lanc
Maer als natuere valt te cranck
Dan eist omme zienen tijt
Niet eer duer vreese noch bedwant
Soe en houdic mi voir ghecastijd
Het es noch lanc eer juecht verglijd
Ende mi die doot trect in hair lomme
Secht dat ghij wilt jc en sie niet omme

Doch merct hoe wij hier jn dit leuen
24Dat met vernoeye staet gedriecht
Ziele ende lijff ten sonden gheuen
67v
Om aerdsche weelde die ons liecht
Ende als dat stoff dat jnden winde vliecht
Gheen cleuen en isser om profijt
4
Al es die juecht dair jn gewiecht
Soe lift alle dinc heeft zijnen tijt
Soe wel hem die hem van sonden vrijdt
Eer hem die doot grijpt bij den veile
Sich omme vreselois geselle
8

12

Ghij Becht wel Gonst jct verstaen
Iaic neenic dat zijn twie
Der weelden craft doe dij vermaen
Recht als een niet eer min dan mee

6719
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16

Waert so so ware alle dinc gevee
Dat men bekent zij groot of cleen
Ende Boude versmelten als den snee
Dan louic niet jc negge neen
Ic sta so starck vp jeuchden leen
Du spreecx te miwairt recht als een domme
Secht dat ghij wilt jc en sie niet omme

20

68r
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Ay lacen neen Bats zeker schade
Want du weets datmen steruen moet
In tijds te trecken eten bade
Het doen die ghene die zijn vroet
Hebben wij ons topkijn wel Bedreuen
Dat baet elc weet wel wat jc meene
Daer bij es wijs groot ende cleene
Die zijn zin ter duechden stelle
Sich omme vreselois geselle /
Ghij spreect van sampsoene den staercken
Die spiegel der craft was bij natueren
Doch gebrukede hij naer mijn mercken
Die tijt die hem god liet bueren
Soud ic dan nu voir steruen trueren
Die noch jn bloeyen beyn ghestaen
Neen ic niet het zijn al lueren
Mair doch en schaet niet dat vermaen
Ic weets v danc ghij hebt vuldaen
Die sprake bewijst mi arm stomme
Alst Bode gelieft so sie jc omme
Dijncken wilt vp salomoene
Wiens wijsheyt was so ouer groot
Ende dies gelike vp absoloene
Wiens schoenheyt was sonder genoot
Besiet wat hem dat besloot
Haer grote granen en bouen al
Eyst niet alleens als court die doot
Iaet diet wel iugeren sal
Daer esser weck so groot getal
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Dat ghene tonge die Somme en felle
Sich omme vreselois geselle /
68v
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Ic doe laten tes meer dan tijt
Naer dien dat Salomon die wijse
Der doot en hadde gheen respijt
Noch absolon die scoenste vp prijse
Gemerct dat al wort wormen spijse
Dat bij natueren menschen zijn
Dies conscientie bij auise
Vierich wercken beghint jn mi
Ic lye verwonnen ende blijfs v bij
Gode jc te genaden comme
Hets meer dan tijt nv zie jc omme
Goids gracie zij gebenedijt
Dattu doch reden hebs verstaen
Noch moechstu omme zien jn tijts
Ende wilstu du worts ontfaen
Van hem die minlic heeft ontdaen
Zijne armen ant cruce Benagelt stijff
Wilt tot hem jn zijne pine gaen
Hij wilt al hofren man ende wijff
Want zijne genaden en was noit blijff
Dese salige bede moet geschien
Elc poghe jn tijts naer omme Bien /

76
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84
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4

Lmogende god wair es nv tleuen [I17]
A Datmen een Biairs te leedene plach
De weerelt en sachmen noit so sneuen
Bij redenen naect ons den lesten dach

4

8

Der maechden simpelheyt es verbeten
Huwelic breken en es nv gheen schande
Der weduwen schaem schoen zijn versleten
Godlike vrese js wt die lande

8

Die ouders nae luxurie wenschen
Die jongers staen nae ledigen state

68v12
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12

Vul houairdien zijn de arme menschen
Die rike doen sobere caritaten

I2

16

Der kercken deuocie es vergaen
Waerlike justicie es gestoruen
Twelleuen der priesteren es gedaen
Die werelt es mit allen bedoruen

16

20

Men vercoopt nv cristus vleyssch ende Moet
Die helft diere dan noit judas dede
Beneficie ende kerckelic goet
Es nv voircoop ende wuker mede

20

De geestelike zijn vul symonien
Gelijc die jueden pachteren tempels
De ambochters zijn vul bueueryen
24De werelt es vul quaet exempels

24

4

Die edele die zijn vul ouerdaets
Tlantvolc verwaten ende zeere beladich
Die coopman es vul loos beraeds
Die rentier gierich ende ongenadich

28

8

Die heere wort knecht die knecht wort heere
Douerhant heeft singulier profijt
Den jongen raedt gelooftmen zeere
Ende wair jc come dairs hemelic nijt

32

12

Troest vanden zeluere roupt om wrake
Die motten des lakens bidden ende caermen
Gode wil ontfermen der sake
Het zweet roupt wrake vanden aermen

36

16

Der vrouwen houaerde js ongeseyt
bootsteken hiet nv vromichede
Cristus doer zijne ontfermicheyt
Verleen ons enen saligen vrede

40
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20

Iq.I

0 mensche wair vp bestu fier [ii8]
In oetmoeden dij seluen bestier
Want wie hier jn houairden wroet
Vecht tiegen spoet /

4

Al hebstu rijcheyt menigertiere
Schone juwelen ende clederen diere
Daer op en ziet niet hoge gemoet
Al est nv goet

8

Eere duut wefts zoe wertstu schire
Ter werelt versteken jnt ongehiere
Spijse der woormen ende onder voet
Also elc moet

I2

12

Maer al toochstu van buten chiere
Kenne dijns vleyssch kitiuige maniere
In dy seluen dat js di goet
Vp dat ghijt doet

16

16

Niet rouke watmen van dy verziere
Wedermen dy goet of quaet jugiere
Van zonden dy seluen altnes boet
So bestu vroet II

20

lor

7ov MArtinus hoech ende edel geboren [I19)
Heeft der werelt hoecheyt versmaet
Cristus armoede heeft hij vercoren
4 Tot zijnre zielen zeer grote baet
Des ridders gesmide leyde hij off
Eens monicx habijte toech hij an
Hij gaff hem al tot Bodes Toff
8
Ende worde te hants een volcomen man
Achtien fairen was hij out
Doe hij die werelt stiet mit die voet
Teghen sduuels becoring was hij bout

69V20
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Den hij eerwan mit groten moet
Oetmoedich ende van herten cleyn
Scuwede hij lange die priesterlike staet
Mer want hij duechtelic was ende reyn
Wort hij gedrongen ter hoger graet
Sijns leuens ouerdragende heylicheyt
Bewijsden die miraculen veel ende groot
Des duuels schalke behendicheyt
Werp hij mit allen onder die voet
Alle zieden ende grote qualen
Beyde jn menschen ende jn beesten
Ghenas hij mit jhesus Bracy te malen
Ende verdreeff die bose geesten
Doe hij had vijff ende vijftich jaren
Wort hij mit cloecheyt ende mit Grachten
Bisscop vercoren van alder scharen
Der stadt van thoers teghen sijn gedachten
Doe hij dat wonder js te seggen
In bisscopliker hoecheyt was geresen
En liet hij des monicx habijt niet leggen
Mer bleeff arm ende cleyn als wij lesen
Na grote miraculen sonder getal
Na wercken der doechden ende weckinc der doden
In sbisdoms sessendetwintichste jair al
Voelde hij hem geropen van Bode
Doe riep hij zijn discipulen te samen
Om zijn steruen dien te voirseggen
Mit druck ende banghicheyt sy tot hem quamen
Dair zij hem coertsich vonden leggen
Als sy van zijnre scheydinge hoirden
Ende dat hijse hier soude laten
Mit tranen ende mit claechliken woirden
Riepen zij jammerlic veter maten
Waer om soe laetste ons heylige vader
Of wiep beueelste ons te bewaren
Inder woluen eresen staen wij altegader
Sy sullen ons belopen sonder sparen
Doe dit die heylige vader dus hoirde
Wort hij screyende van medeliden
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7 ^
7

Ende sprack tot Bode zeer mynlike woirden
24Dair hij die jongers mede verblide
Heer bin jc dijn volc notruftich
Den arbeyt en versmade jc niet
Des strijts en ben jc niet voirvluchtich
Dijn wille moet werden wat mijns geschiet
28
Doe Bach hij den duuel bij hem staen
71v
Ende sprac wat soecstu bloedige beest
Abrahams schoet sel my ontfaen
Mittien soe gaff hij zijnen geest
4
Die engelen waren dairbij mit sanghe
Ende brochten die ziel voir goids aenschijn
Die ynnige menschen hoerden dat langhe
Dair seker tugen ende scriften of zijn
8
Martinus hier pauper ende modich gehieten
Is geworden groot ende rijck
Zijns hulps begheren wij nv te ghenieten
Om bij hem te comen jn hemelrijck
12
0 martine eerwairdige patroen
Wilt uwen discipulen altnis bij staen
Dat wij verweruen dat hemelsche Toen
Ende des duuels stricken ontgaen
i6
Wilt ons die gracie goids verweruen
Altnis jn zijnre eresen te leuen
Op dat wij mit een salich steruen
Bij dy mogen comen jnt ewige leuen
20
amen

72r

4

7 1v21
7 trI
72r2
72r3
72r4
72r6
2r6

Ien van philippis paulus scrijst [no]
Biet dat ghy int beuoelen blijst
Dat onse behouder in hem heest
Die voir sijn scapen sijn siele gheest
Want dat die scapen sijn verlost
dat heest den lam sijn bloet ghecost
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Dair om soe raet ons paulus zeer
8
ghelijc voelich te veesen mit onsen heer
Als hij wt mynnen is ghesteruen
om ons dat hemelsche rijc te weruen
Dat wij also mit broederlike mijne
12
malcander voircomen van buten ende bynnen
Dat men die mynne wel mach mercken
In allen wysen woirden ende wercken
Als Johannes finder epystel seit
16
onderlinc te mynnen in werken ende wairheit
Wat onbegripeliker mynne wat dat
die onse behouder in hem had
dair hy wist alle dat liden te voren
20
dat hy most lyden om sijn wtuercoren
Mit groter mynnen dair teghens ghinc
Ende een cussen van sijn verrader ontfinc
hem nyet en vermyde te cussen den mont
72V
Die tot hem quam mit soe valschep grout
Oich lacy judas wat hebstu ghedaen
al is dijn coenscip qualic vergaen
4
Du hebste ghelaten veel orfghenamen
Diet al verstoren juts duuels namen
Mer nae des heylighen apostelis scriuen
Willen wij in cristus beuoelen bliuen
8 Mit alre herten staet ons te mercken
an cristus woirden ende sijn wercken
hoe hy hem jn sijn liden droeck
ende nye sijn oech omlijdsam op sloech
12
Voir Annas wort hij ghebrocht
die hem sijnre lering ondersocht
hy antwoirde hem mit satighen reden
mer Annes en was des nyet te ereden
16
sijn knecht gaf jhesus een kyennebac slach
des een ynnich hert wel janmeren mach
Van desen ende van anders gheen slach
soe maecte jhesus een cleyn ghewach
dit was die eerste ende nyet die leste
20
hier op antwoirde die heer jut beste
Wysende hoe wy ons sellen draghen
als ons gheboren liden of slaghen

7 ZvI2
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mit reden sellen wij dair teghens gaen
Ende mit wijsheit dat wederstaen
moch wijs mit wijsheit nyet verdriuen
4
Boe sullen wij finder lijdsaemheit bliuen
Ot caphas leydmen alsoe ghebonden
Die machtich was tontbinden die sonden
tot allen blasphemien swech hy stille
8
Wetende dair in sijns vaders wille
Die spijt die hem dair wertgheden
mit decken dutten spuwen ende slaen
Die sellen onderdencken die ynnighe herten
12
als hem beyeghenen pinen of smerten
Ende wije dat gaet mit sonden belast
ten lichaem ons heren dats zeker vast
die doet in alre manyeren den heer
16
mit cayphas laster ende groter oneer
Als sculdich der doot ghinc hy ghebonden
tot pylatus om onsen sonden
Pylatus tot herodes hem Bende
20
om dat hij jhesum sijn ondersaet kende
voirbeyden hij zeer besculdich wort
mer voir herodes zweech hij cort
Pylatus weynich woirden vercreech
24
mer voirt tot alien lasten zweech
73v
Een wit cleen hem herodes andede
Bair bewijsde hij sijn onnoselheit mede
Al en dochte dat herodes nyet
4
tis nochtans dair om alsoe gheschiet
Pylatus begheerde hem quijt te laten
Ende arbeijde dair om veter maten
hij Bette een wolf teghen dat lam
8
dair dat volc die kuer of nam
hij baden barraban quijt te gaen
Ende jhesum anden cruce te slaen
Dit doen alle verkeerde menschen
12
die voir die vierscher mitter onrecht wenschen
13
die om gonsten gauen ende ander Baken
24die puer gerechticheyt onrecht maken
73r

73ri S
73r16
r16
73v S
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14Pilatus mit verstoerden ghemoeden
ghecelden jhesum mit scarpen roeden
hij dede hem omme een purpuren cleet
16
een doernen croeen seer scarp bereet
wort op sijn salighe hoest gheset
Aen bedet bespoghen gheslaghen temet
mit enen ryede wort hij bespot
20
als coninc die was warachtich god
Aldus wort hij den joden vertoent
die alle sijn heijlighen mit glorie Groent
Sich in averts aernstelic kersten hert
74r
Merc dijns heren pijn ende smert
laet dij leed veesen allen dijn sonden
4
Dair god om leed soe menijghe wonden
Die joden riepen imt ghemeen
cruusten crusten doetet heen
Wij kennen den kijser voir onsen haer
An desen en louen wij nijmmermeer
8
Cruusten ghering ende maecten ons quijt
Of ghij doet den keijser spijt
ijlatus vanden joden ghedwonghen
gaf die sentencij mit valscher toughen
12
Ende jhesüs most sijn cruce draghen
hem volchden die vrouwen mit wennende ende claghen
Wat rechter om
sijn hert tot onrecht laet omgrauen
16
Ende sel wachten die godlike wraec
0 kersten mensche buer op dijn oghen
Ende was mit dijnep verosser in doghen
Denc hoe dat hem die sonde mishaghen
20
Dair hij sijn cruus om moste draghen
twischen twe moerdenairs hijnc hij naect
74v
Mit ijseren naghelen vast ghemaect
voir sijn crucers bad hij sijn vader
hair sonden te vergheuen allegader
Den moirdenair die verghiffenis bad
4
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ontloijc hij sijns ontfermherticheits stat
Als hij aensach den drat sijnre moeder
Bette hij Johannes tot haren behoeder
sijn vader aenrijep hi zeer claechelike
mer hij liet hem int liden zeer salichlike
Als hem dorste naeder scriftuer
Wort hij ghelaest mit edit zuer
doe sprat by nv ist als volbrocht
tlijden dat mij is toe ghedoecht
den vader beual hij mit stemmen groot
sijnen gheest ende smaecte den doof
doe wort duersteken sijn heijlighe sijede
Bair adams gheslacht al of verblide
Als eua van adams sijde quam
Ende wander ribben haer wesen nam
Alsoe is veter sijden ons heren
Die heijlighe kerc ghecomen tot eren
0 ijnnighe ziel pijn dij te mercken
al jhesus liden wirden ende wercken
Dair selstu wijnden mit groten hopen
Duechde ende gracij te samen lopen
Die joden rijepen ende biasten als houden
Ende jhesus bad voir haren Bonden
Onghemoijt bleef hem sijn hert
Mit stillen ghemoede leed hij die smert
Tot onser lering is dat gheschiet
0 kersten hert en verghetes nyet
Al onse gheluc is hier in gheleghen
dat wij mit jhesus sijn liden dreghen
Iohannes phylippi myn wtuercoren
Van velen jaren hier te voren
dit groetkijn moet v paeschlam wesen
Ende v van allen quaden ghenesen
dair en is gheen dint dat zoeter smaect
dan jhesus passie int tort gheraect

hij is lijs
Voor hij
1 doorgehaald.
g
Voor scriftuer is scrjJ doorgehaald.
g
De hele regel
hij nv ist al volbrocht is doorgehaald.
g Doe sprac
g
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g
g
p
17err .
Voor ziel is zee doorgehaald.
g
blasten: Bedoeld is blaften (zie de opm.
b172rr .
P bij
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mit welc naedes apostels scriuen
moghen wi in cristus beuoelen bliuen
Ende mitten seluen soe groet mi seer
Vranco philippi in Cristo den heer

isó

Al ist dat god js wonderlike [121]
In Binnen werken ouer al aertrike
4
Nochtants en heeft hij niet ghemaect
Wair wt sijn hoecheit blijct soe naect
Als an sijn selfs oytmoedicheyt
Tot alre menschen salicheyt
8
leo die paeus seyt een wain woont
gods groetheyt en is niet ongehoort
mer dat sijn hoecheyt won soe cleyn
Dat hem besluut een maget reyn
12
In haren buuc ende maechdelike schoet
Dats wonder bonen wonder groot
Die der nonnen gheest die claerheyt
Dat die jn eenre cribben screyt
16
In ermen luerkijns armelijc gewonden
Dat wonder en mach nyemant gronden
Dit wort den heerden te kennen gegeuen
Die mede stonden jn ermen leuen
20
Die erme totten ermen quamen
mer godlijcke gracie sij vernamen
ende condichden blidelijc dat voert
24dat sij gesyen hadden ende Behoort
der werelt weelden en waren dair niet
mer heylige armoede sonder verdriet
Die
engelen maecten groot jolijt
76r
want al dat hemelrijc was verblijt
Die onbegrijpelike godlike Gracht
4
Die scheen te wenen sonder macht
sijn tranen sijn cribbe sijn erme lueren
maecten blijscap die ewich sel dueren
want mit sijnre oetmoedicheyt
verdreeff by adams houerdicheyt
8
hij js die wech wairheyt ende leuen
Die ons die eewige salicheyt mach genen
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Is dat wij die weck connen houden
12
Ende die wairheyt oetmoedelijc houden
Tleuen rel ons verseken worden
mit hemelscher vroechden sel hij ons gorden
Mitten heerden laet ons gaen
16
ende beden dat zoete kindekijn aen
ende groeten die wairde maget ende moeder
Ende josep des kinderkijns heylige voeder
Dese drie maken de grote hoechtijt
20
In welck hem alle creatuer verblijf
0 wairde maria grote coninghynne
Wilt ons runderen jn jhesus minne
ende mit sijnder gracien beraden
24Dat wij die werelt mogen versmaden
Die ronden scouwen ende werken die duechden
Om te vercrigen die hemelsche vruechden
0 coninclike josep hoge geboren
28
van ewicheyt tot deser hoecheit veemoren
76v
Wilt ons mit uwen gebede bijstaen
Dat wij die helle mogen ontgaen
Ende mitten saligen ter rechter rijden
4
Int eewige leuen altoos verblijden
Amen

77r

4

8

12

ri4

Ie hemel ende airde heeft gemaect [i22]
In getale i n wichte ende jn maten
hem sijn syenlic bloet ende naect
Alle herten gronden ende staten
is job scrijft ende clairlic seyt
Soe en schieter geen dinc ronder sake
opter airden jn rechter wairheit
Dat mogen die vroeden Bien ende smaken
nden hemel zijn reuen planeten
van gode gheset schoen ende Clair
diere kent die machet weten
hoe sy god dyenen jnt openbair
en loep dye sy van gode ontfingen
doe sij eerst gheschepen waren
om te regierren die aertsche dingen
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die houden sy noch tot gods verclaren
is gods toren coemt opten menschen
mit groten sonden rechtelic behaelt
Soe en derfmen om geen plaghen wenschen
der sonden scult wort wel betaelt
20
iertyden oyrlogen ende groten penyen
maect god veruairlic doer syn plaghen
die hem dyenen tot allen tyden
24Als moghen die gheleerden weten
Ie arme onnosele ellendighe personen
77v
die worden hier mede reyn purgiert
van sonden op dat zij mogen tonen
4
die consciency mit duechden vercyert
0 schinen sy nv jnt afterdeel
sy sullen noch staen volstandelike
byden sondaren mit groten ghescheel
ende gaen mit cristus jnt hemelrike
8
at last die ander ontfangen sellen
die hier nv schyen wille te dryuen
dat sellen sy vernemen finder hellen
als sy dair ewelic moeten blyuen
12
air om laet ons nv bidden gaen
heer jhesus dat hy onser ontferme
die sterfelicheyt heeft an ghedaen
ende js geworden arme
16
ye menschen js Boe arm gheboren
op deler airden als jhesus was
al was hy gods enyghe wtuercoren
hy en Wouts nyet schinen op dat pas
20
it mach alle armen vromen
als sy dat dencken mitter herten
dat sy in jhesus geselstap tomen
24het mach hem lichten alle smerten

16

78r

4

77vii

Ie ghene die in haren sine [i23]
draghen wairlike minne
Si maker of rijm ende liet
der minnen so en draghic niet
der om fist my al vergaen
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datter minnen mach bestaen
die wille dat jc minne droech
8
Als jc minne sack jc loech
nv haticse al in minnen sinne
die minne draghen ende minne
Ende heb ghekert mine moet
12
An die ghene die sijn vroet
Eer jc dijt dede seide een mijn orient
gheselle die ter wijsheit dient
dat hijs beter loon ontfaen
16
dan die ter minnen dienste staet
hier om heb jc des begonnen
Sy hebben onrecht dies mi veronnen
v bidt alle mit mi te Bode
20
dat by my Bende linen bode
die my wise ende Tere
hoe jc my ter wijsheit kere
Allen die vroet willen welen
24Een boec dat die clerken lesen
78v
Als sy fierst ter scolen gaen
die hem wijsheit doet verstaen
vele meer dan enich man
4
hier om pensic in mine moet
dat jcker v bi wille leeren
hoe ghij v herte sulte bekeren
ter wijsheit nv merket an
8
wiene maecte troonde een man
tot romen veilen eer
die der wijsheit wiste meer
dan enich man die leuet nv
12
hij hiet cathoen dat seg jc v
hij had een kint dat hiet alsoe
Als hij dede des was hij vro
doent mitten kinde was vergaen
16
dat mocht dy onthouden ende verstaen
riep hij ende sprac tot hem
men seyt Bone dat jc ben
wijs ende vroet nv merket an
20
Ic sal dy leren dat jc can

Srt4
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doen seyde hij ende began aldus
Sy deus est animus
v merkel sone wat jc dy ghebiede
24Ende wat ist dat jc dy bediede
dats dattu dy dair ane sulte keren
r
datstu
goede
sulste eren
79
du sulste smorghens vroe op staen
Ende om dine bederue gaen
4
men seyt die te lange slaept
dat hem den slaep onduchtich maect
achti dat men niet en Beget
dat vele tale an di leghel
8
want menigherhande tale
En voeghel nijemant wale
En merke nierrans quade daet
die vele merken si doen quaet
12
by dy en js man noch wijf
die Bonder sonden leyt Bij lijf
Ebstu oec dat iemant deert
docht van dy hy js dies gheert
16
om dat hem luttel helpen mach
te doen den luden quaet ghelach
Enradich ende sachte
Sulstu veesen jn dijn ghedachte
20
hij js sot die sijn ghepeijns
den luden seghet haer ende gheijcts
gheloeft niet als dijn wijf tonrecht
Claget ouer dine knecht
2 4want der wiuen sijn ghenoch
Smans vrienden sijn togheuech
v sult in tale noch jn spraken
79 vgheschel jeghen die quade maken
want van schelden hier te voren
vernoey js comen ende toren
4
Alstu manes dinen orient
die dy dicke heuet ghedient
Al sprake hy daer ieghens iet
Baer om selstu hem hem haten niet
8
Ie mare ende achter sprken

78V21
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die de luden te scande maken
Salstu scouwen ende haten
beide in wegen ende jn straten
12
Alstu iemant gheuet lof
En wes te blider niet daer of
die vroede merket ende verstaet
Eer hij van iemant lof ontfaet
16
Eyde nemen ende gheuen
Is haer Bede die nv leuen
mit eren Bone doch al soe
So machstu blide sijn ende vro
20
Sone wilstu veesen wroet
Ende wijsheit doen jn dinen moet
So Tere so vele jn dijnre joghet
is een ander man doet wel
24dat onthout ende vertel
doetstu wel soe swigher of
die wile datstu bist jonghelinck
8or
Soe doet menich goede dinc
Alstu naken dine dage
dat men dijns goede ghewage
4
n yoke niet wat enich man
Stillekijn gherymen can
want die quade waent wel des
watmen riwet dat van hem es
1st court datstu heues ghenoech
8
hauen houti int gheuoech
want huden is die man rike
morghen staet hem armelike
Sone als dy dijn arme orient
12
van eenre cleynder ghijften dient
wes blider dan di js te moede
Ende dankes hem mit allen goede
16
lstu arm bist van hauen
Ende van rijcheden bescauen
peijns datstu hier te voren
naect ende arm . wordes gheboren
20
du en suite dy niet keren jn dien

vi3
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datstu die doot sulste ontsien
want wie die doot ontsiet
hem en helpt sijn leuen niet
24Ijs softer dan een quekenoot
die hoopt op ander luden doot
want alle die luden jonc ende out
8ov
Sijn haers leuens onghewout
Alstu heues des verdient
4
datstu en heues ghenen orient
dat en sulstu goede witen niet
want hem js leet datti messciet
an dien datti js bleuen
Salstu vroedelike leuen
8
Ende emrn wes soe ondersteken
datti niet en mach ghebreken
wachti jeghen die ghebare
minlic als die voghelare
12
die scone pipen ende blasen
Als si die voghelkijn verdwasen
lstu heues kinder Bonder Boet
So doet als die vroede doet
16
Die sijn kinder ambacht leert
Als noot heeft datter hem toe
Ic verbiede dy nidichede
want si heuet quade sede
20
Wiese draghet god weet
hem comter of dat hem js leet
wilstu sone daer toe teren
24datstu dorpers sede wils leren
Irgilius heeft bescreuen
watmen daer toe doen sal
Alstu etes wachstu dies
Sir
datstu te vele niet en plies
Te spreken wie dat heeft jn Beden
4
men merket al in dorperheden
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Wilstu leren medicine
Ende goet arsater te sine
acer heeft bescreuen al
warmen daer toe doen sal
8
wilstu leren wat si minne
Ende minne doen in dinen sine
uidius leert dy also
hoe du van minnen moordes vro
12
du sulte seggen goet noch quaet
Segge hoe dat mitti staet
want het tjs der ontmoetende cede
ven niet suite prouen dine Gracht
16
Aen een dinc dat dy js vter macht
daer leyt te prouen laster an
dat een gheboet dat niet en can
du sulste mit dinen lieue al Bader
20
Eren moeder ende vader
god seyt diese belghen doet
dat hem die pine werden moet
24one doet als die wyse
Ende houti an die sulue spise
Baer du mede bist gheuoet
8iv Soe js dijn leuen wel beboet
En roeke niet warti droomt
by dunct my sot dies Boomt
wat die luden daghes horen
4
Comt hem dicke nachts te voren
Sone Tere in dine sinne
darter wijsheit wone jnne
die mit Bonden leyt sijn leuen
8
het ris qualic mit hem beweuen
na dien datti dine tide naken
Salstu dine tere maken
Ende dinen cost meer noch myn
12
na dien datstu heues gewin
v sulte gaerne dat luttel geuen
ofstu dat wils beweuen
die hellinc js een goet ghewin
16

81r133
8iri8
IrI
81v33
BIVI S

suite: I is in teksthand boven geschreven.
%
Na leyt
Ytis an doorgehaald.
%
is js
Na hY
1 s doorgehaald.
%
als n,, echter met diacritisch teken.
beweuen:
ugeschreven
e
%
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20

24

82r

4

8

12

16

20

24

82v

4

82v5S

die den pennic brenghet in
hoerdom js een quade sede
Ende vrec te sine daer mede
dese twe salstu scouwen
want sy vele ronden bruwen
alstu hebben dine knechte
gram ghemaect mit onrechte
laet sinken dinen euele moet
het tis dy eerlic ende goet
Al maechstu verwinnen saen
dinen viant laet jn vreden staen
Ic seg di dy dat ghestadichede
heuet menighe goede sede
v sulste wesen onder daen
den ghenen dye dy te dienste staen
ofstu iemant wilde deren
dat sy dy helpen verweren
Als dijn wijf verbolgen es
du en sulste niet roeken des
wat sy reit want hare wort
waeyt die wynt al vter poort
s dijn wijf van rade wroet
bouter dy an dats dy goet
het tjs menich wijf die meer can
van vroeden rade dan haer man
rijc te sijn tonmaten
Salstu scouwen ende haten
Ende deel dijn goet den armen mede
So sulstu na dijnre fijt hebben vre
v en rulste niet vragen des
welc js die hemel ende waer hij es
du en waers daer te rade niet
daer hij dy sciep ende wesen biet
Sone wachti by dinen liue
dattu nemmeer wijf te wiue
En nemer du en kenre wel
want der wiuen sijn wel fel
egen die gene die tonnen smeken
Ende scone tale voort reken
Salstu dy wachten doestu wale

Na d
Y is wachstu doorgehaald.
%

159

r96

200

204
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2I2

216

220

224

228

232
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want sy wandel jn die tale
Sone houdi na mine Tere
8
doestuut dy comter of eere
laetstuut oec het js mit my gast
Ende mitti salt bliuen vast
datti jn dronkenscap ghesciet
12
dat en laet onghebetert niet
want daer of hier te voren
vernoey js tomen ende toren
Sone dits js die beste scat
16
die jc Nebbe ende om dat
hetic ende beuele dy
dat hy emmer mitti sy
hy luden die dese redene
20
hebt ghehoort doet v ghebede
oetmedelike tot onsen here
bidt hem dat hy v hekere
Ende verlichte v den sin
24Batter wijsheit wone jn
Ie dijt maecte vten latine
In duijsshe hij begerde te sine
83r
Jn v ghebede vroe ende spade
bydt gode dat hij hem doe ghenade
Ende ons allen mit hem hier bouen
4
daer die engelen gode Jouen
Amen segt altegader meest
des Bonne ons die vader die
Sone ende den heyligen geest
8
Amen

83v

4

83r3
33
83v1

an velen jaren hier te voren [124]
vrietscap ende trouwen hebben ghestaen
In gheesteliker mynnen wt goede gheboren
ende hebben ons tsamen van herten beuaen

236

240

244

248

252

ás ó

260

4

Na o ns is h doorgehaald.
%
De moeilijk
die Marienere ? is door
o een late
latere
e zestiende-eeuwse.?
1 leesbare regel
S Hier nae Volghen
g
hand in halfkader boven aan de bladzijde
geschreven;
een ruimte van ca. 8 witregels
e%is door de ko
kopiist
1%
^
p
boven de aanvang van het gedicht onbeschreven gelaten.
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8

Cristus dair om onse hemelsche vader
rechter ouer leuende ende dode
In stone in onser herten te gader
sijn godlike vrese tot Bipen geboden

12

Ten js niets wairt jndesertijt
van aerscher hauen veel tsamen te gorden
sijn wij die godlike vrese quijt
ganselic sellen wij eerlor n worden

I2

16

god almachtich hemelsche vader
en wil dijn vrese ons niet anthalen
eer wij misdaet ende sonden allegader
screyende ende claghende moghen betalen

16

20

Tot onser salicheit ghijf ons mede
notruftighe goedertierenheyt
In allen tyden te houden vrede
ende mit allen menschen minlicheyt

20

84r Tot onderscheyde jn allen dinghen
en laet ons niet sonder wentenheyt
nyemant en mach ter duechde raken
4
heeft hij gheen wetende besceydenheyt
Ende dan soe ghif ons starcheit here
ende craft mit williger herten te doen
sine duechden ende wercken van ere
8
te verweruen al hier dat ewighe loep

8

24

28

12

Dair na ghif dijn heyligen raet
In allen tyde te scuwen die sonden
ende der tijtliker dinghen baet
ende oic des duuels scalke gronden

32

16

Nymmermeer here en laet ons veesen
In duusternis der Binnen sonder verstapt
Boe mogen wij weten wat wij lesen
Bingen of horen vanden predicant

36

20

Int hoechste grade ghijf ons wijsheyt
In dinre mijnnep altnes te staen
noch lijf noch ziel noch verganclicheyt
noch gheen creatuer bouen dy te gaen

40
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In desen gauen des heylighen gheest
est al besloten sekerlike
te comen totter ewiger feest
24nae desen leuen jn hemelrike
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Bijlage i. Verdeling van de watermerken over
de katernen

watermerk katern

bifoliuml

fiI

I

2/9

A2

t en 3

3/8, 36/37

A3

2

11/30

A4

2

14/27

Br

2

15/26, 18/23

B2

4

43/54, 46/5I

B3

4

47^5^

B4
BS

5
Sen 6

SS/66
6o/6i, 72/73

B6

6

68/77

C

7

82/83

I In de tabel worden niet alle bifolia
waarop
aaro
watermerken
voorkomen opgesomd; vvoor elk waP
termerk wordt evenwel eenrepresentatieve
P
vindplaats
t eve vind
laats binnen een katern vermeld.

ICC
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Bijlage i1. Gedateerde vindplaatsen van in
het handschrift -Jan Phillipsz.

voorkomende

papiersoorten
watermerk vindplaats

bron

Ai

Wesel 1473

Piccard 198o, 2134

A2

Wesel 1476

Piccard 198o, 2080

A3

–

–

A4

Wesel 1476

Piccard 198o, 2058

Mainz 1478

Berlijn, SPK, Inc. 1S37

BI
B2
B3

B4–

–

B5

–

–

B6

Mainz 1478

Berlijn, SPK, Inc. I537

C

Keulen [148o]

Berlijn, SPK, Inc. 77ob

Keulen 1480

Berlijn, SPK, Inc. (863/5)

Keulen 1481

Berlijn, SPK, Inc. 865a

Keulen 1481

Berlijn, SPK, Inc. 773

Keulen [1482-90]

Berlijn, SPK, Inc. 6922

2

Dateringgvolgens
de opgave
van IDL,^ nr. 2184.
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Bijlage iii. Vindplaatsen van papiersoorten
uit het handschrft-Jan Phillipsz. in Leidse

secretariële bronnen
watermerk re eninSlaar3 afgehoord
ge

Ai

A2

A3

ons

nov. 1473
543, f.ió
nov. 1473
544, ongef.
1471
nov. 1473
1471
545, f.i^, r8, 20
1472
aug. 1 475
547, f.36 , 39, 123
543, f.61, 69, 71
nov.
1473
1471
544, ongef.
1 47 1nov. 1 473
545, f.3
t47í
nov. 1473
aug. 1475
1472
547, f.46, 132
nov. 1 473
1471
543 f. s, 6
nov. 1473
544, ongef.
1471
nov. 1 473
1471
545 f.22

1471

aug. 1 475
547 f.141
1472

nov. 1 473
1471
543, f.9, 8
nov. 1473
544, ongef.
1471
nov. 1 473
1471
545 f.92
aug. 1 475
547, f.143
1472
te ongef.
nov. 1473
i47í
B
544,
Bi
nov. 1 473
1471
S4S, f.r67
A4

Bz
B3

Bq.
BS
B6

C

1471
1476

nov.

1473

544,

laatste blad

SS z , f.61, 99, 102

1477
1478

957, f.6
jóf, f.I], Ió

1481

573 f.9

Het jaartal
jaartal verwijst naar de laatste datum van het boekjaar.
l aar
naar het Gemeentearchief te Leiden Secretarieel archief
l
4 Alle inventarisnummers verwijzen
I. Vanzelfsprekend
wordt slechts een beperkt
aantal folia waaropP de watermerken worden aan geP
P
ge
troffen vermeld.

3
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Summary

The Berlin manuscript germ. qu. 557 (Staatsbibliothek Preuí3ischer Kulturbesitz), is a composite volume of io3 folios, consisting of two manuscripts, which
were bound together about ióoo. The first manuscript (f.i-84), edited here, is
an anthology of 124 Middle Dutch texts. Apart from a group of antiphonies
and responsories all texts are in verse. Although varying in length from 2 to
539 lines, most of the poems are relatively short. Epistolary poems are interspersed throughout the collection, some of them addressed to a `father and
dear friend'. At one point the name of the addressee, Johannes Phylippi, is
mentioned. This man appears to be Jan Phillipsz., town clerck of Leiden, who
lived c. 1425-1509. As a rule, the letters have a devotional content and have been
written on the occasions of religious feasts. Other poems have both religious
and secular subjects. Among other things we find proverbs, a laudatory poem
on women, a recipe, a dialogue, a song (without music), ballads and an
eyewitness-report on the summit between the German emperor Frederick ui
and Charles the Bold, duke of Burgundy, at Trier in 1473. Furthermore, there
is a series of six refreinen, a long poem on the Holy Sacrament by the Flemish
rhetorician Anthonis de Roovere and a reworking of the same poem by the
hitherto unknown Willem bastaard van Wassenair, who appears to have been
a citizen of Leiden. One of the longer texts is the Dietsche Catoen, a Middle
Dutch translation of the Disticha Catonis. Although the contents of the manuscript is diverse, including texts with an ethical, devotional, personal, contemplative, didactic and informative character, the central idea which unites the
majority of the poems is their encouragement and support of a religiosity that
can be practised in everyday life.
A study of the watermarks that appear in the manuscript, reveals that the
seven quires originated not simultaneously, but that they were put together
on three different occasions over a timespan of about eight years (c.1 473
481). On account of identical combinations of watermarks found in archival -C.1
sources produced by the Leiden town chancellery, and identification of Jan
Phillipsz: handwriting, it is most likely that the Leiden town clerck made the
manuscript and that he himself was the principal of the three scribes. Therefore, the manuscript is named 'manuscript-Jan Phillipsz.'

Middeleeuwse Verzamelhandschriften
uit de Nederlanden

Deel 2

201556_038
jan008janp02
Het handschrift-Jan Phillipsz.

ISBN 90-655o - 92 o -0

